MARINA PLAYA
H****
Avda. del Mar 3. Urb.
Marina de la Torre.
04638 Mojácar Playa (Almería)
§ 902 333 411
` 950 397 045
∑ www.servigroup.es

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa é ampla, está en lixeira costa e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨O acceso principal ten un desnivel do 8,7%. O itinerario é accesible.
➨A porta principal é automática e mide 203 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público ten unha zona adaptada, con unha altura e un
fondo de 70 cms. e unha lonxitude de 148 cms. Os corredores teñen unha anchura
>120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 2 aseos comúns adaptados:
➨O aseo 1, está situado na planta baixa ao carón da recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta mide 87 cms. de ancho e no interior pódese inscribir unha circunferencia
de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a 74 cms.
➨Teñen un espazo de acceso polo lado esquerdo de 54 cms. e frontal >120 cms. Hai
una barra abatible a cada lado situada a unha altura de 62-73 cms. e con unha
separación de 68 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 76 cms. e un fondo de 40 cms. Ten billas
monomando.
➨Os accesorios do baño e o bordo inferior do espello están a unha altura de 98 cms.
➨O aseo 2, está situado na planta –1. É necesario o uso de ascensor.
➨A porta mide 87 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a
74 cms.
➨Ten

un espazo de acceso polo lado esquerdo de 70 cms. e frontalmente >120 cms.
Hai dúas barras abatibles a cada lado situadas a unha altura de 62-73 cms. e con
unha separación de 68 cms.
➨A billa do lavabo é monomando.
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➨Os accesorios do baño están a 100-134 cms. de altura e o bordo inferior do espello
a 100 cms.
Ascensor
➨Hai varios ascensores.
➨Dous de eles comunican a planta baixa cos pisos e un terceiro comunica dende
o exterior coas plantas –1 e –2.
➨Nos tres a porta da cabina mide 90 cms.
➨Nos dous primeiros as dimensións interiores son de 130 cms. de ancho e 140 cms.
de fondo e teñen pasamáns a 90 cms. de altura.
➨No terceiro, as dimensións interiores son de 130 cms. de ancho e de fondo
e o pasamáns está a 90 cms. de altura.
Cuarto adaptado (Nº 311)
➨Nº de cuartos adaptados: 9. Situados en planta con itinerario accesible. É necesario o
uso do ascensor.
➨A porta mide 77 cms. de ancho e no interior pódese inscribir unha circunferencia de

150 cms.
➨A

Aseo en cuarto
➨A porta mide 77 cms. de ancho. No interior do aseo pódese inscribir unha
circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a
78 cms. A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 99 cms.
➨Hai unha barra abatible a cada lado, a unha altura de 58-72 cms. con unha separación
de 65 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 77 cms. e o fondo é de 58 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 77-90 cms. e o bordo inferior do
espello a 82 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 77 cms. e un fondo de 58 cms. A billa é
monomando.
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cama ten unha altura de 50 cms. Polo lado esquerdo hai espazo de acceso de
97 cms. e polo dereito >120 cms. O mecanismo de climatización está a 70 cms.
e o percheiro do armario a 170 cms.

11

MARINA PLAYA
➨A

bañeira ten unha altura de 45 cms. e ten unha cadeira de transferencia.
unha barra de apoio vertical a unha altura de 110 cms.
➨A billa é monomando e está situada na parede frontal accesible a unha altura de 60 cms.
➨Hai

Cafetería
➨Situada na planta –2. É necesario o uso do ascensor.
➨A porta mide 89 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho
de 80 cms. e un fondo de 30 cms. A barra da cafetería está a unha altura de 110 cms.
Restaurante / Bufé de almorzos
➨Situado en planta –2. É necesario o uso do ascensor 1.
➨A porta mide 89 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho
de 70 cms. e un fondo de 30 cms. A barra do bufé está a dobre altura de 90 e135 cms.
Sala de reunións
➨Existen 2 salas de reunións, na planta –1. É necesario o uso do ascensor.
➨As portas das salas miden 70 e 75 cms. respectivamente e son de dobre folla.
Piscina
➨Hai unha piscina cuberta e 4 no exterior.
➨Para acceder a todas as piscinas, é necesario o uso do ascensor. O itinerario é accesible.
➨As piscinas non dispoñen de grúa que facilite o acceso ao vaso.
➨Non hai vestiario con cabina adaptada.
Aparcamento
➨Dispón de aparcamento exterior e garaxe.
➨Para acceder ao garaxe é necesario o uso do ascensor 1.
➨A porta do garaxe é >80 cms.
➨Hai dúas prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida con un ancho de
3,50 m. e con un largo de 5.30 m. e están sinalizadas co Símbolo Internacional
de Accesibilidade vertical e horizontalmente.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está situado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación non é homoxénea, a luz natural produce zonas de luz e sombra.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética que permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 150-180 cms.
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➨A

letras e símbolos miden 1,5 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
sinalética non está transcrita ao braille nin en altorrelevo.

Escaleiras principais
➨As escaleiras principais comunican a planta de recepción.
➨Os chanzos son homoxéneos, non teñen boceis e carecen de sinalización tacto-visual.
➨A iluminación non é homoxénea, a luz natural produce zonas de luz e sombra.
➨A varanda é continua pero non ten unha prolongación ao final dos chanzos de 30 cms.
➨A escaleira 2 comunica a planta –1 ca –5.
➨Os chanzos son homoxéneos, non teñen boceis e están sinalizados táctil e visualmente.
➨Teñen zócolo de protección ao lado da parede. A varanda non é continua e non
se prolonga ata o final dos chanzos de 30 cms.

ALMERÍA

➨As

Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento. A botoeira está en altorrelevo
pero non en braille.
➨Non hai franxa de sinalización táctil de acceso á cabina. Información sonora de parada
en planta.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨A porta é totalmente acristalada. Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨Dispón de fax para o uso dos clientes.
Cuarto

Aseos Comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Existe información visual no interior e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS
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➨Existe a posibilidade de conexión a Internet. Hai información escrita dos servizos
prestados.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con
recepción nin ofrece servizo de espertador luminoso.
➨Hai enchufes ao carón da cama.
➨A porta non dispón de asexadoiro. A porta do baño non permite comunicación co
exterior.
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TIKAR
H**
Carretera Garrucha a Vera, s/n.
04630 Garrucha (Almería)
§ 950 617 131
` 950 617 132
∑ www.hoteltikar.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Acceso principal
➨A entrada principal do hotel é accesible.
➨Hai un tramo de escaleiras con rampla alternativa de 4 m. de lonxitude e con unha
pendente de 8,7%. Ten un pasamáns continuo en todo o percorrido a 70 cms. de altura.
➨A porta principal é manual, mide 90 cms. e é de dobre folla.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 88 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 1 aseo común adaptado na planta baixa ao carón da recepción. O itinerario
é accesible.
➨As cabinas adaptadas son independentes. A porta mide 80 cms. e no interior pódese
inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a
76 cms. A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 72 cms.
➨Hai unha barra fixa no lado dereito a unha altura de 65 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 63 cms. e o fondo é de 54 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño e o bordo inferior do espello están a unha altura de 100 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 92 cms. de ancho e 120 cms. de fondo.
Cuarto adaptado (Nº 1)
➨Nº de cuartos adaptados: 6 (todos os cuartos do hotel).
➨Situados en planta con itinerario accesible. É necesario o uso do ascensor.
➨A porta mide 78 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨Hai dúas camas articuladas, con unha altura de 50 cms. e con un espazo de acceso
central de 120 cms.
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➨O

