
 
 

Pazo de Santa María 
O Pazo, Ribadiso 

15819 Arzúa (A Coruña) 

Teléfono: 981 500 702 

E-mail: info@pazosantamaria.com  

Web: www.pazosantamaria.com  

 

 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento  

 A entrada á recepción da casa encóntrase nunha rúa ampla, en lixeira costa cunha 

inclinación do 3,5% e despexada de obstáculos na liña de paso. 

 

Acceso 

 A entrada principal, onde se encontra a recepción, é accesible. 

 A porta é acristalada parcialmente e ten un ancho libre de paso de 1,10 m. 

 

Vestíbulo e recepción 

 A recepción encóntrase na planta baixa xunto á entrada principal da casa. En recepción 

existe un espazo libre de xiro de máis de 1,50 m de diámetro. 

 O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo. 

 O mostrador de atención ao público ten unha altura de 76 cm, un fondo inferior libre de 70 

cm e unha altura libre inferior de 58 cm. 

 

Cuarto Adaptado (Nº 12) 

 Está nun edificio anexo ao principal e o itinerario é accesible. 

 A porta mide 81 cm de ancho e abre cara ao dentro. 

 A cama ten unha altura de 55 cm e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de 

1,80 m de ancho e polo dereito de 90 cm. 

 Os tiradores do armario son de difícil manipulación. Os andeis e caixóns están situados a 

unha altura de 30 cm e a barra do percheiro esta a 1,70 m. 

 O interruptor da luz está situado xunto á cama. 

 

Cuarto de baño do cuarto adaptado 

 A porta abre cara ao interior e ten un ancho libre de paso de 81 cm. 

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1,08 m polo lado dereito e 1,50 m pola 

fronte que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas. O asento está a unha 

altura de 41 cm e o mecanismo de descarga está a 75 cm. 

 Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito e unha fixa no esquerdo, situadas a 70-

80 cm e cunha separación entre ambas as dúas de 70 cm. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 77 cm de alto e 56 cm de fondo que permite a 

aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando. 
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 A altura do bordo inferior do espello é de 1,05 m e o resto dos accesorios do baño están a 

85 cm 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de 1,80 m de ancho. Ten cortina para 

evitar a fuga da auga. 

 O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo. 

 Non dispón dunha cadeira ou asento de ducha homologado. 

 Ten unha barra de apoio abatible situada a 74 cm de altura, situada na mesma parede das 

billas. 

 A billa é monomando e está situada a unha altura de 1,03 m. 

 

Aseo adaptado en zona común 

 O Pazo conta con 2 cabinas de aseo adaptadas, unha integrada no aseo de homes e outra 

no de mulleres. Están no exterior e o itinerario é accesible. 

 A porta xeral abre facía o interior e as portas das cabinas abren facía o interior e deixan un 

oco de paso de 82 cm de ancho. 

 No interior existe un espazo que permite facer un xiro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1,40 m de ancho polo lado esquerdo e 

pola fronte de 1,40 m. O asento está situado a unha altura de 41 cm e o mecanismo de 

descarga é de presión e está a 75 cm. 

 Ten 1 barra de apoio fixa no lado dereito e outra abatible no esquerdo, situadas a 73 -83 

cm de altura e unha separación entre ambas as dúas de 77 cm. 

Lavabo 

 O lavabo dispón dunha altura libre baixo o mesmo de 75 cm e un fondo libre de 58 cm. A 

billa é monomando. 

 A altura do borde inferior do espello é de 1,04 m e o resto dos accesorios do baño están a 

1 m de altura. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 A entrada principal (onde se encontra recepción) é accesible. 

 Na recepción, o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos 

voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual. 

 

Cuarto estándar (Nº11) 

 O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación 

de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco. 

 A iluminación é homoxénea. 

 O baño ten bañeira a unha altura de 46 cm. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 
 



 
 

Sinalización 

 A casa só dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas (baños, cuartos 

e espazo de fumadores). O tamaño das letras é grande e con contraste de cor respecto ao 

fondo. 

 

Atención ao cliente 

 Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos. 
 
 
Outras estancias Cubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcadoiro Exterior  Accesible  Non hai plazas delimitadas e ningunha está reservada 

para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).  

Escaleira No edificio 

principal 

Sen ascensor 

alternativo 

Tipo de escaleira: interior 

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

Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócolo de protección lateral: Non 

Pasamáns :  Si 

Oco baixo a escaleira protexido: Si 

Salón social Planta baixa Accesible  Ancho da porta: 1,10 m  

Restaurante/Buffet 

almorzos 

Exterior Planta 

baixa 

Accesible A porta de acceso é de dobre folla e cada unha ten 81 

cm de ancho libre de paso. 

Mesas cadradas de pata central 

Altura de mesa: 76 cm, Altura baixo mesa: 73 cm 

Ancho baixo mesa: 70 cm, Fondo baixo mesa: 90 cm 

Non dispoñen  de carta en Braille. 

 


