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INFORMACIÓN XERAL 
 

Atención ao público e outra información de interese 

 Non dispón de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.- 

 Non hai persoal signante 

 Permiten o acceso con cans guía e/ou de asistencia 

 Non se previu a evacuación de persoas con discapacidade de maneira específica. 

Acceso e zona de atención ao público 

 Está situado nun lateral dunha estrada comarcal con pouco tráfico, nunha zona plana e dispón 

de espazo para aparcar xusto diante do local. 

 Desde as prazas de aparcadoiro ata a entrada do recinto non hai máis pendente que o lixeiro 

chanzo para acceder ao establecemento que se salva cunha rampla curta cun 8% de pendente. 

 A terraza está no exterior, cuberta pero aberta ao exterior, non hai ningún tipo de barreiras para 

utilizala. 

ACCESIBILIDADE FÍSICA 
BAR 

Localización e itinerario 

 O Bar está situado á entrada do establecemento, comparte espazo con parte do comedor. 

Características 

 No interior da zona do bar non hai desniveis de ningún tipo. 

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

 O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de 

cadeiras de rodas, bastóns ou andadores- 

 A barra do bar non ten servizo a dobre altura. 

 Hai asentos de barra. Son taburetes de madeira móbiles, lixeiros, con respaldo baixo. 

SALÓN COMEDOR  

Localización e itinerario 

 As propias mesas do bar son tamén parte do comedor, que ademais ten outra zona a outro nivel 

ao que se accede exclusivamente a través de escaleiras. 

Características 

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

 O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de 

cadeiras de roda, bastóns ou andadores- 

 As mesas son rectangulares, móbiles con patas centrais. 

 O espazo inferior de aproximación das mesas é de 70(alto) x 80(ancho) x 40(fondo) a altura 

superior é de 75cm. 

ASEO ADAPTADO  



Localización e itinerario 

 O aseo adaptado está situado á beira da barra, preto da entrada do establecemento, unha porta 

con distintas palabras que fan referencia aos aseos dá paso a un pequeno vestíbulo desde o que 

se accede ao aseo adaptado (que é ao mesmo tempo o de mulleres) e ao aseo masculino. 

Entrada ao aseo 

 Sinalización exterior co SIA -si-. Na porta da cabina. 

 Tipo de porta – corredeira- 

 Mecanismo de apertura -tirador vertical- 

 A anchura de paso é de 85cm. 

 Mecanismo de peche -chaveta manipulable co puño pechado ou co cóbado-. 

 Diámetro viro libre de obstáculos >150. 

 Control de iluminación – sensor con temporizador- 

 Sistema de alarma -se- 

Lavabo 

 Localización -dentro da cabina, a lado da porta-. 

 Tipo de billa - monomando- 

 A billa está situado a 81 cm. 

 O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 72(alto) x 60(ancho) x 40(fondo) e a altura 

superior é de 81cm. 

 O espello é -fixo-. 

 O bordo inferior está a 130 e o superior a 240 

 Dispón de -xaboeira, seca mans - e a altura de uso é de 110 . 

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude de 120cm 

 Conta con espazo de transferencia -en ambos os lados 

 Conta cunha barra abatible a cada lado a 85 cm de altura e separadas 75cm. 

 A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 45cm. 

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

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

ACCESIBILIDADE VISUAL 
BAR 

Localización e itinerarios 

 A barra está fronte á porta de entrada, á dereita. A superficie da barra contrasta coas cadeiras e 

coa fronte da barra e o chan. 

 As mesas do bar están situadas fronte á barra hai columnas entre a barra e a zona de mesas..  

 Hai mesas na terraza exterior totalmente accesibles, situadas a ambos os dous lados da entrada 

ao establecemento. 

Características 

 As portas son parcialmente acristaladas. 

 O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos- 

 A iluminación é -homoxénea, intensa -. 

 A barra conta con iluminación identificativa. 

 Non hai elementos voladizos e susceptibles de xerar tropezos. 

SALÓN COMEDOR 

Localización e itinerarios 



 O comedor está á esquerda da entrada, son as mesmas mesas que o bar, hai unhas escaleiras 

que conducen a outro nivel do comedor. Ambos os niveis están visualmente conectados, son 

dous partes do mesmo espazo co chan a distinta cota. 

Características 

 As portas que comunican con outras estancias son opacas e teñen cor contrastada. 

 O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos- 

 A iluminación é -homoxénea, intensa -. 

 As mesas non contan con cor contrastada nin con iluminación identificativa ao ser de disposición 

variable. 

 Non hai presenza de elementos voladizos susceptibles de xerar tropezos. 

Aseos 

 Non están sinalizados nin en altorrelieve nin en braille. 

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

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

ACCESIBILIDADE AUDITIVA 
BAR 
Localización e itinerarios 

 Non hai desde a porta posibles barreiras auditivas. 

 Características

 Non hai avisos luminosos ou calquera outro equipamento de accesibilidade para persoas xordas. 

SALÓN COMEDOR 

 Conta con carta escrita. 

 Non hai persoal signante. 

ASEO 

 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 non conta con sistema de alarma visual. 


