
 
 

Casa Quina 
Paz. San Martiño, s/n 
32549 La Mezquita (Ourense) 
Teléfono: 988 425 534 / 988 423 534 
E-mail: estevez.9@hotmail.com 
Web: www.casaquina.com 
 
 

 

INFORMACIÓN XERAL 
A propiedade serve comidas e acondicionada para persoas con discapacidad. 
 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento  

 A casa está situada nunha rúa en lixeira costa. 

 O pavimento é duro, antiescorregadizo e homoxéneo. 

 

Acceso 

 A entrada principal é accesible, sen desniveis. 

 A porta é de dobre folla e ten un ancho libre de paso de 90 cm cada unha. 

 

Vestíbulo e recepción 

 Non hai mostrador de atención ao cliente.  

 Dende o vestíbulo se accede a distintas zoas da casa por corredores con unha inclinación 

que varía entre 1,7% e o 6,9%. 

 

Cuarto Adaptado (San Martiño)  

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

A porta de entrada ten un ancho libre de paso de 87 cm. 

 No dormitorio 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 85 cm. 

 A cama é de matrimonio, ten unha altura de 68 cm e accédese a esta polo lado dereito por 

un espazo de 95 cm de ancho e polo esquerdo de 1,55 m. 

 As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha 

altura de entre 30 e 70 cm. O percheiro está fixo a 1,79 m de altura. 

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

 

Cuarto de baño do cuarto adaptado 

 A porta abre cara dentro e ten un ancho libre de paso de 75 cm.  

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de acercamento de 1 m de ancho polo lado esquerdo, 60 cm 

polo lado dereito e 1,50 m polo frente. O asento está a unha altura de 40 cm e o 

mecanismo de descarga a 74 cm. 

 Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a 64 e  80 cm de altura. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 76 cm de alto e 52 cm de fondo. A billa é 

monomando. 
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 A altura do borde inferior do espello é de 1,30 m e os accesorios do baño están a  90 cm. 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de 1,50 m de ancho. 

O chan a de ducha está igualado co resto de pavimento do baño e é antiescorregadizo. 

 Carece de cadeira de ducha homologada. 

 A ducha dispón dunha barra de apoio en forma de L situada entre 80 cm e 1,60 m de 

altura. 

 A billa é monomando e está situada a unha altura de 80 cm. 

 

Aseos en zoa común 

 O hotel conta con 2 aseos en zona común, situados na planta baixa e o itinerario de acceso 

é accesible. 

  Son cabinas independentes. 

 A porta abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de 65 cm. 

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1 m de ancho polo lado esquerdo. O 

asento está situado a unha altura de 40 cm e o mecanismo de descarga a 74 cm. 

 Carece de barras de apoio. 

Lavabo 

 O lavabo ten pedestal, o que dificulta a aproximación frontal dunha persoa en cadeira de 

rodas. 

  A billa é monomando. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 1,20 m e o resto dos accesorios do aseo están a 

1,10 m. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 A entrada é sen desniveis. 

 A porta é de madeira.  

 O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. 

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

 

Cuarto estándar  

 Está situada na planta 1ª e se accede a esta polas escaleiras. 

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

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Existe conexión a Internet e hai un enchufe xunto á cama. 

 A TV ten decodificador de teletexto. 
 

Aseos Comúns 

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

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



 
 

Sinalización 

 O hotel non dispón de rótulos que sinalen a cubicación das distintas estancias e servizos. 

 

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 

Interior Accesible Mesas redondas con pata central. 

Altura de mesa: 75 cm, Altura baixo mesa: 70 cm 

Ancho baixo mesa: 70 cm, Fondo baixo mesa: 78 cm 

Non dispoñen de carta en braille. 

Cafetería  Exterior Accesible polo 

exterior, xa que 

polo interior ten 

5 chanzos. 

Mesas rectangulares con 4 patas. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura baixo mesa: 64 cm 

Ancho baixo mesa: 1,04 m, Fondo baixo mesa: 30 cm 

Non dispoñen de carta en braille. 

Escaleira Todas as 

plantas 

Sen itinerario 

alternativo 

accesible 

Tipo de escaleira: interior 

Nº de chanzos por tramo: máis de 8  

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

Altura dos chanzos: 18 cm 

Fondo da pegada: 28 cm 

Con tabica: Si    

Con bocel: Non 

Zócolo de protección lateral: Si 

Oco baixo a escaleira protexido: Si 

 


