
 
 

Casa Dona María 

Lugar da Rúa, 12 

15680 San Paio de Buscás-Ordes (A Coruña) 

Teléfono: 981 681 430/675 680 108 

E-mail: reservas@casadonamaria.es 

Web: www.casadonamaria.es 

 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento  

 A entrada á casa encóntrase nunha rúa con beirarrúas chairas pero estreitas, totalmente 

despexadas de obstáculos na liña de paso. 

 A entrada aos apartamentos está nunha rúa cunha lixeira pendente do 6,9%.  

 

Acceso 

 Accédese ao edificio principal (onde está o apartamento adaptado) por unha porta de 

dobre folla, totalmente acristalada que ten un ancho libre de paso de 90 cm cada folla. 

 Antes de chegar á porta o pavimento ten unha inclinación do 10,5% e diante da porta hai 

unha rampla de acceso cunha inclinación do 21%. 

 Aos demais apartamentos accédese por un portal de madeira de 4 m de ancho, que dá 

paso ao patio da casa. 

 

Vestíbulo 

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

 O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo. 

 Non hai mostrador de atención ao público. 

 

Apartamento (Adaptado) 

 N.º apartamentos adaptados: 1. Está na planta baixa e o itinerario é accesible. 

 A porta do apartamento e a do dormitorio mide 80 cm de ancho. 

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

mínima entre mobles é de 2,20 m no dormitorio. 

 A cama ten unha altura de 55 cm e accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo 

de 90 cm de ancho. 

 As portas do armario teñen tiradores de difícil manipulación. Os caixóns están a unha 

altura de entre 20 e 40 cm. O percheiro está fixo a 1,50 m e hai un andel en alzadeiro a 

1,60 m de altura. 

 O interruptor da luz está situado xunto á cama. 

 

Cuarto de baño do cuarto adaptado 

 A porta abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de 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 90 cm pola fronte que permite facer a 

transferencia dende a cadeira de rodas, así como un espazo de aproximadamente 75 cm 

polo lado dereito e retirando o toalleiro. O asento está a unha altura de 41 cm e o 

mecanismo de descarga está a 75 cm. 
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 Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo situada a 72 cm. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 76 cm de alto e 46 cm de fondo que permite a 

aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 1,04 m e o resto dos accesorios do baño están a 

unha altura media de 76 cm. 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de 1,20 m. Ten biombo abatible. 

 O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo. 

 Non dispón dun asento ou cadeira de ducha homologada. 

 Ten unha barra de apoio en diagonal situada na parede lateral á da billa, a unha altura 

entre 1,01 e 1,15 m.  

 A billa require o xiro do pulso e está situada a unha altura de 1,03 m. A alcachofa non é 

regulable en altura, colócase sobre a billa. 

 

Cociña e comedor 

 Está situada xunto ao salón do apartamento, accédese por un oco de paso de 1,46 m de 

ancho. 

 Na cociña hai un espazo libre de xiro de 1,10 m de diámetro. 

 O mesado, cociña e vertedoiro están a 88 cm de altura. O mobiliario baixo vertedoiro e 

cociña pódese retirar para deixar o fondo libre que permite a aproximación frontal de 

usuarios de cadeira de rodas. 

 Os mandos da cociña son dixitais. 

 Os andeis inferiores están a unha altura entre 20 y 40 cm. 

 Os andeis e caixóns do frigorífico están a unha altura entre 20 e 70 cm. 

 A mesa da cociña-comedor é abatible e pódese recoller á parede. É de 1 patas e permite a 

aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten 70 cm de altura, debaixo hai 

unha altura libre de 68 cm, un ancho de 75 cm e un fondo de 35 cm. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 Accédese ao edificio principal por unha porta de dobre folla, totalmente acristalada e 

sinalizada co logotipo do establecemento en cor contrastada. 

 Antes de chegar á porta o pavimento ten unha inclinación do 10,5% e diante da porta hai 

unha rampla de acceso cunha inclinación do 21%. 

 Accédese aos apartamentos estándar atravesando o patio por pavimento de lousas de 

pedra. A porta abre cara ao interior e é practicamente acristalada. 

 

Apartamento estándar (“Forno”) 

 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. 

 O baño ten prato de ducha con chanzo e biombo de cristal sen sinalizar. 

 

 

 



 
 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Habitación estándar 

 A TV ten decodificador de teletexto. 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 
 

Sinalización 

 A casa non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas. 

 

Atención ao cliente 

 Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos. 
 
 

Outras estancias Cubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamento Exterior Accesible  Non hai prazas delimitadas nin reservadas para Persoas 

de Mobilidade Reducida (PMR).  

Aseos comúns   Non existe unha cabina de aseo común adaptada.  

 
 


