
 
 

Casa Lucas 
Lugar da Igrexa – Viñós 

15819 Arzúa (A Coruña) 

Teléfono: 981 194 209 

E-mail: info@casa-lucas.com 

Web: www.casa-lucas.com 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento  

 O establecemento está situado nunha zona en lixeira costa, con beirarrúas de acceso 

amplas e despexadas de obstáculos nas liñas de paso. 

 A zona de aparcadoiro está no exterior do muro que rodea o terreo do establecemento e 

non hai prazas delimitadas, nin reservadas para persoas con mobilidade reducida (PMR). 

 

Acceso 

 Hai dous itinerarios para acceder á casa. 

 O primeiro é dende o aparcadoiro por un oco de paso de 1,30 m de ancho. Despois e antes 

da porta principal hai 3 chanzos de 14'5, 17 e 15'5 cm de altura. 

 A porta abre cara ao interior, é parcialmente acristalada e mide 84,5 cm de ancho. 

 O segundo itinerario é por unha porta traseira cun ancho libre de paso de 91 cm e cun 

chanzo de 11 cm, pola que se chega a un pequeno patio axardinado. 

 O acceso secundario ao interior do terreo ten un valo de madeira, de apertura cara ao 

interior e cun ancho de 3,50 m, polo que tamén se accede ao patio axardinado. Para 

atravesalo e poder chegar ao apartamento adaptado, o itinerario ten unha pendente do 

6,9%, un ancho de 70 cm e un pavimento de lousas de pedra e céspede. 

 Para acceder ao apartamento estándar dende a porta principal do edificio, hase de seguir 

un camiño con 4 chanzos duns 8 cm de altura. 

 

Vestíbulo e recepción 

 Está na planta baixa do edificio que alberga os espazos comúns. A ela accédese ben pola 

porta principal como pola secundaria deste edificio, anteriormente descritas. 

 Hai dous aparadores que se utilizan para atender ao público e miden 86 cm e 1,06 m de 

altura, non están adaptados para usuarios de cadeira de rodas. 

 Hai unha banda de paso libre de obstáculos de 1,05 m de ancho. 

 

Habitación Adaptada (‘O Novío’)  

 N.º cuartos adaptados: 1. Está nun edificio anexo e a súa distribución é toda en planta 

baixa, ao que se accede pola porta secundaria de acceso ao recinto do terreo do 

establecemento, despois de cruzar o patio axardinado, xa indicado anteriormente. 

 A porta do cuarto ten un ancho libre de paso de 80,5 cm. 

 Permítese a inscrición dun círculo de 1,50 m de diámetro no seu interior e a distancia 

mínima entre mobles é de 1,60 m. 

 A cama ten unha altura de 57 cm e accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo 

de 67 cm de ancho. Existen alfombras non ancoradas ao chan. 

 As portas do armario teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis e o percheiro están 

situados a unha altura de 1,69 m. 
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 O interruptor da luz está situado xunto á cama. 

 

Cuarto de baño da habitación adaptada 

 A porta abre cara ao interior e ten un ancho libre de paso de 80 cm. 

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 86 cm polo lado dereito, 1,12 m polo 

lado esquerdo, que corresponde co chan da ducha e 81 cm pola fronte. O asento está a 

unha altura de 38 cm e o mecanismo de descarga está a 74 cm. 

 Ten unha barra de apoio abatible a cada lado a unha altura, 65-80 cm e cunha separación 

entre ambas as dúas de 60 cm. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 70 cm de alto e 56 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 97 cm e o resto dos accesorios do baño están a 

94 cm de altura. 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de máis de 2,50 m. 

 O chan da ducha é continuo co recinto e antiescorregadizo. 

 A ducha dispón dun asento abatible e fixo á parede, a 57 cm. de altura e cunhas 

dimensións de 32 cm de ancho por 31,5 cm de fondo. 

 O asento ten un espazo libre de achegamento de 1,16 m pola fronte e polo esquerdo de 

máis de 1 m. Ten unha barra de apoio abatible a cada lado, a unha altura de 77-92 cm e 

cunha separación entre ambas as dúas de 15 cm. 

 As billas son monomando e están situadas en parede accesible a unha altura de 1,20 m. A 

alcachofa é regulable en altura a partir de 1 m. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 Os chanzos existentes no acceso á casa non están sinalizados no seu bordo cunha franxa 

antiescorregadizo de cor contrastada. 

 A porta principal é acristalada parcialmente. 

 O pavimento é un tanto irregular, de lousas de pedra e céspede. 

 

Recepción 

 Nos corredores de circulación non hai ocos e non existen elementos voados que impliquen 

risco para persoas con discapacidade visual. 

 Non hai chanzos illados ou desniveis. 

 

Apartamento estándar (‘O Curro’) 

 O nome do apartamento indícase en letras grandes e con cor contrastada. 

 Case non hai contraste entre a porta e a parede do apartamento. 

 O mobiliario de todas as estancias do apartamento está distribuído de maneira que non 

constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai 

elementos voados que impliquen risco. 



 
 

 As alfombras da cociña deste apartamento non están ancoradas ao chan. 

 A porta do cuarto de baño presenta contraste coa parede, o que facilita a súa 

identificación por parte das persoas con discapacidade visual. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Recepción 

 As dúas portas polas que se accede á recepción están parcialmente acristalada. 

 Existe información escrita dos servizos prestados no establecemento. 

 

Apartamento estándar (‘O Curro’) 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 

 Disponse de internet e a televisión ten decodificador de teletexto. 
 

Sinalización 

 Só hai sinalización do nome dos cuartos e apartamentos. 

 

Atención ao cliente 

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

 
Outras estancias Cubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Comedor / Sala de 

Reunións 

Planta Baixa Accesible dende 

recepción 

Ancho da porta: 80 cm. 

Altura da mesa: 80 cm. Altura do espazo libre inferior: 

70 cm.  Ancho do espazo libre inferior: 80 cm. Fondo 

do espazo libre inferior: 45 cm. 

Permítese a inscrición dun xiro de 1,50 m de diámetro. 

Beirís en liñas de paso:  Non existen 

Portas parcialmente acristaladas: Si 

Dispoñen de menú en Braille: Non 

Aseo  Común Planta Baixa Accesible dende 

recepción ata a 

porta do 

mesmo 

Non hai ningunha cabina de aseo común adaptada. 

 


