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INFORMACIÓN XERAL 

Casa de Dona Branca dispón dunha habitación adaptada. 

 

Atención ao público e outra información de interese 

 Con aviso previo/previo aviso, ofrécense pratos 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 e sonoras, non existe un plan de 

emerxencia que contemple a evacuación de persoas con discapacidade. 

 

Acceso e zona de atención ao público 

 Zona de aparcamento na praza do pobo, anterior e accesible ata a casa. Este atópase nunha 

superficie horizontal, pavimentada de forma homoxénea e a 10 metros da porta da casa.  

 O acceso principal realízase a través dun espazo previo, cuberto e chairo. 

 O acceso alternativo realízase a través dunha rúa cunha pendente do 15% que conduce ao 

xardín traseiro e que permite un mellor acceso para persoas de mobilidade reducida.    

 A porta de acceso principal, que permite a apertura cara ao exterior, é dobre e está 

acristalada parcialmente. Cada unha das súas follas permite un paso libre de 107 cm deixando 

un espazo anterior e posterior á porta de diámetro de xiro superior a 150 cm.  

 No exterior atópase un timbre de chamada a 125 cm de altura. 

 En exterior e interior á porta, un felpudo solto e pesado. 

 A mobilidade no interior do establecemento é suficiente. Con todo o acceso ás diferentes 

estancias hai que realizalo a través de escaleiras ou ascensor, o cal non se atopa operativo 

actualmente. 

 Non hai mostrador. Tampouco se dispón de indución magnética. 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA 
VESTÍBULO E RECEPCIÓN 

Non hai 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 1 habitación adaptada. 

 Situación en planta semisótano, tras superar 3 banzos que comunican a sala de estancia 

común e comedor coa habitación adaptada.  



 A estes banzos pódeselles superpoñer cuñas de madeira que conforman unha rampla para 

salvar o desnivel. Carece de pasamáns e o seu pendente é superior ao 30%. 

 Tamén se pode acceder en ascensor directamente no caso de que este volva poñer en 

funcionamento. 

 Libre de obstáculos. 

Características  

 O mecanismo de apertura é con chave e ábrese mediante empuxe. 

 Porta corredía. 

 A porta ten unha anchura de paso de 84 cm.  

 Entarimado homoxéneo e en bo estado. A súa cor contrasta co das paredes.  

 Ancho de paso para espazo de circulación de 120 cm podendo trazarse círculos de 150 cm 

en case todo o seu espazo. 

 Dúas camas xuntas de 105x200 cm con espazo de transferencia a ambos os dous lados.  

 O armario dispón de dúas portas abatibles entre 90 e 180º e distribúen unha zona con 

percheiro fixo a 165 cm de altura e outra de estantes a unha altura comprendida entre 26 e 172 

cm. Os tiradores son pequenos pomos.  

 Ademais, o dormitorio dispón dunha cadeira de brazos e terraza. 

 Para acceder á terraza hai que salvar unha altura de 18 cm debido á carpintería da xanela 

sobre unha pequena cella. 

 Os interruptores están situados a unha altura comprendida entre 40 e 120 cm e a ambos os 

dous lados da cama. 

 A ventá  córrese e ábrese mediante manubrio accesible para acceder á terraza. 

 

ASEO DA HABITACIÓN 

Entrada ao aseo 

 A porta é corredía 

 Carece de mecanismo de apertura, ábrese mediante empuxe.  

 Non ten sistema de peche. 

 A anchura de paso é de 72 cm. 

 Diámetro viro libre de obstáculos de 128 cm. 

 Control de iluminación por interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Exterior á cabina do aseo, en espazo previo.  

 A billa acciónase con monomando. 

 Situado sobre o lavabo a 88 cm.  

 O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 80x95x44 cm e a altura superior de 83 

cm. 

 O espello non está inclinado. O bordo inferior está a 83 cm.  

 Dispón de complementos sobre a superficie do lavabo, a 83 cm. 

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude de 150 cm. 

 Conta con espazo de transferencia  no lado esquerdo cunha anchura de 72 cm. 

 Dispón de barra de apoio no lado dereito do inodoro. Esta é abatible e está a 76 cm.  

 A altura de uso do asento é a 39 cm do chan, inodoro máis táboa, é de 74 cm. 



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

inodoro. 

Ducha ou bañeira 

 A aproximación lateral ten unha amplitude de 150 cm de ancho e fondo de 128 cm. 

 A superficie de ducha é  de 88 cm de ancho x 170 cm de fondo. 

 Ducha enrasada co pavimento, sen resaltes e antiescorregadizo.  

 Cortina. 

