
 
 

Casa Grande de Cristosende 
C/ Cristosende, 31 
32765 A Teixeira (Ourense) 
Teléfono: 988 207 529 
E-mail: reservas@casagrandecristosende.com 
Web: www.casagrandecristosende.com 
 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento  

 A rúa de acceso está en lixeira costa, o pavimento é duro, antiescorregadizo e homoxéneo. 

 O establecemento non dispón de aparcamento, o vehículo pode estacionarse na propia 

rúa. 

 

Acceso 

 A entrada principal ten unha parte do chan inclinado, ten 40 cm de fondo, un ancho 

superior a 1 m e unha inclinación pronunciada do 27%.  

 A porta abre cara ao interior, é de dobre folla e ten un ancho libre de paso de 1 m. O 

espazo posterior á mesma é horizontal e ten un espazo de 1,50 m de diámetro para 

efectuar as manobras de xiro coa cadeira de rodas. 

 

Vestíbulo e recepción 

 A porta de acceso a recepción mide 77 cm de ancho e abre cara ao interior.  

 O mostrador de atención al público ten unha altura de 1,07 m, non adaptado para usuarios 

de cadeira de rodas. 

 

Cuarto Adaptado (Nº 7)  

 Nº cuartos adaptados: 1. Está na planta baixa e o itinerario é accesible. 

 A porta de entrada mide 80 cm de ancho, abre cara ao interior e a apertura é con chave 

situada a 1 m de altura. 

 No cuarto existe un espazo libre de 1,50 m de diámetro para facer un xiro de 360° coa 

cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de 1,50 m. 

 A cama ten unha altura de 53 cm e se accede a esta polo lateral esquerdo por un espazo 

de 1,50 m de ancho. 

 As portas dos armarios son abatibles a 90° e os tiradores son de difícil manipulación. As 

baldas están situadas a unha altura entre 40 e 70 cm. O percheiro está fixo a 1,70 m de 

altura. 

 O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama. 

 

Cuarto de baño do cuarto adaptado 

 A porta é corredía e ten un ancho libre de paso de 1 m.  

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de acercamento polo fronte de 1,20 m e por ambos lados 

por un espazo de 1 m. O asento está a unha altura de 42 cm e o mecanismo de descarga é 

de presión e está a 78 cm de altura. 
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 Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a 62 e 80 cm de altura. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 60 cm de alto e 30 cm de fondo. O grifo é 

monomando. 

 A altura do borde inferior do espello é de 90 cm ao igual que o resto dos accesorios do 

baño. 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral e frontal superior a 1 m de ancho.  

 O chan da ducha é antiescorregadizo e é continuo con o recinto.  

 Non dispón de unha cadeira de ducha homologada, nin de barra de apoio. 

 A billa é monomando e está situado a unha altura de 95 cm. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 A porta de acceso é parcialmente acristalada.  

 O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. 

 O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. 

 

Cuarto estándar (Nº 1) 

 O número das cuartos está con caracteres grandes e contraste cromático pero non en 

Braille ni en altorrelevo. 

 O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. 

 Se accede aos cuartos da primeira planta subindo a escaleira, sen itinerario alternativo 

accesible. 

 O acceso ao cuarto de baño do cuarto presenta un chanzo de 7 cm e dispón de bañeira a 

unha altura de 45 cm con mampara de vidro abatible. Esta non está sinalizada con marcas 

de cor contrastada. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espertador. 

 Hai un enchufe a carón da cama. 
 

Aseos Comúns 

 As portas dos aseos non teñen un sistema de peche con unha sinal visual de “ocupado ou 

libre” nin unha banda libre inferior que permita ver si hai alguén no seu interior. 

 

Sinalización 

 O aloxamento dispón de rótulos que sinalan a cubicación das distintas estancias e servizos. 

Os rótulos seguen un mesmo patrón e non están complementados con 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 

Restaurante / Salón 

almorzos 

Planta baixa 

xunto 

recepción. 

Ten un chanzo 

desigual que na 

súa parte máis 

alta mide 12 

cm. 

Mesas cadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura baixo mesa: 65 cm 

Ancho baixo mesa: 70 cm, Fondo baixo mesa: 70 cm 

Non dispoñen de carta en braille. 

Aseos comúns  No 

restaurante 

Accesibles Non hai ningunha cabina adaptada para usuarios de 

cadeira de rodas.  

Escaleira Todas as 

plantas 

Sen ascensor 

alternativo 

Tipo de escaleira: interior 

Nº de chanzos por tramo: máis de 10 

Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non 

Altura dos chanzos: 18 cm 

Fondo da pegada: 39 cm 

Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócolo de protección lateral: Si 

Altura de Pasamáns: 1,08 m. 

Oco baixo a escaleira protexido: Non hai 

 


