
 

Hotel Villa de Ares  
Rúa Real, 149  

15624, Ares, A Coruña 

Teléfono: 639365859 

Web: www.hotelvilladeares.es 

 

INFORMACIÓN XERAL 

Hai tres habitacións adaptadas iguais nas tres primeiras plantas. 

 

Acceso e zona de atención ao público 

 Dispón dunha praza reservada para PMR no exterior en acéiraa fronte ao Hotel, hai que 

cruzar a estreita rúa (pouco transitada no inverno) sen pasos de peóns e subir a beirarrúa fronte 

ao hotel para acceder ao local. 

 A porta de acceso está aberta permanentemente, é corredía de vidro e fronte a ela un 

pequeno vestíbulo con felpudo da acceso ao interior a través dun tramo de tres chanzos ou tres 

tramos de rampla moi curtos pero empinados. 

 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA 
VESTÍBULO E RECEPCIÓN 

Localización e itinerario 

 Desde a entrada do hotel á recepción, a rampla de acceso ao establecemento ten unhas 

pendentes demasiado pronunciadas e non é practicable sen axuda, con todo é posible, 

pedíndoo de antemán, entrar por un acceso alternativo polo elevador situado no restaurante 

anexo, do mesmo propietario. 

Características 

 No interior só hai desniveis entre plantas que se salvan cun ascensor e escaleiras 

convencionais. Non hai desniveis dentro das plantas. 

 A anchura mínima do espazo de circulación é de 120cm. 

 O chan é homoxéneo, liso e antiescorregadizo. 

 O mostrador de recepción é bastante alto e non dispón de ningunha zona adaptada para 

achegarse frontalmente en cadeira de rodas nin de ningunha zona a unha altura inferior. 

 

HABITACIÓNS ADAPTADAS 

Localización e itinerario 

 Existen tres habitacións adaptadas iguais, unha en cada planta. 

 Están accesibles desde recepción a través de ascensor. 

 O ascensor permite acomodar unha cadeira de rodas e a equipaxe propia e o dun 

acompañante. 

Características  

 A porta ábrese cara ao interior mediante chave. 

 A porta ten unha anchura de paso de 78cm. 

 Características do chan: é homoxéneo, sen alfombras nin moquetas que dificulten a 

mobilidade de cadeiras de rodas, andadores ou bastóns. 
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 A anchura mínima do espazo de circulación é de 90cm. 

 Pode trazarse un círculo de 1,50m fronte á cama, á entrada da habitación fronte ao baño. 

 Ten dúas camas xemelgas dunhas dimensións de 200 (lonxitude) x 90(anchura) x 53(altura) 

cuxa disposición se pode variar ampliando o espazo de acceso ao redor. 

 O armario dispón de portas de corredía de fácil deslizamento e barra colgadora alta, así 

como estantes a varios niveis desde 30cm 

 A habitación dispón de escritorio e pantalla de televisión de grandes dimensións-. 

 Os interruptores están situados a unha altura de 100cm  

 As xanelas ábrense mediante manillas. O mecanismo está situado a unha altura de 130cm. 

 

ASEO DA HABITACIÓN 

Entrada ao aseo 

 Tipo de porta: abatible cara ao exterior, sen mecanismo de peche. 

 A anchura de paso é de 78. 

Cabina 

 Diámetro viro libre de obstáculos 150cm 

 Control de iluminación -interruptor- 

 Sistema de alarma -non-. 

Lavabo 

 Tipo de billa -monomando- 

 A billa está situado a 88 cm de altura e 45 de profundidade. 

 O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 75(alto) x 60(ancho) x 50(fondo) e a 

altura superior é  de 85cm 

 O espello é -fixo -. 

 O bordo inferior está a 140 cm. e o superior a 200. 

 Dispón de -xaboeira, secamáns- e a altura de uso é de 130. 

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude de 100cm. 

 Conta con espazo(s) de transferencia -á esquerda- cunha anchura de 75cm 

 A barra é abatible no lado esquerdo e fixa no dereito ambas están a 70 cm de altura 

 A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 47cm 

 O mecanismo de descarga de cisterna é -pulsador-, está situado encima da cisterna, pódese 

activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo medio. 

Ducha ou bañeira 

 A aproximación lateral ten unha amplitude de 70. 

 A superficie de ducha é de .150(longo) x 105(ancho) 

 O pavimento é vinílico, antiescorregadizo - 

 Hai unha cortina. 

