
Casa de Graña da Acea 
15.619 San Fiz, Monfero(A Coruña) 

Teléfono: 98 1788 282 

Móbil: 639 652 331 

E-mail: casarural@granhadaacea.com 

 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno Inmediato ao establecemento  

 A casa encóntrase nun ámbito sen asfaltar. O itinerario ata esta é chairo e amplo, o 

pavimento é irregular. 

 

Acceso 

 O acceso á casa realízase polo soportal, que presenta un pequeno desnivel de 2 cm de 

altura.  

 A porta da casa principal, é acristalada parcialmente de dobre folla, cun oco de paso de 80 

cm. 

 O posto de recepción ten un alto de 80 cm e un fondo de 70 cm, o que permite a 

aproximación dunha persoa en cadeira de rodas. 

 Comparéceas con mobilidade reducida teñen a posibilidade de aparcar o coche fronte á 

porta. 

 

Cuarto Adaptado ( Las Camelias)  

 N.º de cuartos adaptados: 1. Está na planta baixa con itinerario accesible. 

 A porta do cuarto mide 81 cm de ancho, abre cara ao interior. 

 No dormitorio existe un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro. A distancia mínima 

entre mobles é de 1,16 cm. 

 A cama ten unha altura de 52 cm e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de 

54 m de ancho e polo dereito de 80 cm. 

 As portas do armario teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha 

altura de 1,66 cm. 

 O interruptor da luz está situado xunto á cama. 

 

Cuarto de baño  

 A porta abre cara ao exterior e mide 81 cm.  

 No interior existe un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1,21 m polo lado dereito e 2,30 m pola 

fronte que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas. 

 O asento está a unha altura de 40 cm e o mecanismo de descarga está a  71 cm.  

 O inodoro non dispón de barras de apoio. 

Lavabo 

 O lavabo carece de pedestal, ten un espazo libre baixo este de 81 cm de alto e 26 cm de 

fondo. A billa é tipo pomo. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 98 cm e o resto dos accesorios do baño están a 

93 cm de alto. 
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Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de  1,20 m de ancho.  

 O chan da ducha está igualado co recinto e é antiescorregadizo. 

 Dispón dun tallo de ducha homologado. 

 Ten dúas barras de apoio oblicuas situadas unha na parede perpendicular ás billas e outra 

xunto a esta, a 80-90 cm de altura. 

 A billa require o xiro de boneco e está situada a unha altura de 1,02 cm. A alcachofa non é 

regulable en altura.  

 

Comedor 

 Está situado na casa principal, accédese por un oco de paso de 1,01 m. 

 A mesa do comedor é de 4 patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira 

de rodas. Ten 82 cm de altura, debaixo hai unha altura libre de 80 cm e un ancho 1,24 m. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 A porta é parcialmente acristalada e abre cara a dentro. 

 Accédese ás casas a través dun camiño de pedras de lousa, chairas e sen desniveis. 

 Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual. 

 

Cuarto estándar ( palleira Norte) 

 O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación 

de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.  

 A iluminación é homoxénea. 

  O bordo superior da bañeira ten unha altura de 46 cm. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Non hai televisor. 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 
 

Sinalización 

 O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas.  

 Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo 

 

Atención ao cliente 

 Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos. 
 
Outras estancias Cubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamento Planta baixa Accesible  Ningunha das prazas dispoñibles está reservada e 

delimitadas para Persoas de Mobilidade (PMR).  

Aseo Común Planta baixa Accesible Non está adaptado para persoas usuarias de cadeira de 

rodas. 

 


