
 

 

Pensión As Jarras 
Lugar de Arón, 3 

15350 Cedeira (A Coruña)  

Teléfono: 981 483 606 

E-mail: info@asjarras.com  

Web: www.asjarras.com  

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Contorna inmediata ao establecemento  

 A entrada principal da casa atópase nunha rúa cunha beirarrúa de 1,80 m de ancho, unha 

pendente lonxitudinal do 5% e unha transversal do 3%. 

 Desde o aparcamento accédese ao edificio a través dunha entrada secundaria por unha 

rampla alternativa á escaleira. O itinerario desde as prazas é duns 15 m de lonxitude, o 

pavimento é irregular de grava miúda e ten unha pendente do 4%. 

 A rampla de acceso ten unha lonxitude de 3,40 m, un ancho de 1,10 m e unha pendente 

do 23%. Dispón dun pasamáns a unha altura de 1 m. 

 A porta de entrada ten un ancho libre de paso de 76 cm. 

 

Acceso 

 O acceso principal ten unha porta cun ancho libre de paso de 90 cm, que abre cara ao 

interior.  

 A porta de entrada ten un pequeno chanzo rebaixado en forma de rampla de 32 cm de 

lonxitude e unha pendente do 7%. 

 O timbre de chamada está a unha altura de 1,30 m. 

 

Recepción 

 A recepción está situada nun despacho pequeno. O ancho útil de paso da porta de entrada 

é de 66 cm. No seu interior non existe un espazo de circulación e manobra adecuado para 

usuarios de cadeira de rodas, polo que lles atenden fóra do despacho. 

 

Habitación Adaptada (Nº 103)  

 Nº habitacións adaptadas: 1. Está na planta baixa e accédese desde a entrada principal a 

través dun corredor con estreitamentos puntuais de 80 cm de ancho e unha porta de paso 

cun ancho libre de 75 cm. O espazo de xiro antes da porta é de 90 cm e despois de 80 cm. 

 No corredor o diámetro do espazo de xiro fronte á porta da habitación é de 1,05 m. 

 A porta da habitación adaptada ten un ancho libre de paso de 76 cm e unha cella de 1 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 90 cm. 

 A cama ten unha altura de 54 cm e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de 

1,50 m de ancho. 

 As portas dos armarios son abatibles 90° e teñen tiradores de fácil apertura. As baldas 

están situadas a unha altura entre 35 e 64 cm. O percheiro é fixo e está a 1,62 m. 

 O interruptor da luz está situado xunto á cama e require o xiro da boneca. O aparello de 

control de temperatura está a unha altura de 80 cm. 
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Cuarto de baño da habitación adaptada 

 A porta é corredíaa, ten unha cella de 1 cm e un ancho libre de paso de 81 cm. Está 

equipada cun ferrollo que require o xiro da boneca e pode abrirse desde o exterior en caso 

de emerxencia. 

 No interior existe un espazo libre de xiro de 1,40 m de diámetro. 

Inodoro 

 O inodoro non ten ningún espazo lateral de acceso que permita a transferencia. O espazo 

libre frontal é de 80 cm. Pode realizarse a transferencia de forma oblicua pola esquerda do 

inodoro. 

 O asento está a unha altura de 40 cm, o mecanismo de descarga é de presión e está a 73 

cm.  

 Dispón dunha barra de apoio abatible a cada lado, a unha altura de entre 60 e 80 cm e 

cunha separación entre ambas as de 66 cm. 

Lavabo 

 O lavabo permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. O bordo superior 

ten unha altura de 82 cm, debaixo do lavabo hai un espazo libre de 77 cm de alto, 58 cm 

de ancho e 36 cm de fondo. A billa é monomando. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 1,30 m e existe outro máis pequeno con 

inclinación regulable, situado a unha altura de 1 m. O resto dos accesorios do baño están 

entre 90 cm e 1,15 m. 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de 1,30 m. Dispón de cortina. 

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

antiescorregadizo. 

 Dispón dunha cadeira de ducha homologada, con respaldo e regulable en altura. O asento 

está a unha altura de 50 cm, ten un fondo de 36 cm e un ancho de 50 cm. 

 A ducha ten unha barra de apoio fixa, situada de forma oblicua na parede contraria á 

grifería e a unha altura de entre 90 cm e 1,10 m. 

 A billa require o xiro da boneca e está situado a unha altura de 90 cm. A alcachofa está 

suxeita nunha barra vertical que permite regular a súa altura entre os 1,30 e 1,85 m. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 A entrada principal ten un pequeno chanzo rebaixado en forma de rampla e non está 

sinalizado cunha franxa antiescorregadiza de cor contrastada. 

 O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. 

 Despois da porta de entrada a iluminación é escasa. 