 Dispón de barra horizontal en parede perpendicular á billa  

 Conta con asento fixo e sen respaldo, de 47x27 cm, situado a 55 cm do chan.  

 A billa é monomando a 120 cm do plano do chan.  

 A alcachofa é regulable no plano vertical desde unha cota de 140 cm.  

 

ASEO COMÚN 

Localización e itinerario 

 Sitúase en fronte á habitación. 

 Non está adaptado e carece de espazo suficiente. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 A habitación nº6, con rótulo no marco da porta, en altorrelevo e con letras non 

contrastadas e grandes. 

 Os corredores carecen de franxas táctiles e, como xa se comentou, hai risco de caída desde 

a habitación á sala debido ao desnivel que carece de varanda. Isto vese axudado pola non 

diferenciación do pavimento. 

 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 non están contrastados coas paredes. 

 As grandes ventás de acceso á terraza non están sinalizados, con todo, encádranse en 

carpinterías de gran dimensión.  

 

ASEO COMÚN 

 Non están sinalizados en altorrelevo nin braille. 

 Non hai alarma e por tanto non é audible.  

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 Non dispón de sinalización luminosa. 

Características  

 Non hai información escrita sobre os servizos dispoñibles na casa. 

 A televisión dispón de sistema de comunicación por texto. 



 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 non conta con sistema de alarma visual. 

 

ASEO COMÚN 

 Están sinalizados.  

 Nas cabinas, o pestillo carece dun sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado. 

 A porta carece de espazo inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina. 

 

 

ESTANCIA LOCALIZACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Comedor   

Para acceder ao espazo de restauración hai que 

facelo mediante tres chanzos que salvan unha 

altura dunha altura de 36 cm (banzos de 12 cm 

de altura e pegada de 29 cm). Á escaleira 

pódeselle superpoñer cuñas de madeira que 

forman unha rampla que se atopa a medio 

camiño entre a habitación adaptada e a sala.  A 

pendente desta rampla é do 30% e carece de 

pasamáns.  

 

Inmediatamente, atópase a sala. 

Carece de espazo adaptado para PMR.  

O chan é homoxéneo, antiescorregadizo e está 

en bo estado. 

Este chan esténdese ata a zona de comedor e 

almorzo, mostrando o mesmo tratamento. 

Tras pasar por baixo dunha viga de canto de 

formigón visto e de ancho superior a 3 metros, 

están as mesas de comedor, dispostas de 

maneira libre e, permitindo o paso e xiro de 150 

cm de diámetro entre elas. 

O espazo inferior libre da mesa é de 77x57x57 

cm e altura superior de 81 cm. 

As mesas son rectangulares e cadradas e contan 

con catro patas. 

A iluminación do espazo de restauración é 

homoxénea e suficiente. 

Non hai elementos beirís susceptibles de xerar 

tropezos. 



Conta con alarma visual en caso de emerxencia. 

Cociña   

Utilizada por servizo da casa. Dispón dunha 

barra a unha altura de 85 cm, que permite a 

aproximación lateral pero non frontal sobre a 

que se dispón o almorzo. 

Ademais conta con servizo en mesa en caso de 

ser necesario. 

Piscina interior   

A piscina interior atópase no mesmo nivel que a 

habitación adaptada, próxima a esta.  

A porta, abatible cara ao exterior ten un ancho 

de paso libre de 100 cm. 

O perímetro do vaso da piscina ten un 

pavimento de textura de cor distinta e accédese 

a ela mediante escaleiras con pasamáns a 

ambos os dous lados. 

Non dispón doutros servizos como cadeiras 

anfibias, muletas anfibias.  

As duchas son accesibles e con auga quente. 

Sauna piscina   
Non accesible debido a chanzo de acceso e 

reducidas dimensións. 

Piscina exterior.    

A piscina exterior atópase a 26 cm por baixo da 

planta de semisótano. Para acceder hai que 

salvar dous chanzos de 13 cm de altura.   

O perímetro do vaso da piscina non ten 

pavimento de textura de cor contrastada co 

demais e accédese a ela mediante escaleiras con 

pasamáns a ambos os dous lados. 

Non dispón doutros servizos como cadeiras 

anfibias, muletas anfibias.  

As duchas son accesibles. Auga fría. 

Xardín   

Ao mesmo nivel que a piscina exterior, a 26 cm 

por baixo da planta de semisótano. Para acceder 

hai que salvar dous chanzos de 13 cm de altura.   

O chan compono un empedrado irregular pero 

en bo estado. Ademais, conta con mesas de 

catro patas e dimensións libres de 70x42x35 e 

altura superior de 72cm. 

 

 


