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INFORMACIÓN XERAL 
 

O bar/restaurante atópase na planta baixa do edificio. Esta planta baixa á súa vez ten un 

desnivel ou unha altura a destacar. Accédese desde a rúa á zona de bar e para acceder ás 

mesas da parte inferior do bar como ao salón comedor e aseos que se atopan no interior do 

edificio é por medio dunha rampla interior para salvar o desnivel do chan. Os desprazamentos 

entre o diferente desnivel é accesibles por medio dunha rampla.  

 

Atención ao público e outra información de interese  

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente. 

- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente. 

- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente. 

- Non dispoñen de carta en braille. 

- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE). 

- Se permite o acceso ao can de asistencia. 

- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con 

discapacidade. 

 

Acceso e zona de atención ao público  

- A entrada principal do establecemento ten un chanzo de 18 cm de altura, cunha rampla 

alternativa.  

- A rampla é practicable, ten un tramo de 1,70 m de lonxitude, cunha inclinación do 14%. O 

seu ancho libre de paso é de 1,50 m e non dispón de pasamáns. O inicio e final da rampla 

non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do 

desnivel. 

- Esta ten dúas portas contiguas de características similares. Son parcialmente acristaladas, 

dunha folla e abren cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 84 cm.  

- O itinerario ata a zona do bar é accesible sen desniveles. 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA 
Bar 

Situación e itinerario 

O bar está en planta baixa e o itinerario é accesible. 

Características 

Desniveles: si existen, pero están salvados 

con rampa ou un chanzo rebaixado (na parte 

Ancho mín. do espazo de circulación: 1,14 m 

mailto:opendon06@hotmail.com
http://www.opendon.es/


de mesas do fondo do bar e á súa vez para 

acceder aos aseos e salón comedor) 

 Tipo de chan: homoxéneo e 

antiescorregadizo  

 Chan enmoquetado: non e non dificulta o 

rodamento da cadeira de rodas 

 Barra de dobre altura: non  Altura da barra non adaptada: 1,06 m 

 Barra con bancos: si, móbiles  Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 80 

cm  

Salón comedor 

Situación e itinerario 

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible por medio dunha 

rampla. 

 A rampla é practicable, ten un tramo de 2 m de lonxitude, cunha inclinación de 10,5 %. O seu 

ancho libre de paso é de 1,14 m e non dispón de pasamáns. O pavimento é antiescorregadizo. 

Características 

Desniveles: non existen Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m 

 Tipo de chan: homoxéneo e 

antiescorregadizo  

 Chan enmoquetado: non e non dificulta o 

rodamento da cadeira de rodas 

 Tipo de mesas: móbiles e cadradas de catro 

patas e sen travesaño 

 Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de 

rodas: frontal  

 Altura da mesa: 74 cm  Altura, fondo e ancho do espazo de 

aproximación frontal: 66 cm, 80 cm e 58 cm 

Aseo adaptado 

 No establecemento hai 2 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, de 

características similares, situadas en planta baixa. Están sinalizadas co Símbolo 

Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a todas por un itinerario accesible. 

 Os aseos adaptados están integrados nas baterías de aseos de homes e mulleres. 

Aseo adaptado da planta baixa, integrado na batería de aseos de homes. 

Porta xeral dos aseos: abre cara dentro con 

ancho de paso de 77 cm 

Tipo de pomo: tirador vertical a unha altura 

de entre 98 cm e 1,13 m. 

Cabina de aseo adaptado (aseo de homes) 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está sinalizada co SIA: si  

 Porta: porta de madeira dunha folla con 

apertura cara a fóra cun ancho de 77 cm 

 Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m 

 Tipo de pomo: manilla  Ferrollo ábrese desde o exterior: si 

 Tipo de iluminación: con interruptor  No interior hai un sistema de solicitude de 

axuda: non 

 Lavabo 

 Situación: dentro da cabina  Tipo de billa: automático con sensor 

 Altura libre baixo o lavabo: 70 cm, con 

faldón 

 Fondo libre baixo o lavabo: 50 cm 

 Altura do bordo inferior do espello: 1 m, 

inclinado  

 Altura dos accesorios: 90 cm - 1,30 m 

 Inodoro 

 Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 95 

cm e frontal 80 cm 

 Altura do asento: 40 cm 



 Tipo e altura de mecanismo de descarga: 

presión en cisterna a 77 cm 

 En lado dereito, tipo de barra e altura: fixa 

horizontal a 85 cm 

 En lado esquerdo, tipo de barra e altura: 

abatible a 50 - 71 cm 

 Separación entre barras: 77 cm 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL 

Bar 

Situación e itinerarios 

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a 

entrada ata a barra é accesible sen desniveles. 

Características  

Portas de cor contrastada: non hai Portas de vidro con marcas de cor 

contrastada: non hai 

 Desniveles: si existen, pero están salvados 

con ramplas ou un chanzo rebaixado 

 Tipo de chan: homoxéneo e 

antiescorregadizo  

 Chan enmoquetado: non e non dificulta o 

desprazamento de persoas con 

discapacidade visual 

 Elementos voladizos: non hai  

 Tipo de iluminación: non homoxénea  Barra do bar con iluminación dirixida: si  

Salón Comedor 

Situación e itinerarios 

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada atravesando 

o bar. O itinerario desde a entrada ata o salón é accesible con rampla. 

 O itinerario desde a entrada ata o salón é subindo un chanzo. O bordo do chanzo non está 

sinalizado cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada. 

 A rampla non ten pasamáns e o seu inicio e final non está sinalizado cunha franxa de textura 

distinta nin cor contrastada que alerte do desnivel. O pavimento é antiescorregadizo. 

Características  

Portas de cor contrastada: non hai Portas de vidro con marcas de cor 

contrastada: non hai 

 Desniveles: non existen   Tipo de chan: homoxéneo e 

antiescorregadizo  

 Chan enmoquetado: non e non dificulta o 

desprazamento de persoas con 

discapacidade visual 

 Elementos voladizos: non hai  

 Tipo de iluminación: non homoxénea  Mesas con iluminación dirixida: non 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA 
Información e orientación 

Rótulos de sinalización informativos e 

direccionais: si hai 

Rótulos facilmente identificables coa vista: si  

Sinales de evacuación: auditivas  

Salón comedor 

Mesas redondas dispoñibles: no Información escrita do menú do día: anexo á 

carta  



Aseos 

Sistema de peche de portas cun sinal visual 

de ocupado ou libre: non 

Portas de cabina cunha banda libre inferior 

que permite visualizar si hai alguén dentro: 

non 

 

Outras estancias e 

servizos 

Situación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Sinalización  Xeral do 

establecemento 

 Rótulos de mesmo formato: Si  

 Altura dos rótulos: 1,80 m - 2,20 m  

 Tamaño de letra: 3 cm 

 Textos e iconas de cor contrastada: Si  

 Textos e iconas en braille: Non 

 Textos e iconas en altorrelevo: Non 

 Iconas homologados: Si 

 