mecanismo de climatización contrólase con un mando a distancia.
Aseo no cuarto
➨A porta mide 76 cms. de ancho.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a
77 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 59 cms. e polo lado
esquerdo con un espazo >120 cms.
➨Hai unha barra fixa no lado dereito a unha altura de 89-92 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 63 cms. e o fondo é de 20 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 70-78 cms. e o bordo inferior do
espello está a 100 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e antideslizante.
➨Hai unha barra de apoio horizontal situada a unha altura de 86 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está situada na parede frontal accesible a unha
altura de 94-130 cms.
➨Hai unha cadeira de rodas de ducha.
➨Ambas estancias están situadas na planta baixa ao carón da recepción. O itinerario é
accesible.
➨As portas son >80 cms. de ancho.
➨No restaurante, as mesas teñen unha altura de 76 cms., un espazo libre inferior
de 73 cms., un ancho de 40 cms. e un fondo libre de 40 cms.
➨Na cafetería, as mesas teñen unha altura de 43 cms., un espazo libre inferior de
41 cms., un ancho de 10 cms. e un fondo libre de 10 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 110 cms.
Piscina
➨Hai unha piscina exterior situada na planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 70 cms. de ancho e é de dobre folla.
➨Non dispón de grúa que facilite o acceso ao vaso.
Aparcamento
➨Dispón de aparcamento exterior con prazas sen delimitar.
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Cafetería / Restaurante
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TIKAR
➨Non existe ningunha praza de aparcamento reservada para persoas con mobilidade
reducida.
➨O hotel dispón de servizo de taxi adaptado.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é manual e acristalada. Non está sinalizada axeitadamente.
➨A rampla alternativa ás escaleiras ten pasamáns continuo en todo o percorrido pero
carece de franxa de sinalización táctil na zona de embarque e desembarque.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está situado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación non é homoxénea, a luz natural produce zonas de luz e sombra.
Sinalética
➨En xeral o hotel carece de sinalética e a que hai non está transcrita ao braille nin en
altorrelevo.
Escaleiras principais
➨As escaleiras comunican a recepción coas plantas superiores.
➨Os chanzos son homoxéneos e non están sinalizados tactilmente. Dispoñen de tabica
con sinalización visual e zócolo de protección. Non teñen boceis.
➨A varanda é continua pero non se prolonga 30 cms. ata o final dos chanzos.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoeira está en braille e en altorrelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨Dispón de paneis informativos con textos curtos e frechas direccionais.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes ao carón da cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con
recepción nin ofrece servizo de espertador luminoso.
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porta non dispón de asexadoiro.
porta do baño non permite a comunicación co exterior.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Non existe información visual no interior e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

ALMERÍA

➨A
➨A

ANDALUCÍA

NOTAS

100 ALOXAMENTOS TURíSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS
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BARROSA PARK
H****
Urb. Novo Sancti Petri
11130 Chiclana de la Frontera
(Cádiz)
§ 956 496 400
` 956 495 821
∑ www.hipotels.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨O hotel está situado nun recinto privado. A rúa é ampla, con lixeira costa e está
despexada de obstáculos.
➨Hai dobre rampla de acceso, con meseta central e espazo horizontal suficiente.
A 1ª ten unha inclinación do 14% e a 2ª do 6,9%.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨A porta é automática e mide >120 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 106 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo en zona común
➨Non hai aseo adaptado en zonas comúns.
➨Situado en planta baixa xunto á recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta xeral mide 76 cms. e da cabina 67 cms. e abre cara ao interior.
➨Non hai ningún espazo de acceso o inodoro. A billa do lavabo é monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura 90 e 115 cms. e o bordo inferior do espello
atópase a unha altura de 115 cms.
Ascensor
➨Hai 8 ascensores de similares características. Todos comunican recepción con plantas.
➨A porta da cabina dos ascensores mide 90 cms. e as dimensións interiores son de
145 cms. de ancho e 166 cms. de fondo, con un pasamáns á altura de 90 cms.
Cuarto adaptado (Nº 1217)
➨Nº de cuartos adaptados: 5
➨Situadas en planta accesible. É necesario o uso do ascensor.
➨A porta mide 87 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨Hai dúas camas con unha altura de 55 cms. Accédese polo lado dereito con 190 cms.
de espazo e polo esquerdo de 100 cms.
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CÁDIZ
➨O

percheiro do armario está a unha altura de 185 cms.

Aseo en cuarto
➨A porta mide 88 cms. e ábrese cara o interior.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 39 cms. e o mecanismo de descarga a
72 cms.
➨Polo

lado dereito ten un espazo libre de acceso de 150 cms. e frontalmente un espazo
de 100 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito a unha altura de 86 cms. e unha fixa no lado
esquerdo á mesma altura, con unha separación de 77 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 75 cms. e o fondo é de 55 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a una altura entre 92 e 156 cms. e o bordo inferior
do espello a 97 cms. Hai bañeira e o bordo está a unha altura de 52 cms. Non dispón
de asento. Hai unha barra vertical a unha altura entre 123 e 150 cms. e dúas
horizontais entre 50 e 76 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está en parede accesible a unha altura de 70 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baixa con itinerario accesible, nun espazo continuo á recepción.
➨As mesas teñen 68 cms. de alto. A barra da cafetería está a unha altura de
110 cms.

Sala de reunións
➨Hai 7 salas de reunións situadas en planta primeira con itinerario accesible.
➨Chans de moqueta correctamente suxeita. A porta das salas miden 76 cms.
➨As mesas teñen 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de 65 cms., un ancho de
50 cms. e un fondo >60 cms.
100 ALOXAMENTOS TURíSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS
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Salón bufé / Restaurante
➨Situado en planta 1ª con itinerario accesible. Para acceder hai unha porta de dobre
folla de 80 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 68 cms., un ancho
e un fondo >70 cms. A barra do bufé está a unha altura de entre 47 e 89 cms.
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BARROSA PARK
Piscina
➨Hai dúas piscinas, unha exterior e outra interior. O itinerario é accesible.
➨A piscina non dispón de grúa que facilite o acceso ao vaso. Dentro teñen escaleiras
con varandas de fácil accesibilidade.
Aparcamento
➨Hai 5 prazas de aparcamento reservadas para persoas con mobilidade reducida.
➨Para acceder ao garaxe é necesario o uso del ascensor. O itinerario é accesible.
➨Hai prazas con un ancho >2,20 m. e con un largo >4,5 m. Están sinalizadas vertical e
horizontalmente co Símbolo Internacional de Accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
➨Non hai chanzos o desniveis que dificulten o paso.
Vestíbulo zonas comúns
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura de 180 cms.
➨As letras e símbolos miden 3 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está transcrita ao braille nin ten altorrelevo.
Escaleiras principais
➨Hai 2 escaleiras principais.
➨As escaleiras comunican coa recepción e coas plantas superiores e inferiores.
➨Ambos chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, non teñen boceis, teñen zócolo
de protección e o bordo non está sinalizado táctil ni visualmente. Teñen varanda.
➨A iluminación é homoxénea.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoeira está en braille e en altorrelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.
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Recepción
➨A porta é totalmente acristalada. Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento de lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para ol uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet. Hai información escrita dos servizos
prestados.
➨Hai enchufes ao carón da cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con
recepción nin ofrece servizo de espertador luminoso.
➨A porta non dispón de asexadoiro.
➨A porta do baño non permite comunicación co exterior.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permita a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Existe información visual no interior e exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

