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Hotel Bi - Terra 
Regüela de San Cosme Nº2, Rocha 
27229 Friol (Lugo). 
Teléfono: 982 183 746 / 667 624 860 
E-mail: bi.terra.hotel@gmail.es 
Web: www.biterra.es 
 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno Inmediato ao establecemento  

 O establecemento está situado nun terreo que presenta lixeira costa. 

 Dispón de dous edificios. No principal están situadas a recepción, os cuartos, os aseos 

comúns e unha sala de reunións. No outro está a cafetaría, o restaurante e outros aseos 

comúns.  

 No recinto existen diferentes camiños que conducen polas diferentes instalacións. Estes 

presentan unha lixeira inclinación e teñen tramos con chan irregular e de grandes baldosas 

de pedra, e outros de terra compacta. 

 Hai dúas zonas para estacionar os vehículos. Unha está próxima ao edificio de cafetaría e a 

outra, está fronte á edificación principal, a 5 m. de distancia da porta principal. Non hai 

prazas delimitadas no chan e ningunha está reservada para persoas con mobilidade 

reducida. O itinerario é accesible.  

Acceso 

 O edificio principal ten dúas entradas, pero só é accesible a porta principal xa que a 

traseira ten 2 chanzos na entrada de 15 cm de altura. Esta porta principal ten un oco de 

paso de 1,42 m de ancho e é acritalar parcialmente.  

 O acceso ao edificio que alberga a cafetaría, restaurante e aseos comúns é a través dunha 

rampla de chan empedrado, de 4 m de longo, 96 cm de ancho e unha pendente do 14%. A 

porta deixa un oco de paso de 1,21 m e é acritalar parcialmente.  

Vestíbulo e recepción 

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

 O pavimento é homoxéneo e antideslizante. 

 O mostrador de atención ao público ten unha altura de 1,02 m e debaixo non hai un 

espazo libre que permita a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas. 

Cuarto Adaptado (‘ladeabajo’)  

 N.º cuartos adaptados: 1. Está na planta baixa e o itinerario é accesible. 

 A porta de entrada mide 90 cm de ancho. 

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

 A cama ten unha altura de 56 cm. Accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de 95 

cm de ancho e polo lado esquerdo, por un espazo de 60 cm. 

 O armario non ten porta senón un sistema de cortina de doada apertura. Os andeis están 

situados a unha altura de 43 cm e o percheiro está a 1,75 m. 

 O interruptor da luz e un enchufe están situados xunto á cama. 

Cuarto de baño do cuarto adaptado 

 A porta abre cara ao exterior e mide 90 cm de ancho.  

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

 

 

mailto:bi.terra.hotel@gmail.es
http://www.biterra.es/


 
 

 
2 

Inodoro 

 O inodoro non ten un espazo lateral libre de achegamento xa que xunto a el está o lavabo, 

pero pode realizarse unha transferencia oblicua polo lado dereito. O asento está a unha 

altura de 41 cm e o mecanismo de descarga a 77 cm. 

 Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a 60-76 cm de altura. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 70 cm de alto e 41 cm de fondo. A billa é tipo 

pomo e necesita do xiro de boneco para o seu accionamento. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 1,22 m e o resto dos accesorios do baño están a 

71 cm. 

Ducha 

 O chan da ducha é antideslizante e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño. 

Dispón de biombo abatible. 

 Ten un asento fixo e abatible, colocado na parede, situado a 46 cm de altura. Este ten 45 

cm de ancho e 41 cm de fondo. Dispón dun espazo de achegamento lateral polo lado 

esquerdo de 89 cm. 

 A billa é tipo pomo e para accionalo necesita o xiro de pulso. Está situado a unha altura de 

1,20 m, ao lado do asento.  

Aseo Común Adaptado (edificio de cafetería) 

 O aseo común adaptado está situado no edificio da cafetaría e restaurante. O itinerario é 

accesible. 

 É unha cabina común para ambos os dous sexos e está sinalizado co Símbolo Internacional 

de Accesibilidade (SIA). 

 A porta ábrese cara a fóra e mide 81 cm de ancho. 