 A barra en L na parede onde está a billa a parte horizontal está a 70 cm e a vertical sobe ata 

140. 

 Conta con asento abatible a 50cm de altura cunhas dimensións de 50 de ancho por 45 de 

fondo. 

 A billa é -monomando.- e está situado a unha altura de 105cm. 

 O *difusor pode regularse en altura: non, ten un soporte fixo a 190. 

 

 



ASEO COMÚN 

Localización e itinerario 

 O aseo está situado na planta baixa, na cafetería restaurante. 

Entrada ao aseo 

 Sinalización exterior co *SIA -Sí  

 Tipo de porta - corredía- 

 Mecanismo de apertura -tirador a 110 de altura- o mecanismo de peche non permite ver se 

está libre ou ocupado, pero pódese desbloquear desde o exterior. 

 A anchura de paso é de 80cm 

Cabina 

 Diámetro viro libre de obstáculos 150cm 

 Control de iluminación - sensor de presenza...- 

 Sistema de alarma - non-. 

Lavabo 

 Localización -dentro da cabina, á beira do inodoro, perpendicular á porta-. 

 Tipo de billa -monomando.- 

 A billa está situado a 25cm de fondo e 84 de altura 

 O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 67(alto) x 100(ancho) x 67(fondo) e a 

altura superior é de 81 

 O espello é -fixo 

 O bordo inferior está a 145 e o superior a 205. 

 Dispón de -xaboeira, secamáns ...- e a altura de uso é de 120 

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude de 140 

 Conta con espazo de transferencia á esquerda, pero non conta con barra de apoio á dereita 

que facilite a manobra, a transferencia é posible porque as reducidas dimensións do lavabo 

permiten a aproximación da cadeira.  

 A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 47. 

 O mecanismo de descarga de cisterna é - pulsador,-, está situado sobre a cisterna, pódese 

activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo -medio-. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 Habitación n.º 116 

 O ascensor conta con botonera adaptada e aviso acústico -si -. 

 Os corredores non teñen sinalización orientativa. 

 A sinalización de corredores e habitacións non contrasta cromáticamente, non destaca o 

texto en altorrelevo nin ten a información replicada en sistema braille. 

Características  

 A disposición de mobiliario non obstaculiza a mobilidade de persoas con discapacidade 

visual. 

 

ASEO COMÚN 

 Non está sinalizados en altorrelevo nin braille. 

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



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

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 O ascensor non conta con intercomunicador por pantalla. 

 Dispón de sinalización luminosa -si -. 

Características  

 Non hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel 

 A televisión dispón de sistema de comunicación por texto -non-. 

 O hotel non dispón de produtos de apoio 

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

 

ASEO DA HABITACIÓN 

 A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina. 

 En caso de emerxencia, conta con sistema de alarma visual, non. 

 

ASEO COMÚN 

 Están sinalizados, si  

 Nas cabinas, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado. 

 A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina. 

 En caso de emerxencia, conta con sistema de alarma visual, non. 

 

 

ESTANCIA LOCALIZACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Aparcamento Na rúa 

Cruzando a rúa 

fronte á porta do 

establecemento. 

Unha praza pública adaptada para 

PMR. 

Buffet, cafetería, 

restaurante 
Planta baixa 

Desde recepción a 

través dunha porta 

de 80 con parte 

baixa en madeira e 

ampla zona 

acristalada. 

Desniveis no interior do 

establecemento non hai. 

A anchura mínima do espazo de 

circulación é de -90-. 

Características do chan -pavimento, 

suave e homoxéneo.- 

Descrición da barra –  hai servizo a 

dobre altura (78 e 107cm)  pero a 

posibilidade de aproximación frontal 

en cadeira de rodas á barra baixa está 

limitada por un zócalo que sobresae 

tanto como sobrevoa a propia barra. 

Hai asentos de barra. Son tallos 

móbiles co asento a 80 cm de altura 

sen respaldo  

A iluminación é homoxénea e suave.-. 

A barra conta con iluminación 

identificativa. 



Non hai elementos beirís susceptibles 

de xerar tropezos, salvo as manetas 

dun futbolín que non está no medio de 

ningún itinerario. 

Non hai avisos luminosos nin calquera 

outro equipamento de accesibilidade 

para persoas xordas. 

Ascensor 
Desde Baixa a 

planta terceira 
 De 6 prazas. 

 


