
 

Hotel Lux 
R/ Doutor Teixeiro, 4 

15701, Santiago de Compostela, A Coruña 
 

Teléfono 981 554 986 

Web www.hotelluxsantiago.com 

Correo recepcion@hotelluxsantiago.com 

 

Atención ao público e outra información de interese 

 O hotel conta con servizo buffet e cafetería-bar.  

 Ofrece menú para celíacos, diabéticos e vexetarianos. 

 Non se ofrece información en braille dos servizos prestados no establecemento. 

 O persoal non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).  

 Non se permite o acceso ao can de asistencia. 

 Os sinais de emerxencia en caso de evacuación son visuais, con todo, non contemplan un 

plan de emerxencia de evacuación especial para persoas con discapacidade. 

 Dispoñen de dous cuartos adaptados para persoas con mobilidade reducida. 

 Dispoñen de berces baixo petición. 

 

Acceso e zona de atención ao público 

 O hotel está próximo á catedral de Santiago, nunha zona céntrica. 

 A estación de autobuses está a menos de 500 metros a pé do hotel e a parada de taxis máis 

próxima atópase a menos de tres minutos. Ademais, é unha zona transitada por varias liñas de 

autobuses urbanos. 

 Non ten aparcamento  e as zonas inmediatas para aparcar están en zona azul. 

 O acceso realízase mediante un banzo de 3 cm previo á porta 

 A porta de acceso principal, automática, está acristalada. Para indicar o acristalamento 

disponse de bandas horizontais con rótulos. Permite un paso de 90 cm, sendo o espazo anterior 

e posterior á porta horizontal e cun xiro superior a 30 e 150 cm de diámetro, respectivamente.  

 A mobilidade no interior do establecemento é suficiente e sen desniveis.  

 Na entrada mesma atópase o mostrador. 

 O mostrador está a unha única altura, 115 cm, sen grandes contrastes coa contorna. Non 

dispón de indución magnética. 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA 
VESTÍBULO E RECEPCIÓN 

Localización e itinerario 

 O mostrador atópase en fronte á porta principal. Non existen elementos que interrompan o 

seu percorrido pois o *felpudo, no interior da porta de acceso, está enrasado. 

Características 

 Sen desniveis.  

 O espazo aberto e diáfano permite unha circulación ampla xiros ao longo de toda a súa área 

de 150 cm de diámetro.  

 Pavimento homoxéneo e en bo estado. A súa cor contrasta co das paredes. 
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 O mostrador está a unha única altura, 115 cm, está pouco contrastado coa contorna pola 

súa cor e posición. 

 Non dispón de indución magnética. 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 Existen 2 habitacións adaptadas no establecemento. 

 Accédese mediante ascensor.  

 O ascensor ten un ancho libre de paso de porta de 80 cm e dimensións da cabina 90x100 

cm. A botonera tamén está en braille e altorrelevo a unha altura comprendida entre 90 e 103 

cm. Dispón de espello, pasamáns e sinalización visual de planta no interior e exterior da cabina.  

Características  

 O mecanismo de apertura é mediante tarxeta.  

 A porta, de apertura interior, ten unha anchura de paso de 81 cm. Acciónase mediante 

manubrio. 

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

 Ancho de paso para espazo de circulación de 115 cm, podendo trazarse círculos superiores 

a 150 en determinados puntos.  

 Cama de matrimonio a unha altura de 57 cm respecto ao plano do chan e altura libre 

inferior de 25 cm. Permite un espazo lateral de transferencia de 105 e 49 cm á dereita e 

esquerda, respectivamente. 

 O armario carece de portas. A altura máxima das táboas é de 68 cm e a mínima de 47 cm. O 

percheiro está situado a 197 cm. 

 Escritorio de altura superior 76 cm e dimensións libres altura x ancho x fondo de 73x70x40 

cm.  

 Os interruptores están situados a unha altura comprendida entre 40 e 120 cm, pouco 

contrastados coa parede.  

 

ASEO DA HABITACIÓN 

Entrada ao aseo 

 A porta é abatible cara ao exterior. 

 Ábrese mediante un manubrio. 

 Sistema de peche, con apertura exterior en caso de emerxencia, de difícil manexo. 

 A anchura de paso é de 81 cm. 

 Diámetro viro libre de obstáculos superior a 150 cm. 

 Control de iluminación por interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 A billa acciónase mediante un monomando.  