CÁDIZ

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

ANDALUCÍA

NOTAS

100 ALOXAMENTOS TURíSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS
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BODEGA REAL
H****
Albareda, 4
11500 El Puerto de Santa Maria
(Cádiz)
§ 956 059 185
` 956 059 186
∑ www.hotelbodegareal.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa onde está situada o hotel é estreita, cha e con obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. Non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso
estreitos que dificulten o paso.
➨A porta principal é automática e mide >80 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨A recepción atópase na planta baixa. O itinerario é accesible. Non hai
chanzos, ocos ou desniveis que dificulten o paso.
➨O mostrador de atención o público está a unha altura de 75 cms.
➨O mobiliario está situado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 1 aseo común adaptado na planta baixa xunto á recepción. O itinerario
é accesible.
➨As cabinas adaptadas son independentes. A porta mide 77 cms. e no interior
pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 50 cms. e o mecanismo de descarga está
a 74 cms. A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 80 cms. e
frontalmente con un espazo de 70 cms.
➨Hai una barra abatible no lado esquerdo e unha fixa no dereito, con unha
altura de 66-76 cms. e con unha separación de 70 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 75 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa
é monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 90 cms. e o bordo inferior
do espello a 94 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
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dimensións interiores son de 100 cms. de ancho e 120 cms. de fondo.
Cuarto adaptado (Nº101)
➨Nº de cuartos adaptados: 1
➨Situados en planta accesible. É necesario o uso do ascensor. No itinerario
non hai chanzos, ocos ou desniveis que dificulten o paso.
➨A porta mide 76 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia
de 150 cms.
➨A altura da cama é de 55 cms. Ten espazo de acceso polo lado dereito e polo
esquerdo de 90 cms.
➨O mecanismo de climatización atópase a unha altura entre 145 a 155 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 188 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 78 cms. No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia
de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 50 cms. e o mecanismo
de descarga
a 74 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 95 cms.
➨Dispón de unha barra abatible a cada lado, situadas a unha altura de
53-75 cms. con unha separación de 70 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 68 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa
é monomando.
➨Os accesorios do baño están situados a unha altura de 81 a 123 cms. e o
bordo inferior do espello é de 103 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante. A billa é
monomando e está situada en parede lateral accesible a unha altura de 81 cms.
➨Dispón dunha cadeira de ducha regulable en altura e de 42 cms. de ancho
e 45 cms. de fondo.
➨Hai una barra de apoio horizontal situada a unha altura de 77 cms. e outra
vertical situada a unha altura de 75 cms.
Cafetería / Restaurante
➨Ambas estancias están situadas en planta baixa xunto á recepción.
O itinerario é accesible.
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BODEGA REAL
➨As mesas de ambas estancias teñen unha altura de 75cms., un espazo libre
inferior de 65 cms., un ancho de 80 cms. e un fondo libre de 90 cms.
➨A barra da cafetería está situada a unha altura de 120 cms.
➨A barra do bufé de almorzos está a unha dobre altura de 40 e120 cms.
Sala de reunións
➨Existen 4 salas de reunións situadas na planta 1. É necesario o uso do
ascensor. O itinerario é accesible.
➨As portas teñen unha medida >80 cms. e son de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 72 cms.,
un ancho de 73 cms. e 80 cms. de fondo.
Aparcamento
➨Ao garaxe accédese facendo uso do ascensor. O itinerario é accesible.
➨Hai 1 praza reservada para persoas con mobilidade reducida con unha medida
de 3,75 m. de longo e 4,95 m. de ancho. Está sinalizada co Símbolo
Internacional de Accesibilidade vertical e horizontalmente.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada
adecuadamente.
Vestíbulos e zonas comúns
➨O mobiliario está situado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa
lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura de 165 cms.
➨As letras e símbolos miden 3 cms. e non presentan contraste cromático
co fondo.
➨A sinalética non está transcrita ao braille nin está en altorrelevo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos non son homoxéneos. Non están sinalizados táctil nin
visualmente.
➨A varanda é unha corda continua, pero non se prolonga ata o final dos
chanzos.
➨Existe zócolo de protección no lado da parede.
➨A iluminación é homoxénea.
Ascensor
➨As portas contan con sistema de apertura antiaprisionamento
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CÁDIZ

➨A botoeira está en braille e en altorrelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación
con recepción e non ofrece servizo de espertador luminoso.
➨A porta non dispón de asexadoiro. A porta do baño non permite a
comunicación co exterior.
Aseos Comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Existe información visual no interior da cabina pero non no exterior da
mesma.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual en todas as estancias.

ANDALUCÍA

NOTAS
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CASA RURAL
ROSALÍA
C/ Julio Romero de Torres, 3
14457 Cardeña (Córdoba)
§ 957 174 068 / 617 490 221
∑ www.casarosalia.net

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é cha, con beirarrúas amplas.
Acceso principal
➨Hai unha pequena rampla, <100 cms. de lonxitude e 18% de desnivel.
Domótica
➨A casa conta con axudas técnicas domotizadas.
➨O sistema de apertura da porta principal é automatizado, ábrese acercando unha
tarxeta a un dispositivo.
➨As portas dos cuartos de baño e do cuarto principal son corredizas de apertura
automática mediante interruptores.
➨A iluminación das diferentes estancias regúlase en intensidade dende os interruptores;
a das ramplas autorregúlase.
➨As persianas do salón/cociña/comedor e cuarto principal acciónanse mediante
interruptores.
➨Todos os interruptores están situados a unha altura entre 50 e 55 cms.
Itinerario interior
➨O itinerario dende a porta principal ás diferentes estancias é a través de ramplas.
➨Dende a porta de entrada hai unha rampla descendente de 5,35 m. e unha inclinación
do 14%, que conduce o salón/comedor/cociña e un cuarto de baño. Non hai varanda.
➨Para acceder aos cuartos, na planta superior, hai que percorrer catro tramos de rampla
dende a porta principal; os tramos varían entre 195 cms. O máis curto e 4,60 m. o máis
longo, as inclinacións varían entre o 12% e o 16%. Hai varanda de apoio nun dos
lados.
Aseo adaptado común en planta baixa
➨Situado en planta baixa xunto salón/ comedor/ cociña.
➨A porta mide 78 cms., é de corrediza, de apertura automática mediante interruptor.
Os interruptores, un no corredor e outro no interior do baño, están a unha altura de
50 cms.
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➨A

altura del asento do inodoro é de 48 cms. e o mecanismo de descarga está a 90 cms.
con un mecanismo automatizado de limpeza hixiénica persoal.
➨A el accédese polo lado dereito cun espazo libre >80 cms. e frontalmente con un
espazo >120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito a unha altura de 72 cms. e unha fixa no lado
esquerdo a unha altura de 66 cms. con unha separación entre ambas de 93 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 72 cms. e o fondo é de 52 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 93 cms. e o bordo inferior do espello
a 83 cms.
➨A bañeira ten unha altura de 54 cms. e non conta con barras de apoio.
➨Ten oco libre para colocar unha grúa. Na casa dispoñen de grúa.
➨A alcachofa da ducha está situada a unha altura de 180 cms. dende o fondo da
ducha.
Aseo adaptado en planta de cuartos
➨O aseo accédese por dúas portas: unha dende o cuarto principal e outra dende unha
sala de estar.
➨A porta de acceso dende o cuarto mide 77 cms. e é corrediza de apertura automática
mediante interruptor. Os interruptores están a unha altura de 50 cms.
➨A porta de acceso dende a sala de estar mide 60 cms., apertura cara dentro.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 48 cms. e o mecanismo de descarga a
90 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre > 80 cms. e frontalmente
con un espazo >120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito situada a unha altura de 75 cms. e unha fixa
no lado esquerdo a unha altura de 70 cms., con unha separación entre ambas de 78 cms.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura entre 85 e 117 cms. e o bordo inferior
do espello a 100 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 80 cms. e o fondo é de 45 cms. A billa é
monomando.
➨Ducha con chan continuo co recinto, chan non deslizante. Acceso, que pode ser
frontal ou lateral, >120 cms. Hai cadeira de ducha.
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CASA RURAL ROSALÍA
➨A

billa da ducha é monomando, está situada a unha altura de 90 cms. e o pomo para
a colocación da alcachofa está a unha altura de 102 cms.
Cuarto grande
➨Nº de cuartos da casa: 2
➨Situados en planta superior, ao que se accede a través de ramplas.
➨A porta mide 74 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é regulable e varía entre 60 e 70 cms. Polo lado dereito hai un
espazo de acceso de 90 cms.
➨Mecanismos de control ao carón da cama.
➨Porta de acceso directa ao cuarto de baño.
Cuarto pequeno
➨A porta mide 74 cms. Mecanismos de control ao carón da cama.
➨A altura da cama é de 58 cms. e ten rodas coa fin de deixar máis espazo libre no lado
que se desexe.
➨O armario é de fácil apertura e as perchas están situadas a unha altura de 180 cms.
Salón / comedor / cociña
➨Situado na planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta de acceso a esta estancia mide 74 cms., é corrediza e de apertura automática.
➨A mesa ten unha altura de 82 cms. e un espazo libre inferior de 72 cms.; na parte
inferior da mesa hai unha plataforma de madeira para o braseiro que impide o
acercamento das cadeiras.
➨Diante do mobiliario de cociña pódese inscribir unha circunferencia >120 cms.
➨Os caixóns e as baldas están situados a unha altura de entre 32 cms. y 2 m.
➨A altura do mobiliario da cociña é de 85 cms. e non hai espazo libre inferior.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é de apertura automática mediante unha tarxeta.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación non é homoxénea, producíndose zonas de luz e sombra.
Rampla
➨O acceso dende a porta principal ata o salón/comedor/cociña e un dos aseos realízase
a través dunha rampla descendente. Non ten pasamáns.
➨O acceso dende a porta principal ata os cuartos e a un dos aseos realízase a través de
cinco tramos de rampla. Hai pasamáns no lado esquerdo en sentido subida; carece
de zócolo de protección.
➨A iluminación acciónase automaticamente co paso das persoas.
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ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Cuarto
➨Hai enchufes ao carón cama.
➨A porta non dispón de asexadoiro.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual nas estancias.