 

Habitación estándar (“Orquídea”) 

 O nome das habitacións indícase cunha tamaño letra non adecuado.  

 No interior o mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. 

Na habitación colocouse unha alfombra non ancorada ao chan. 

 A porta do cuarto de baño ten unha cella de 1 cm. 



 

 

 A ducha ten un chanzo e un biombo pregable. 

 A habitación dispón de terraza e despois da porta que conduce á terraza hai un chanzo 

cuxo bordo non está sinalizado cunha franxa antiescorregadiza de cor contrastada. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Habitación estándar 

 Existe conexión a Internet por WIFI. 

 A TV ten decodificador de teletexto. 

 Hai un enchufe á beira da cama. 

 Dispón de información escrita dos servizos prestados. 
 

Sinalización 

 A casa non dispón de rótulos que sinalen a localización das diferentes estancias e servizos. 

 Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo. 

 

Atención ao cliente 

 Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos, en cambio o persoal de 
atención declara ter coñecementos para dirixirse a persoas xordas que comunican en 
lingua oral e formación sobre atención a persoas con discapacidade. 
 

Outras estancias Localización Tipo de 

itinerario. 

Características destacables 

Aparcamento Exterior Accesible  O acceso ao aparcamento conta cunha porta 

automática que pode ser accionada desde o coche. 

Dispón de 3 amplas prazas cubertas, cunha lonxitude 

de 5 m e un ancho de 3,30 m; teñen unha pendente 

lonxitudinal do 3,5% e unha transversal do 7%. 

Ningunha delas está reservada para Persoas de 

Mobilidade Reducida (PMR). 

Escaleira Desde a 

planta baixa 

ata planta 

primeira 

Sen itinerario 

accesible 

alternativo 

Tipo de escaleira: interior 

Nº de chanzos por tramo: máis de 10.  

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

Altura dos chanzos: 19 cm 

Fondo da pegada: 29 cm 

Con tabica: Si, non é de cor contrastada respecto á 

pegada  

Con bocel: Si 

Zócalo de protección lateral: Non 

Altura de Pasamáns :  Ao carón, 80 cm 

A escaleira ten unha alfombra que se estende por toda 

a súa lonxitude. 

Na planta baixa, antes da escaleira colocouse un 

felpudo non ancorado ao chan 

Salón  Planta Baixa Accesible  Accédese polo mesmo corredor que conduce á 

habitación adaptada. 

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

de 76 cm. 

Entre o mobiliario existe un espazo libre de paso de 90 

cm, que impide o rodamento da cadeira de rodas. 

Existe un computador ao dispor dos clientes. 



 

 

Bar  Planta baixa Accesible Accédese polo mesmo corredor que conduce á 

habitación adaptada, atravesando unha porta cun 

ancho libre de paso de 75 cm. 

A porta do bar mide 80 cm e no interior existe un 

espazo de xiro de 1,50 m. 

Altura da barra: 1,11 m 

Dispón dunha mesa redonda de 4 patas. 

Altura de mesa: 80 cm, Altura baixo mesa: 67 cm 

Ancho baixo mesa: 42 cm, Fondo baixo mesa: 80 cm 

Non dispoñen de carta en braille e a carta non ten 

textos en grandes caracteres. 

Salón comedor / 

Buffet almorzos 

 

 

 

 

Planta baixa 

 

 

 

Accesible 

 

 

 

É un servizo reservado unicamente aos clientes, para o 

almorzo e opcionalmente para a cea. 

Mesas cadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 81 cm, Altura baixo mesa: 67 cm 

Ancho baixo mesa: 90 cm, Fondo baixo mesa: 60 cm 

Entre mesas existe un espazo libre de paso de 70 cm. 

Non dispoñen de carta en *braille. 

Terraza / Xardín Exterior Accesible  Desde o comedor accédese á terraza por un corredor 

con estreitamentos puntuais de 86 cm. A porta de 

saída ten un ancho libre de paso de 76 cm. 

Existe un espazo de máis de 1,50 m de diámetro para 

inscribir un círculo de 360° . O chan é de laxas de 

pedra, bastante regular. 

A terraza dispón dunha zona de mesas. 

Altura de mesa: 70 cm, Altura baixo mesa: 66 cm 

Ancho baixo mesa: 65 cm, Fondo baixo mesa: 70 cm 

Desde a terraza unha escaleira con rampla alternativa, 

conduce a unha área verde con instalacións para 

nenos. 

A rampla ten unha lonxitude de 3 m, un ancho de 95 

cm e unha pendente do 25%. Dispón de pasamáns pero 

non de zócalo de protección. 

O camiño é duns 15 m de lonxitude, con chan de laxas 

de pedra, un ancho de paso de entre 80 cm e 1,20 m e 

unha pendente do 14%. 

 