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1,44 m de ancho polo lado dereito, 1,03 

m polo lado esquerdo e pola fronte de 1,06 m. O asento está situado a unha altura de 42 

cm e o mecanismo de descarga a 76 cm. 

 Ten unha barra de apoio abatible no esquerdo, situada a 54-69 cm de altura. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 63,5 cm de alto e 50 cm de fondo. A billa é 

monomando. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 1,20 m e o resto dos accesorios do aseo están a 

1,27 m. 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 O establecemento ten dous edificios, un principal onde están situadas os cuartos e a 

recepción e outro onde está a cafetaría e o restaurante. O itinerario entre estes é un 

camiño cunha lixeira pendente, cun chan irregular, con grandes baldosas de pedra que 

deixan ocos ou cellas no chan. Tamén hai camiños de area compacta. 

 O acceso ao edificio principal pódese realizar por dúas entradas. A principal non presenta 

desniveis que poidan dificultar o paso pero a situada na parte traseira da casa, ten 2 

chanzos de 15 cm. de altura que non están sinalizados tacto visualmente. 
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 O acceso ao edificio que alberga a cafetaría, restaurante e aseos comúns ten unha rampla 

de chan empedrado que non está sinalizada tacto visualmente no inicio e fin. 

Vestíbulo e recepción 

 Na recepción e nos corredores de circulación, o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin 

resaltes.  

 Hai felpudos que non está ancorados en toda a súa superficie. 

 Non hai protección de mobiliario en beiril.  

Cuarto estándar (‘latres’) 

 O nome do cuarto indícase en letras grandes e presentan unha cor contrastada. 

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

de persoas con discapacidade visual.  

 A iluminación é homoxénea. 

 As alfombras non están ancoradas ao chan. 

 No cuarto de baño o prato de ducha ten un chanzo de 16 cm. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar (‘latres’) 

 Existe conexión a Internet. 

 Non hai TV no cuarto, pero si na sala de reunións con decodificador de teletexto. 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 

 Dispón de información escrita dos servizos prestados no establecemento. 
Aseos Comúns Non Adaptado (Edif. Principal) 

 As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", 

pero son de cristal translúcido e poden facilitar a comunicación co exterior.  

Sinalización 

 O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas. Só se 

sinaliza o nome dos cuartos. 

Atención ao cliente 

 Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.  
 

Outras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Cafetería  Planta baixa Accesible por 

rampa  

Ancho da porta: 1,21 m 

Altura de barra: 1,05 m 

Mesas de 4 patas. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura baixo mesa: 64 cm 

Ancho baixo mesa: 80 cm, Fondo baixo mesa: 90 cm 

Non dispoñen de carta en braille. 

No interior permítese a inscrición dun xiro de 

circunferencia superior a 1,50 m. 

Restaurante Planta baixa Accesible por 

rampa  

Accédese a el atravesando a cafetaría, por unha 

porta de dobre folla cun oco de paso superior a 80 

cm. 

Mesas de 4 patas. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura baixo mesa: 64 cm 

Ancho baixo mesa: 80 cm, Fondo baixo mesa: 90 cm 

Non dispoñen de carta en braille. 

No interior permítese a inscrición dun xiro de 

circunferencia superior a 1,50 m. 

Sala de reunións  Planta baixa Accesible Ancho da porta: 90 cm 
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Altura de mesa: 78 cm, Altura baixo mesa: 75 cm 

Ancho baixo mesa: >2 m, Fondo baixo mesa: 1,20 m 

No interior permítese a inscrición dun xiro de 

circunferencia superior a 1,50 m. 

Escaleiras (de varios 

tramos, con un número 

de escalóns que varía 

entre 6 y 9) 

Planta 0 a 

Planta 1ª do 

edificio 

principal 

Sen ascensor 

alternativo 

Tipo de escaleira: interior 

N.º de chanzos por tramo: de 6 a 9 

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

Con tabica: Si 

Con bocel: Non 

Zócolo de protección lateral: só a un lado 

Pasamáns: só a un lado 

Oco baixo a escaleira protexido: Si 

 