ANDALUCÍA

NOTAS
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TURISMO TROPICAL
HA
Paseo de San Cristóbal 10
18690 Almuñecar (Granada)
§ 958 633 519
` 958 631 057
∑ www.turismotropical.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa e ampla, cha e está despexada de obstáculos.
➨As ramplas de acceso á beirarrúa teñen unha inclinación do 6,9% e do 15,8% e están
sinalizadas para que no aparquen vehículos diante delas.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. A porta é acristalada e mide 93 cms.
➨Existe unha rampla de 2,25 m. con unha inclinación do 6,9 %.
Recepción, vestíbulos e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 113 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Situado na planta baixa ao carón da recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta da cabina mide 77 cms. e abre cara ao interior.
➨O inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a
74 cms. A el accédese polo lado esquerdo 190 cms. e frontalmente con un espazo
>120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e outra fixa o lado contrario situadas a unha
altura de 75 cms. e con unha separación de 64 cms.
➨Os accesorios están a unha altura de 100 cms. e o bordo inferior do espello a

93 cms.

Ascensor
➨Hai 3 ascensores de similares características.
➨A porta da cabina mide 76 cms. e as dimensións interiores son de 102 cms. de ancho
e 113 cms. de fondo. Teñen pasamáns a unha altura de 100 cms.
Cuarto adaptado (Nº 107)
➨Nº de cuartos adaptados: 10. Situados en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 78 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de
150 cms.
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➨Hai

dúas camas móbiles con unha altura de 55 cms. O espazo de acceso é >120 cms.
por ambos os lados. O percheiro do armario está a unha altura de 2 m.
Cociña
➨A porta mide 77 cms. No interior pódese inscribir unha circunferencia de
150 cms.
➨A mesa ten unha altura de 98 cms., un espazo libre inferior de 76 cms., un ancho
de 170 cms. e un fondo de 35 cms.
➨O vertedeiro, a cociña, o frigorífico e os mobles inferiores están a unha altura
< 90 cms. e non dispoñen de espazo libre inferior.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 78 cms. abre cara ao interior, pódese inscribir un círculo de
➨O inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga
a 75 cms. A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 160 cms. e
frontalmente con un espazo >120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo, a unha altura de 70 cms. e unha fixa no
lado contrario a 75 cms. con unha separación de 56 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 62 cms. e o fondo é de 46 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 118 cms. e o bordo inferior do
espello a 93 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨Hai unha cadeira de ducha de rodas. O espazo de acceso é >100 cms.
➨Hai unha barra horizontal a unha altura de 76 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está situada en parede accesible a unha altura
de 110 cms.
Salón bufé de almorzos / Cafetería / Restaurante
➨Situados en planta baixa nun espazo continuo a recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta 100 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 77 cms., un espazo libre inferior de 75 cms., un ancho
de 57 cms. e un fondo de 92 cms.
➨A barra do bufé está a unha dobre altura de 87 e 130 cms.
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TURISMO TROPICAL
Sala de reunións
➨Hai 1 sala de reunións situada na planta baixa xunto á recepción.
➨A porta mide 87 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho de
86 cms. e un fondo >70 cms.
Piscina
➨A piscina é exterior. O itinerario é accesible. Dispón de grúa que facilita o acceso ao
vaso.
➨Non hai vestiario nin aseo adaptado.
Aparcamento
➨Dispón de aparcamento exterior situado a 50 m.
➨Existe1 praza de aparcamento reservada para persoas con mobilidade reducida, cun
ancho >2,20 m. e un longo >4,5 m. Está sinalizada verticalmente e horizontalmente co
Símbolo Internacional de Accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Non hai un patrón homoxéneo na sinalética e non permite aproximarse para a súa
lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 176-190 cms.
➨As letras e símbolos miden 2 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está transcritas ao braille nin está en altorrelevo.
Escaleiras principais
➨A escaleira comunica a recepción coas plantas superiores.
➨Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, teñen boceis e zócolo de protección
e o bordo non está sinalizado táctil nin visualmente. Teñen varanda.
➨A iluminación é homoxénea.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento. A botoeira non está en braille
nin en altorrelevo. Non ofrece información sonora de parada en planta.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
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Recepción
➨A porta é totalmente acristalada. Non dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecementos da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Hai información escrita dos servizos prestados. Ten enchufes xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con
recepción ni ofrece servizo de espertador luminoso. Non ten Internet.
➨A porta dispón de asexadoiro.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permita a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Existe información visual no interior e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual en todas as estancias.

GRANADA

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

ANDALUCÍA

NOTAS
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CONFORTEL
ISLANTILLA
H****
Avda. de Islantilla, s/n Urb. Islantilla
21449 Islantilla (Huelva)
§ 959 486 017
` 959 486 070
∑ www.confortelhoteles.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa é ampla, cha e está despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. A porta é automática e mide 1,60 m.
Recepción, vestívulo e corredores
➨O mostrador ten unha zona de atención o público adaptada a unha altura de 75 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 1 aseo adaptado en zona común, situado xunto a recepción. Con itinerario
accesible.
➨A porta xeral mide 80 cms. e a da cabina 77 cms. e abre cara interior.
➨O inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a
75 cms. Ten acceso polo lado esquerdo 62 cms. e frontalmente >120 cms. barras
abatibles cunha altura e unha separación de 80 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 65 cms. e o fondo é de 58 cms. A grifería
é monomando. Os accesorios do baño están a unha altura de entre 85 y 130 cms. e
o bordo inferior do espello está a 95 cms.
Ascensor
➨Hai 4 ascensores de características similares, comunican a recepción e o resto de
plantas.
➨A porta da cabina mide 80 cms. e as dimensións interiores son de 110 cms. de ancho
e 140 cms. de fondo, teñen un pasamáns a unha altura de 100 cms.
Cuarto adaptado (Nº 160)
➨Nº de cuartos adaptados: 16. En planta accesible. É necesario o uso do ascensor.
➨A porta mide 78 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A cama ten unha altura de 60 cms. Accédese a ela por ambos lados; dereito 140 cms.
e esquerdo 93 cms. O percheiro do armario está a unha altura de 170 cms..
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Aseo en cuarto
➨A porta mide 78 cms. e abre cara o exterior. Espazo de xiro >120 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a
78 cms. Accédese a el por ambos lados e frontalmente por un espacio libre >120 cms.
➨Hai duas barras abatibles a unha altura de 80 cms. e cunha separación de 87 cms.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 110 cms. e o espello é regulable.
➨O lavabo é regulable en altura e o fondo é de 53 cms. A grifería é monomando.
➨O chan da ducha é continuo có recinto e é antiescorregadizo.
➨O asiento de ducha está fixo á parede, mide 40 cms. de ancho, 35 cms. de fondo
e está a unha altura de 52 cms. O espazo de acceso frontal, e por ambos lados é
>120 cms.
➨Posee

barra horizontal a unha altura de 84 cms. e vertical a unha altura entre

50 e 115 cms.

