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INFORMACIÓN XERAL 
Conta cunha habitación adaptada en planta baixa. A “Habitación Campanario” 

Atención ao público e outra información de interese 

 Condicións de almorzo con aviso previo/previo aviso para celíacos, diabéticos e 

vexetarianos. 

 O persoal non coñece a Lingua de Signos Española (LSE) aínda que saben como dirixirse a 

unha persoa xorda que se comunica en lingua oral.  

 Permítese o acceso ao can de asistencia. 

 A pesar de dispoñer de sinais de emerxencia visuais, non existe un plan de emerxencia que 

contemple a evacuación de persoas con discapacidade. 

 

Acceso e zona de atención ao público 

 Zona de aparcamento (non hai sinalización de praza adaptada) exterior na estrada.  

 O acceso realízase a través dun xardín previo, tras salvar un pequeno desnivel con 

pendente lonxitudinal e transversal de terreo natural.  

 O camiño ata a entrada está composto por baldosas de formigón hidráulico con xuntas de 

3cm de terreo natural enrasadas co pavimento. 

 A porta de acceso, que permite a apertura cara ao exterior, é simple e está acristalada. A 

súa folla permite un paso libre de 85 cm, deixando un espazo anterior e posterior á porta de 

diámetro de xiro superior a 150 cm.  

 No exterior atópase un timbre de chamada, un pouco escondido, a 105 cm de altura. 

 A mobilidade no interior do establecemento é suficiente, deixando un paso de 100 cm.  

 Non hai mostrador e non dispón de indución magnética.  

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA 
VESTÍBULO E RECEPCIÓN 

Localización e itinerario 

 Non hai mostrador nin recepción, no seu lugar unha pequena e acolledora sala de estancia 

común.  

Características 

 Non hai desniveis. 

 A anchura mínima do espazo de circulación é de 100 cm. 

 Pavimento de baldosas homoxéneas e en bo estado. A súa cor contrasta co das paredes.  

 Non hai espazo reservado para PMR. 

 

 



HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 1 habitación adaptada 

 Situación en planta baixa a cota coa entrada e sen elementos que entorpezan o seu 

itinerario desde a recepción ata ela. 

 No espazo anterior á habitación permítese o xiro de 150 cm de diámetro.  

 Non hai ascensor, tampouco é necesario. 

Características  

 O mecanismo de apertura é con chave e manubrio situado a 103 cm do plano de chan.  

 A porta ten unha anchura de paso de 80 cm.  

 Pavimento de baldosas homoxéneas e en bo estado e cuxo cor contrasta co das paredes.  

 Ancho de paso para espazo de circulación entre 85 e 140 cm podendo trazarse círculos de 

150 antes da entrada ao aseo. 

 Cama matrimonial de 150x210 cm.  

 O armario dispón de dúas portas abatibles 90º e que distribúen unha zona con percheiro 

fixo a 163 cm de altura e estantes a unha altura comprendida entre 4  e 175 cm. Os tiradores 

son verticais. 

 Os *interruptores están situados a unha altura comprendida entre 40 e 120 cm e detrás da 

cama. 

 A xanela, oscilobatente, ábrese mediante manubrio. A súa colocación a 102 cm permite un 

fácil manexo e aproximación. Ademais, funciona como porta de acceso a unha pequena parcela 

verde con lixeiro desnivel e pendente. 

 

ASEO DA HABITACIÓN 

Entrada ao aseo 

 A porta é batente cara ao interior. 

 O seu mecanismo de apertura é mediante manubrio. 

 Sistema de peche de difícil manexo. Engade sistema de apertura desde exterior en caso de 

emerxencia.  

 A anchura de paso é de 80 cm. 

 Diámetro de xiro libre de obstáculos de 150 cm. 

 Control de iluminación mediante interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 A billa acciónase mediante monomando. 

 Situado sobre o lavabo a 89 cm.  

 O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 72x56x47 cm e a altura superior de 84 

cm. 

 O bordo inferior do espello está a 125 cm de altura. 

 Dispón de complementos a 110 cm.  

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude superior a 80 cm 

 Conta con espazo de transferencia  lateral superior a 120 cm. 

 Non ten barras de apoio na ducha. 

 A altura de uso do asento é a 41 cm do chan, inodoro máis táboa, é de 80 cm. 



 O mecanismo de descarga de cisterna é pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro e 

situado sobre o inodoro. 

Ducha ou bañeira 

 A aproximación lateral ten unha amplitude de 50 cm de ancho e fondo de 110 cm. 

 A superficie de ducha é  de 70 cm de ancho x 100 cm de fondo. 

 Ducha enrasada co pavimento, sen resaltes e antiescorregadizo.  

 Cortina. 

 Non dispón de barras. 

 Conta con asento fixo e sen respaldo, na parede perpendicular á billa, de 47x47cm, situado 

a 46 cm do chan.  

 A billa é un monomando a 112 cm do plano do chan.  

 A alcachofa é regulable no plano vertical desde unha cota de 130cm 

 

ASEO COMÚN 

Non hai 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 Habitación “001 Campanario”, a 170 cm, con letra grande e contrastada coa parede. En 

altorrelevo.  

 Non hai franxas táctiles nin risco de choque pois o mobiliario é perimetral ou divisorio de 

espazos.  

 Paredes contrastadas con chans. Luz suficiente e homoxénea. 

 Non hai información replicada en braille. 

Características  

 A disposición de mobiliario non obstaculiza a mobilidade de persoas con discapacidade 

visual. 

 Os interruptores están contrastados coas paredes. 

 

ASEO COMÚN 

 Non están sinalizados en altorrelevo nin braille. 

 A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan. 

 Non hai alarma e por tanto non é audible.  

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 Dispón de sinalización luminosa. 

Características  

 Información escrita sobre os servizos dispoñibles en taboleiro de entrada e web. 

 A televisión dispón de sistema de comunicación por texto. 

 O hotel non dispón de produtos de apoio como espertador por vibración, 

intercomunicación por texto, persoal *signante, bucle magnético... 

 En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual dentro da habitación. 

 



ASEO DA HABITACIÓN 

 Non sinalizados. 

 O pestillo da porta non ten  sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado. 

 Carece de zona inferior libre baixo porta. 

 En caso de emerxencia, conta con sistema de alarma visual, si ou non. 

 