 Situado sobre o lavabo a 89 cm.  

 O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 68x70x46 cm e a altura superior de 84 

cm. 

 O espello non está inclinado. O bordo inferior está a 107 cm.  

 Dispón de complementos encima do lavabo. 

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude de 100 cm. 



 Conta con espazo de transferencia  no lado esquerdo cunha anchura de 105 cm. 

 Dispón de barra de apoio a ambos os dous lados. A barra dereita é fixa, a 83 cm do chan. A 

barra esquerda, abatible a 83 cm. Entre ambas, un espazo de 82 cm. 

 A altura de uso do asento é a 43 cm do chan, inodoro máis táboa, é de 81 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 80 cm de ancho e fondo suficiente. 

 A superficie de ducha é libre pois non se atopa limitada por biombo ou prato. 

 Ducha enrasada e antiescorregadiza. 

 Cortina. 

 Non existen barras. 

 Non se dispón de cadeira. 

 A billa é monomando e atópase a 110 cm de altura. 

 A alcachofa é fixa. 

 

ASEO COMÚN 

Localización e itinerario 

 Os aseos comúns (2) non están adaptados, a pesar de acceder por un itinerario accesible, e 

atópase na primeira planta 

Entrada ao aseo 

 Sinalización Homes/Mulleres mediante letra M/W a unha altura de 165 cm respecto ao 

plano do chan, sen relevo. 

 Tipo de porta abatible cara ao exterior. 

 Acciónase mediante un manubrio a unha altura de 107 cm con sistema de apertura desde 

exterior en caso de emerxencia. 

 O sistema de peche é de complicado manexo. 

 A anchura de paso é de 71 cm. 

 Carece de sistema de alarma en caso de caída. 

Lavabo 

 Lavabo no interior do aseo. 

 A billa acciónase mediante un monomando.  

 Situado sobre o lavabo a 89 cm.  

 O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 68x70x46 cm e a altura superior de 84 

cm. 

 O espello non está inclinado. O bordo inferior está a 115 cm.  

Inodoro 

 Non conta con espazo de aproximación frontal. 

 Non conta con espazo de transferencia lateral.  

 Non dispón de barras de apoio. 

 A altura de uso do asento é a 43 cm do chan, inodoro máis táboa, é de 81 cm. 

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

inodoro. 

 

 

 



ACCESIBILIDADE VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 Nas portas dos dormitorios, contrastadas coa parede, non hai rótulos nin indicadores do 

número da habitación. 

 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. 

 

ASEO COMÚN 

 Non están sinalizados en altorrelevo. 

 A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan. 

 En caso de emerxencia, a alarma non é audible desde a zona de aseos. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 O ascensor non conta con sinalización sonora e visual no interior e exterior da cabina. 

 Non dispón de sinalización luminosa. 

Características  

 Non hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel na habitación. 

 O hotel non dispón de produtos de apoio como espertador por vibración, 

intercomunicación por texto, persoal signante, bucle magnético... 

 En caso de emerxencia non contan cun sistema de alarma visual no interior desta. 

 

ASEO DA HABITACIÓN 

 Non sinalizado. 

 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 cun sistema de alarma visual. 

 

ASEO COMÚN 

 Están sinalizados.  

 Sobre as portas, o pestillo non ten sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado. 

 Carece de zona inferior libre baixo porta. 

 En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual. 

 

OUTRAS ESTANCIAS E SERVIZOS 

ESTANCIA LOCALIZACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Buffet; cafetería   

Atópase en plántaa acceso. 

A anchura mínima do espazo de 

circulación é superior a 120 cm, 

mesmo a 150 cm.  



A barra do bar, está situada a unha 

altura de 109 cm; con bancos a 77 cm. 

A mesa de auto-servizo para o buffet 

atópase a 110 cm de altura. Sobre 

esta, a altura máxima na que están 

colocados os cubertos, pratos etc está 

a 150 cm; mentres que a distancia 

horizontal desde o bordo da barra a 

esta é de 30 cm. 

As mesas son cadradas, móbiles e de 

pata central. O espazo inferior libre de 

cada unha é de 73x60x23 cm e a altura 

superior da mesa está a 75 cm do 

chan. 

Chan homoxéneo, antiescorregadizo e 

en bo estado.  

Iluminación homoxénea e suficiente. 

Acciónase mediante interruptor. 

Ausencia de elementos beirís e 

susceptibles de xerar tropezos. 

 