grifería da ducha é monomando e está situada en parede accesible a 120 cm.
Salón buffet de almorzos
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible. Hai duas portas de acceso de 85 cms.
As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., e un ancho
e un fondo >70 cms. A barra do buffet está a dobre altura de 80 e 88 cms.
Cafetería
➨Situada en planta baixa nun espazo continuo á recepción. O itinerario é accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 72 cms., un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
e un fondo de 90 cms. A barra da cafetería está a unha altura de 130 cms.
Restaurante
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible. A porta mide 90 cms. e é de dobre
folla.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., un ancho
e un fondo >70 cms.
Sala de reunións
➨Existen 2 salas de reuniones situadas en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 90 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas tienen 74 cms. de altura, un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
>70 cms. e un fondo de 50 cms.
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Piscina
➨O hotel hai 2 piscinas unha cubierta e outra exterior. Os itinerarios son accesibles.
➨A porta de acceso á piscina cuberta dende o interior mide 88 cms.
➨Ten grúa manual que facilita o acceso o vaso. A exterior ten grúa hidráulica.
➨O vestiario non está adaptado pero dispón de unha camiña.
➨No exterior hai un baño adaptado cunha porta de 90 cms. O inodoro está a unha
altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a 75 cms. O acceso é frontal >120 cms.
Conta cunha barra abatible no lado esquerdo a unha altura de 82 cms.
Ximnasio
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨O oco de paso é >120 cms.
Aparcadoiro
➨Dispón de parking exterior e garaxe. Hai 12 prazas de aparcamento reservadas para
persoas con mobilidade reducida.
➨Para acceder o garaxe é necesario o uso do ascensor.
➨As prazas teñen un ancho de 2,56 m., un longo de 4,58 m. e están sinalizadas
có Símbolo Internacional de Accesibilidade. A porta mide 93 cms. Itinerario
accesible.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
➨Non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.
Vestivúlo e zonas comúns
➨O mobiliario ubícase correctamente sen constituir un obstáculo. A iluminación é
homoxénea.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 194-214 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms. e presentan contraste cromático có fondo.
➨A sinalética non está trascrita o braille nin en altorrelevo.
Escaleiras principais
➨A escaleira comunica a recepción con o resto de plantas.
➨Os chanzos son homoxéneos, están sinalizados táctil e visualmente, dispoñen de
tabica e zócolo de protección o lado da parede. Teñen varanda continua.
➨A iluminación é homoxénea.
Ascensor
➨Portas con sistema de apertura antiaprisionamiento. Botoeira en braille e en
autorrelevo.
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➨Hai franxa de sinalización táctil que indica o acceso á cabina. Información sonora de
parada en planta.

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada. Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da língua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet. Non hai enchufes xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto, permite a comunicación con recepción
mediante mensaxes cortos de texto e ofrece servicio de espertador luminoso.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permita a comunicación con o exterior.
Ascensor
➨Os ascensores son panorámicos.
➨Existe información visual no interior e no exterior da cabina.
➨Non teñen dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

ANDALUCÍA

NOTAS
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GRAN HOTEL
TRIUNFO JAÉN
H****
Autovía Bailén-Motril Km. 329
23003 Jaén
§ 953 284 800
` 953 280 244
∑ www.h-triunfo-granada.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨O hotel está nun recinto privado. A rúa é ampla, cha e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨O complexo hosteleiro ten dous edificios independentes:
Edificio principal: recepción, cuartos, cafetería, bufé de almorzos, aseos comúns
adaptados, ximnasio e salas de reunións.
Entrada accesible. Hai dúas portas contiguas automáticas >120 cms., con unha meseta de
2.50 m. e un felpudo suxeitado correctamente
Edificio “Estrela”: salas de reunións, aseos comúns, dous restaurantes e discoteca/pub.
Diferentes entradas accesibles. Todas con portas con unha medida >80 cms.
➨O acceso dun edificio a outro faise polo exterior. As beirarrúas non teñen rebaixes
e miden 4 cms. de altura.
Recepción, vestíbulo e corredores do edificio principal
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 114 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o mobiliario non constitúe ningún
obstáculo.
Aseos adaptados en zona común
➨O complexo dispón de 10 aseos comúns adaptados distribuídos nos dous edificios.
➨Están situados en plantas con itinerarios accesibles e as portas en xeral miden 77 cms.
➨O aseo analizado está situado na planta –1, xunto ao carón da sala de reunións Baeza.
O resto de aseos comparten similares características salvo que aos lados de
acercamento ao inodoro e o seu tamaño varían.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a
76 cms. A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 52 cms. e
frontalmente con un espazo >120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha barra fixa no lado contrario.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. e o fondo é de 41 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a 120 cms. e o bordo inferior do espello a 75 cms.
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Ascensor
➨No edificio principal hai 2 ascensores de idénticas características.
➨As portas das cabinas miden 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 107 cms. de ancho e de 140 cms. de fondo.
Cuarto adaptado (Nº 135)
➨Nº de cuartos adaptados: 4
➨Situados en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 80 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A cama ten unha altura de 60 cms. e un espazo de acceso por ambos lados >80 cms.
➨O percheiro do armario está a 167 cms. e o mecanismo de climatización a 146 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 80 cms. e é corrediza.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a
74 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre >80 cms. e frontalmente
con un espazo >120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha barra fixa no lado contrario situadas a
unha altura de 55-76 cms. e con unha separación de 77 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. e o fondo é de 40 cms. A billa é monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 112 e 126 cms. e o bordo inferior do
espello a 90 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨O asento da ducha está fixo á parede, mide 43 cms. de ancho, 45 cms. de fondo e está a
unha altura de 44 cms. O espazo de acceso frontal polo lado esquerdo é >120 cms.
➨Hai unha barra vertical a unha altura entre 75-100 cms. e unha horizontal a 60-77 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está en parede accesible a unha altura de 103 cms.
Salón bufé de almorzos
➨Situado no edificio principal en planta –1 con itinerario accesible.
➨A porta ten unha medida >80 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho
de 100 cms. e un fondo de 51 cms., xa que hai unha pata central con base.
➨A barra do bufé ten diferentes alturas que varían dende 50 a 88 cms.
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Cafetería
➨Situada en planta baixa accesible, con un espazo continúo é recepción. No itinerario
de acceso hai 2 chanzos illados de 19 cms. con unha rampla alternativa de 2,8 m. de
lonxitude, 100 cms. de ancho e cunha inclinación del 14%. Dispón de pasamáns.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., un ancho
de 80 cms. e un fondo de 35 cms.
➨A barra da cafetería ten unha zona adaptada cunha altura de 76 cms., unha lonxitude
de 106 cms. e un fondo de 25 cms.
➨Hai unha terraza exterior con unha porta >80 cms. No itinerario hai 1 chanzo de
12 cms. cunha rampla móbil alternativa.
Sala de reunións
➨Hai 8 salas de reunións situadas nas diferentes plantas e edificios, con itinerarios accesibles.
➨Cada sala do edificio principal ten un aseo común adaptado e para acceder a eles, hai
que empregar unha rampla de 3,4 m. de lonxitude, 3,2m. de ancho e unha inclinación
do 8,7%.
➨As portas das salas son >80 cms. e de dobre folla.
➨As mesas teñen 74 cms. de altura, un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho de
107 cms. e un fondo de 160 cms.
Restaurantes
➨Hai 2 restaurantes situados no edificio “Estrela”, en planta baixa con itinerario accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., un ancho
de 80 cms. e un fondo de 35 cms., xa que hai unha pata central con base.
➨A barra do bufé do restaurante está a unha altura de 88 cms.
Piscina
➨A piscina está no exterior xunto ao edificio principal. No itinerario hai un chanzo
illado de 12 cms. (o hotel ten rampla móbil) e unha rampla posterior de dous tramos,
de 8,2 m. y 3,6 m. de lonxitude e unha inclinación do 8,7% e do 10,5%
respectivamente. E ningún dos tramos hai pasamáns.
➨A piscina non dispón de grúa que facilite o acceso o vaso.
➨A barra do bar ten unha zona adaptada a unha altura de 100 cms.
Aparcamento
➨Dispón de aparcamento no exterior do edificio, en planta baixa con itinerario accesible.
➨Hai 6 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida, con unha medida de
2,5 m. de ancho e 4,5 m. de longo. Están sinalizadas co Símbolo de Accesibilidade
Internacional.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
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hai chanzos que dificulten o paso e os felpudos están correctamente suxeitados.

Vestíbulo e zonas comúns.
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 132-198 cms.
➨As letras e símbolos miden 5 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está transcrita ao braille nin está en altorrelevo.
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➨Non

Escaleiras principais
➨Hai 2 escaleiras principais con similares características.
➨Os chanzos son homoxéneos e dispoñen de tabica e de boceis.
➨O pasamáns non se prolonga dende o inicio ata a fin das escaleiras e non é continuo en
todo o percorrido. Carece de zócolo inferior de protección e o bordo non está sinalizado.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoeira está en braille e en altorrelevo.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.

Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Existe información visual no interior e no exterior da cabina.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
100 ALOXAMENTOS TURíSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS
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Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Os enchufes están situados ao carón da cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto.
➨A porta non dispón de asexadoiro.
➨A porta do baño non permite comunicación co exterior.
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COMPLEJO TURÍSTICO
LAS AGUAS
DEL ARBUNIEL
Ctra. Arbuniel-Cambil, Km. 1
23193 Arbuniel (Jaén)
§ 953 304 184
` 953 304 120
∑ www.lasaguasdelarbuniel.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A entrada principal, polas características propias do entorno, ten desniveis e un chan
irregular. Non obstante, o itinerario é accesible.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨A porta ten unha medida >80 cms.
Recepción
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 2 aseos comúns adaptados situados en planta con itinerarios accesibles. Un está
situado en planta baixa ao carón da recepción (Nº 1) e outro nun edificio contiguo
próximo ao restaurante (Nº 2).
➨Ambos teñen unhas portas >80 cms. de ancho e no interior pódese inscribir unha
circunferencia de 150 cms.
➨Aseo Nº 1:
➨O

inodoro está situado a unha altura de 43 cms. e o mecanismo de descarga a 74 cms.
el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de >80 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha barra fixa no lado contrario
situadas
a unha altura de 76 cms. e con unha separación de 90 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 78 cms. e o fondo é de 54 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 80-100 cms. e o bordo inferior do
espello
a 102 cms.
➨A

➨Aseo Nº 2:
➨O

inodoro está situado a unha altura de 43 cms. e o mecanismo de descarga a
74 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 70 cms.
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➨Hai una barra abatible no lado dereito e unha barra fixa no lado contrario situadas a
unha altura de 60-75 cms. e con unha separación de 70 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 64 cms. e o fondo é de 65 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 80-110 cms. e o bordo inferior do
espello a 70 cms.
Cuarto adaptado (Cuarto Virxilia)
➨Nº de cuartos adaptados: 1
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 81 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 52 cms. Ten un espazo de acceso >80 cms. por ambos os lados.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 192 cms.
Aseo no cuarto
➨A porta mide 80 cms. e abre cara ao interior.
➨No interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a
74 cms. A el accédese por ambos os lados con un espazo libre >80 cms.
➨Hai dúas barras abatibles situadas a unha altura de 50-70 cms. con unha separación
de 86 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 80 cms. e o fondo é de 54 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 107 cms. e o bordo inferior do espello a

90 cms.

chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
asento da ducha está fixo á parede, mide 41 cms. de ancho e de fondo e está a
unha altura de 50 cms.
➨Hai dúas barras de apoio verticais, unha delas situada dende o chan ata 2 m. de altura.
➨A billa é monomando e está situada en parede lateral accesible a unha altura de 60 cms.
Salón social
➨Situado en planta baixa ao carón da recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta mide 97 cms.
➨As mesas son baixas e teñen unha altura de 45 cms.
➨O
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Cafetería / Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa xunto á recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta é >80 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 68 cms., un espazo libre inferior de 66 cms., un ancho
de 70 cms. e un fondo de 90 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 110 cms.
Restaurante
➨Está situado nunha zona contigua ao edificio principal.
➨Hai dous itinerarios de acceso:
➨1º Por unhas escaleiras sen rampla alternativa (non accesible)
➨2º Polo exterior do edificio con desniveis pronunciados do 14% e con chan irregular.
➨A porta é >80 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho
de 75 cms. e un fondo de 90 cms.
Piscina
➨Situada no exterior do edificio. O itinerario non é accesible. Hai unha escaleira con
6 chanzos de 18 cms. sen rampla alternativa.
➨A piscina non dispón de grúa que facilite o acceso ao vaso.
Aparcamento
➨Situado no exterior do edificio. As prazas de aparcamento non están delimitadas e non
existen prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é parcialmente acristalada. No hai chanzos ou desniveis que
dificulten o paso.
Recepción
➨O mobiliario está situado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨O felpudo da zona de recepción non está asegurado ao chan.
Escadas principais
➨Os chanzos son homoxéneos e non teñen sinalización tacto-visual.
➨A varanda é continua en todo o seu percorrido pero non ten zócolo inferior de
protección e non se prolonga 30 cms. ata o final dos chanzos.
➨A iluminación non é homoxénea. A luz natural produce zonas de luz e sombra.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética. Non está transcrita ao braille nin está en altorrelevo.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 160-170 cms. e permiten a
aproximación para a súa lectura. As letras e símbolos miden 2 cms. e presentan
contraste cromático có fondo.
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ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨A porta é parcialmente acristalada. Non dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Non existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai enchufes ao carón da cama. A televisión ten decodificador de teletexto pero non
permite a comunicación con recepción e non ofrece servizo de espertador luminoso.
➨A porta non dispón de asexadoiro. A porta do baño non permite comunicación co
exterior.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

ANDALUCÍA

NOTAS
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CONFORTEL
FUENGIROLA
H****
Pº Marítimo Rey de España 87
29640 Fuengirola ( Málaga )
§ 952 921 000
` 952 921 001
∑ www.confortelhoteles.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, cha e está despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. Hai un chanzo de 12 cms. con unha rampla alternativa
con unha inclinación do 6,9%. A porta principal é automática e é maior de 80 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨A recepción atópase en planta accesible. O itinerario non ten chanzos, ocos ou
desniveis que dificulten o paso. O mostrador de atención o público está a unha altura
de 75 cms.
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 1 aseo común adaptado na planta baixa ao carón da recepción.
➨A porta principal mide 87 cms. e a da cabina 75 cms. No interior pódese inscribir
unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a
78 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 90 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha fixa no esquerdo situadas a unha
altura de 80 cms. e con unha separación de 65 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 71 cms. e o fondo é de 51 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a 100 y 130 cms. de altura e o bordo inferior do espello
está a 90 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 78 cms.
➨As dimensións interiores son de 124 cms. de ancho e 130 cms. de fondo.
➨Hai un pasamáns a unha altura de 90 cms.
Cuarto adaptado (Nº1506)
➨Nº de cuartos adaptados: 15
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➨Situados

en planta con itinerario accesible. É necesario o uso do ascensor.
porta mide 88 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 61 cms. Por ambos lados hai un espazo de acceso >90 cms.
O percheiro do armario está a unha altura de 130 cms.
➨Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura entre 145-156 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 88 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 48 cms. e o mecanismo de descarga a
74 cms. A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 140 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha fixa no dereito situadas a una altura
de 73-90 cms. e con unha separación de 78 cms.
➨Os accesorios do baño están situados a unha altura de 120 cms. e o bordo inferior do
espello está a 98 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 76 cms. e o fondo é de 70 cms. A billa é
monomando.
➨O chan da ducha é antideslizante e continuo co recinto con unha cella de 5 cms.
A billa está situada na parede lateral accesible a unha altura de 110 cms. e
é monomando
➨Hai unha barra de apoio horizontal situada a unha altura de 85 cms.
➨Hai unha cedeira de ducha de 45 cms. de ancho, 40 cms. de fondo e é regulable en
altura.
Restaurante / Bufé de almorzos
➨Situado en planta con itinerario accesible. A porta mide 135 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., un ancho
de 70 cms. e teñen pata central. A barra do bufé de almorzos está a unha dobre altura
de 65 e 90 cms.
Cafetería
➨Situada en planta baixa xunto a recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta mide 97 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior de 69 cms., un ancho
de 60 cms. e teñen pata central.
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Sala de reunións
➨Existen 2 salas de reunións situadas en planta baixa xunto á recepción. O itinerario é
accesible.
➨A porta mide 70 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior de 65 cms., un ancho
de 140 cms. e un fondo de 43 cms.
Piscina
➨A piscina é exterior e está situada en planta con itinerario accesible. A porta mide
88 cms.
➨Dispón

de grúa manual que facilita o acceso ao vaso.
vestiario está adaptado pero non dispón de camiña. A porta mide 88 cms.
➨Hai un baño adaptado con porta xeral e de cabina de 88 cms. O inodoro está a unha
altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a 78 cms. A el accédese polo lado
esquerdo e frontalmente con un espazo libre de 110 cms. Conta con unha barra abatible
no lado esquerdo e unha fixa no dereito, situadas a unha altura de 72-90 cms. e con
unha separación de 80 cms. A altura libre inferior do lavabo é de 60 cms. e a billa
é monomando.
Aparcamento
➨Ao garaxe accédese facendo uso do ascensor.
➨Hai 5 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida con unha medida de
3 m. de ancho e 4,5 m. de longo. Están sinalizadas co Símbolo Internacional
de Accesibilidade.
➨O

