
 
 

Hotel Francisco II 
R/ Bedoya, 17 - Esquina Buenos Aires 

32004 Ourense  

Teléfono: 988 242 095 

Email: hfranciscoii@wanadoo.es 

Web: www.hfrancisco.net 

 

 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno Inmediato ao establecemento  

 O entorno se encontra nunha rúa chaira, ampla e despexada de obstáculos. 

 A rúa lateral é inclinada e a entrada ao hotel coincide coa esquina entre ambas as dúas 

rúas. 

 

Acceso 

 A entrada principal ten un chanzo de altura variable entre 5 e 20 cm. 

 A porta principal é automática, ten dúas follas corredizas de 80 cm de ancho cada unha. 

 Disponse dunha entrada alternativa, situada ao lado da entrada do aparcadoiro 

subterráneo dende que a que se accede sen desniveis ata a recepción. 

 Tamén pode accederse á recepción e aos cuartos dende o aparcadoiro subterráneo que 

está comunicado por medio dun ascensor. 

 

Vestíbulo e recepción 

 O mostrador de atención ao público ten unha altura de 1,12 m non adaptada para usuarios 

de cadeira de rodas. 

 

Cuarto Adaptado  

 N.º cuartos adaptados: 2. O itinerario é accesible con ascensor. 

 A porta mide 78 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 75 cm. 

A cama ten unha altura de 53 cm e accédese a esta polo lateral dereito con 1 m e polo lado 

esquerdo con 75 cm. 

 As portas dos armarios son difíciles de abrir. Os andeis están situados a unha altura de 1,78 

m. 

 Os interruptores da luz están xunto á cama. 

 Os aparatos de control ambiental están situados a 1,15 m de altura. 

 

Cuarto de baño do cuarto adaptado 

 A porta abre cara a fóra, é de manubrio e ten un ancho libre de paso de 79 cm.  

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de aproximación polo lateral esquerdo superior a 80 cm. O 

asento está a unha altura de 42 cm e o mecanismo de descarga a 73 cm. 

 Dispón dunha barra de apoio abatible no lateral dereito a unha altura de 73 e 90 cm. 
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Lavabo 

 O lavabo ten unha altura inferior de 75 cm e un fondo libre de 55 cm. A billa é 

monomando. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 96 cm e o resto dos accesorios do baño están 

entre 80 cm e 1,60 m de altura. 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de 80 cm e 1,20 m. 

 O chan da ducha é continuo co recinto e é antiescorregadizo. 

 Posúe un asento de ducha colocado a 45 cm de altura, as dimensións son de 33 cm de 

fondo e 33 cm de ancho. 

 A ducha dispón dunha barra horizontal situada a unha altura de 66 cm e unha vertical a 66 

cm e 1,10 m de altura. 

 A billa é monomando e está situada a unha altura de 98 cm. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 A porta de acceso é acristalada e carece de sinalización con contraste cromático que 

advirta do cristal. 

 En recepción o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. 

 

Cuarto estándar (Nº302) 

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

A porta de acceso mide 68 cm. 

 O cuarto está equipado con bañeira situada a unha altura de 55 cm. 

 Carece de banco ou superficie de transferencia 

 Ten unha barra de soporte horizontal colocada a unha altura de 65 cm e unha vertical 

colocada entre os 65 cm e 1,10 m de altura 

 As billas son monomando e esta colocado a unha altura de 65 cm. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Dispón de conexión a Internet. 

 A TV ten decodificador de teletexto. 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 

 Existe información escrita dos servizos prestados. 

 

Aseos Comúns 

 As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" 

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

 

Sinalización 

 O hotel dispón de rótulos que sinalan a cubicación das diferentes estancias e servicios. 

 Os textos e iconas son de cor contrastada. Non dispoñen de 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 

Aparcamento Exterior Accesible  Ningunha das plazas está reservada para persoas con 

mobilidade reducida (PMR). 

Aseo común  Planta baixa Accesible Carece de aseo común adaptado. 

Cafetería Planta baixa 

 

 

 

Accesible  

 

 

 

Altura barra: 1,11 m 

Mesas cadradas de pata central. 

Altura de mesa: 70 cm. Ancho baixo mesa: 60 cm,  

Altura baixo mesa: 67 cm e fondo de 30 cm. 

Non dispoñen de carta en braille. 

Ascensor Interior  Accesible Altura dos botóns de chamada: 1,30 m 

Ancho da porta: 82 cm 

Ancho e fondo de cabina: 1,18 cm e 1,13 m 

Altura dos botóns de mando: entre 1,30 m e 1,60 m 

Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non 

Cabina con sinales sonoras: Non 

Botóns con números en altorrelevo: Non 

Botóns con números en braille: Non 

Botóns de cor contrastada: Si 

Cabina con sinales visuais: Si  

Botón de emerxencia cun aviso luminoso que confirme 

o rexistro da chamada: Non 

Escaleira exterior 

para acceder a 

cafetería 

Planta baixa 

e cafetería 

Se accede sen 

desniveis dende 

recepción 

Tipo de escaleira: interior 

Nº de chanzos por tramo: 7 

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

Con bocel: Si 

Con tabica: Si 

Zócalo de protección lateral: Si 

Altura de Pasamáns :  Non hai 

Escaleiras Recepción e 

cuartos 

Con ascensor 

alternativo 

Tipo de escaleira: interior 

Nº de chanzos por tramo: mais de 10 

chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non 

Con bocel: Si 

Con tabica: Si 

Zócalo de protección lateral: Si 

Altura de Pasamáns :  Non hai 

 
 