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética que permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 170 e 188 cms.
➨As letras e símbolos miden 5 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está transcrita ao braille nin está en altorrelevo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos. Non están sinalizados táctil nin visualmente.
➨A varanda non é continua en todo o seu percorrido e ten zócolo inferior de
protección.
➨A iluminación é homoxénea.
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Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoeira está en braille e en altorrelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados. Hai enchufes xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto e permite a comunicación con recepción
mediante mensaxes de texto.
➨A porta non dispón de asexadoiro. A porta do baño non permite comunicación
co exterior.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permita a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Existe información visual no interior e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

ANDALUCÍA

NOTAS
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NOVOTEL MÁLAGA
H****
Avda. Velázquez , 129
29004 Málaga
§ 952 248 150
` 952 230 232
∑ www.novotel.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa onde está situado o hotel é ampla, está despexada de obstáculos e en lixeira
costa.
Acceso principal
➨A entrada principal ten un desnivel do 14%. Non hai chanzos ou ocos de paso
estreitos que dificulten o paso.
➨A porta principal é manual de fácil apertura, mide 74 cms. e é de dobre folla.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨A recepción atópase en planta baixa con itinerario accesible.
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 110 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo en zona común
➨Non hai aseo adaptado en zona común.
➨A porta mide 70 cms. No interior pódese inscribir unha circunferencia de
150 cms.
➨A

altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a
78 cms. A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 90 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. A billa é monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 127 cms. e o bordo inferior do
espello a 110 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 100 cms. de ancho e 120 cms. de fondo.
➨O pasamáns está a unha altura de 90 cms.
Cuarto adaptado (Nº 1)
➨Nº de cuartos adaptados: 1
➨Situados en planta baixa ao carón da recepción. O itinerario é accesible.
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➨A

porta mide 85 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
altura da cama é de 52 cms. Ten un espazo de acceso de 80 cms. polo lado dereito
e de 140 cms. polo lado esquerdo.
➨O mecanismo de climatización está a unha altura entre 150 e 160 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 170 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 85 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a
82 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 150 cms.
➨Hai unha barra fixa no lado esquerdo a unha altura entre 85 e 165 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. A billa é monomando.
➨Os accesorios do baño están situados a unha altura de 150 cms. e o bordo inferior do
espello é de 112 cms.
➨O chan da ducha é antideslizante e continuo co recinto e ten unha cella de 1,5 cms.
A billa está situada na parede lateral accesible a unha altura de 110 cms. e
é monomando.
➨O asento de ducha e a parede, mide 79 cms. de ancho, 33 cms. de fondo e está
a unha altura de 47 cms. Hai un espazo de acceso >120 cms.
➨Teñen dúas barras de apoio verticais situadas a unha altura de 95 e140 cms.
Cafetería / Restaurante / Bufé de almorzos
➨Estas estancias están situadas na planta baixa xunto á recepción. O itinerario é
accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
de >70 cms. e un fondo libre de 20 cms.
➨A barra do bufé de almorzos está situada a unha altura de 90 cms.
Aparcamento
➨Dispón de aparcamento exterior con unha 1 praza de aparcamento reservada de
3,70 m. de ancho e 4,60 m. de longo. Está sinalizada có Símbolo Internacional
de Accesibilidade.
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NOVOTEL MÁLAGA

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura de 175 cms.
➨As letras e símbolos miden 4 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está transcrita ao braille nin está en altorrelevo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos e non están sinalizados táctil ni visualmente.
➨A varanda non é continua en todo o seu percorrido e ten zócolo de protección
inferior.
➨A iluminación é homoxénea
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoeira está en braille e en altorrelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨A porta é acristalada.
➨Non dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai enchufes ao carón da cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con
recepción nin ofrece servizo de espertador luminoso.
➨A porta non dispón de asexadoiro.
➨A porta do baño non permite a comunicación co exterior.
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Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Existe información visual no interior e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

ANDALUCÍA

NOTAS
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DOÑA MATILDE
H**
Ctra. Nacional 340, Km. 165
Revuelta 10-12
29688 Málaga
§ 952 888 555
` 952 880 651
∑ www.hotelmatilde.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa onde está situado o hotel é ampla, cha e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible, non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreito
que dificulten o acceso.
➨A porta principal é automática e maior de 80 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨A recepción atópase en planta accesible. O itinerario non ten chanzos ou desniveis
que non dificulten o paso.
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 80 cms.
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 2 aseos comúns adaptados na planta baixa ao carón da recepción.
➨As cabinas adaptadas son independentes e teñen unha porta de 77 cms. No interior
pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro ten un lado de acceso, con un espazo libre de 110 cms. Dispón de unha
barra abatible no lado do acercamento e unha barra fixa no lado contrario.
➨A altura do asento do inodoro é de 43 cms. e a do mecanismo de descarga é de
100 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 65 cms. e un fondo de 47 cms. Ten billa
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 90 cms. e o borde inferior do
espello a 95 cms.

Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨No interior da cabina as dimensións son de 100 cms. de ancho x 140 cms. de fondo.
Dispón de pasamáns a unha altura de 90 cms.
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Cuarto adaptado (Nº302)
➨Nº de cuartos adaptados: 4
Situados en plantas accesibles, é necesario o uso do ascensor. No itinerario non hai
chanzos ou desniveis que dificulten o paso.
➨A porta mide 86 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 51 cms. e ten dous lados de acceso >90 cms.
➨Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura entre 116 a 124 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 137 cms.
Aseo en cuarto adaptado
➨A porta mide 78 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 43 cms. e o mecanismo de descarga a
100 cms.

inodoro ten un lado de acceso (esquerdo) con un espazo libre de 70 cms.
Dispón de unha barra abatible no lado do acercamento e unha barra fixa no lado
contrario
➨Os accesorios do baño están situados a una altura de 77 a 110 cms. e o borde inferior
do espello é de 88 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 64 cms. e un fondo de 50 cms. A billa é
monomando.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨Dispón de un asento de ducha abatible e fixo á parede, de 46 cms. de ancho 40 cms.
de fondo e situado a 50 cms. de altura. Ten unha barra de apoio horizontal situada a
unha altura de 80 cms. e outra vertical entre 80 e 125 cms. A billa da ducha está
situada na parede lateral accesible a unha altura de 100 cms. e é monomando.
Cafetería /Restaurante
➨Ambas estancias están situadas ao carón da recepción en planta accesible. Non hai
chanzos, desniveis nin ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
➨As mesas de ambas estancias teñen unha altura de 77 cms., un espazo libre inferior
de 72 cms., un ancho de 81 cms. e un fondo libre de 32 cms.
➨A barra da cafetería está situada a unha altura de 111 cms. e a do bufé de almorzos a
40 e 120 cms.
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DOÑA MATILDE
Sala de reunións
➨Existen 4 salas de reunións situadas na planta 1. O itinerario é accesible mediante o
uso do ascensor que cumpre unhas óptimas condicións de accesibilidade. Non hai
chanzos ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
➨As portas das salas teñen unha anchura >80 cms. e teñen dobre folla.
➨As mesas teñen 74 cms. de altura, un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho de
81 cms. e 32 cms. de fondo, con unha pata central .
Aparcamento
➨Dispón de 3 prazas adaptadas reservadas.
➨Pódese acceder á planta usando o ascensor. No itinerario non hai chanzos, ocos de
paso ou desniveis que dificulten o paso.
➨A praza é de 3,3 m. de ancho e 4,75 m. de longo. Están sinalizadas co símbolo de
accesibilidade.
Piscina
➨Dispón de piscina en planta accesible. Non hai chanzos, desniveis nin ocos de paso
estreitos
que dificulten o acceso.
➨Non ten grúa.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura de 160 cms. As letras e símbolos miden
2 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está transcrita ao braille nin ten altorrelevo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos, pero non teñen sinalización tacto visual.
➨A varanda é continua en todo o seu percorrido pero non ten zócolo inferior de
protección.
➨A iluminación é homoxénea.
Ascensor
➨As portas contan con sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoeira ten braille, altorrelevo e o tamaño dos caracteres é de 1,5 cms.
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Recepción
➨Non dispón de paneis informativos con textos curtos e frechas direccionais.
Cuarto
➨Enchufe ao carón da cama.
➨A TV ten decodificador de teletexto, espertador luminoso e permite a comunicación
mediante mensaxes de texto dende recepción.
Aseos comúns
➨Ten sistema de información visual de ocupado / libre nas portas.
Ascensor
➨Non ten frechas direccionais e información visual no interior da cabina.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

MÁLAGA

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
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NOVOTEL SEVILLA
H****
Avda. de Eduardo Dato, 71
41005 Sevilla
§ 954 558 200
` 954 534 233
∑ www.novotel.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, cha e está despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨A porta principal é automática e >120 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨Situada na planta 1ª. É necesario o uso do ascensor. No itinerario non hai chanzos ou
desniveis que dificulten o paso.
➨O mostrador de atención o público está a unha altura de 120 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 1 aseo común adaptado na 1ª planta xunto á recepción. É necesario o uso do
ascensor.
➨As cabinas adaptadas son independentes. A porta mide 80 cms. e no interior pódese
inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a
80 cms. A el accédese polo lado dereito cun espazo libre de 110 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha fixa no lado esquerdo situadas a unha
altura de 75 cms. e con unha separación de 65 cms.
➨O espazo libre inferior del lavabo es de 75 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño e o borde inferior do espello están a una altura de 95 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 120 cms. de ancho e 140 cms. de fondo.
➨O pasamáns está situado a unha altura de 95 cms.
Cuarto adaptado (Nº406)
➨Nº de cuartos adaptados: 4
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➨Situados en planta accesible. É necesario o uso do ascensor que reúne unhas condicións
óptimas de accesibilidade. No itinerario non hai chanzos que dificulten o paso.
➨A porta mide 80 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 50 cms. e accédese a ela polo lado dereito e polo esquerdo

>120 cms.
➨O

mecanismo de climatización está a unha altura de 145 cms.
percheiro do armario está a unha altura de 127 cms.
Aseo en cuarto adaptado
➨A porta mide 80 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a
80 cms. A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 70 cms.
➨Hai unha barra fixa no lado dereito a unha altura de 75 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 65 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están situados a unha altura entre 70 e 100 cms. e o bordo
inferior do espello está a 110 cms.
➨O chan da ducha é un prato con relevo de 3 cms. A billa é monomando e está situada
en parede frontal accesible. Dispón de cadeira de ducha sen respaldo.
Cafetería / Restaurante / Salón bufé de almorzos
➨Estancias situadas na 1ª planta, xunto á recepción. É necesario o uso do ascensor.
➨As portas son >80 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 72 cms., un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
de 70 cms. e un fondo de 35 cms.
➨A barra do bufé de almorzos está situada a unha dobre altura de 90 e 110 cms.
Sala de reunións
➨Existen 3 salas de reunións, situadas na planta 1ª. É necesario o uso do ascensor.
➨As portas das salas son >80 cms. e son de dobre folla.
➨As mesas son redondas teñen 70 cms. de altura e un ancho e un fondo >70 cms.
Aparcamento
➨O garaxe, situado na planta –2, accédese facendo uso do ascensor que presenta unhas
óptimas condicións de accesibilidade. O itinerario é accesible.
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➨Hai 2

prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida con unha medida
de 3 m. de ancho e 4,70 m. de longo. Están sinalizadas co Símbolo Internacional de
Accesibilidade vertical e horizontalmente.
Piscina
➨Para acceder á piscina é necesario o uso do ascensor que reúne unhas condicións
óptimas de accesibilidade. O itinerario é accesible.
➨A porta do aseo mide 80 cms. No interior pódese inscribir unha circunferencia de
150 cms.
➨A

altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a 80 cms.
A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 140 cms.
➨Non hai barras de apoio.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 80 cms. e o fondo é de 20 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño e o bordo inferior do espello atópanse unha altura de 95 cms.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
➨A escaleira que comunica co vestíbulo onde están os ascensores é de madeira, o bordo
dos chanzos non está sinalizado táctil nin visualmente e non ten pasamáns.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está situado correctamente e non constitúe ningún obstáculo
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura
➨Os carteis están colocados a unha altura de 180 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms., pero non presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está transcrita ao braille nin está en altorrelevo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos. Non están sinalizados táctil nin visualmente.
➨A varanda non é continua en todo o seu percorrido e non ten zócolo inferior de
protección.
➨A iluminación é homoxénea
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoeira está en braille e en altorrelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.
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Recepción
➨Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con
recepción e non ofrece servizo de espertador luminoso.
➨A porta non dispón de asexadoiro.
➨A porta do baño non permite a comunicación co exterior.
Aseos comúns
➨As portas teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permita a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Existe información visual no exterior pero non no interior da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
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PLAZA SANTA LUCÍA
H***
Santa Lucia, 35
41003 Sevilla
§ 954 988 930
` 954 284 426
∑ www.hotelplazasantalucia.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é estreita, en lixeira costa e con obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. Por medio dunha rampla de 2 tramos cun descansiño;
O primeiro tramo de 1,30 m. de ancho e 3,20 m. de longo e un grao de inclinación del
3,5%, seguidamente un descansiño de 1,30 m. de ancho e a continuación un segundo
tramo de rampla de 1,30 m. de ancho e 5 m. de longo có 3,5% de inclinación.
➨A porta principal é manual e de fácil apertura de 75 cms. con dobre folla.
Recepción, vestíbulo e corredores.
➨Situada en planta baixa. No itinerario non hai chanzos ou desniveis que dificulten
o paso.
➨O mostrador de atención o público está a unha altura de 110 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 1 aseo común adaptado en planta baixa ao carón da recepción. No itinerario non
hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.
➨A porta mide 80 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a
75 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 100 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha fixa no esquerdo situadas a unha
altura de 75 cms. e con unha separación de 65 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 72 cms. e o fondo é de 60 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a 120 cms. e o bordo inferior do espello están a unha
altura de 95 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 110 cms. de ancho e 120 cms. de fondo.
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dispón de pasamáns.
Cuarto adaptado (Nº103)
➨Nº de cuartos adaptados: 1
➨Situados en planta accesible. É necesario o uso do ascensor.
➨A porta mide 80 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 55 cms. e accédese a ela polo lado dereito de 120 cms. e polo
esquerdo 60 cms.
➨O mecanismo de climatización está a unha altura de 60 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 185 cms.
Aseo en cuarto adaptado
➨A porta mide 80 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a
75 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 135 cms.
➨Hai unha barra fixa no lado esquerdo e unha abatible no lado dereito a unha altura
de 75 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 76 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están situados a unha altura entre 110 cms. e o bordo inferior
do espello está a 100 cms.
➨Altura do bordo da bañeira é de 48 cms. A billa é monomando e está situada en
parede frontal accesible a unha altura de 65 cms.
➨Dispón dun banco ou superficie de transferencia sen respaldo.
➨Existe unha barra de apoio horizontal a 65 cms. de altura.
Cafetería / Restaurante / Salón bufé de almorzos
➨Estancias situadas na planta –1. É necesario o uso do ascensor. O itinerario é
accesible.
➨As portas son 60 cms. e teñen dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 60 cms., e un
ancho de 135 cms. e un fondo de 74 cms.
➨A barra do bufé de almorzos está situada a unha dobre altura de 75 e 85 cms.
➨Altura do mostrador da cafetería é de 75 cms.
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Sala de reunións
➨Existe 1 sala de reunión, situada na planta –1ª. É necesario o uso do ascensor que
reúne unhas óptimas condicións de accesibilidade. O itinerario é accesible.
➨As portas das salas son de 60 cms. e son de dobre folla.
➨As mesas son baixiñas e teñen 42 cms. de altura.
Aparcamento
➨Hai 1 praza reservada para persoas con mobilidade reducida situada no exterior do
hotel, a unha distancia de 60 m. O itinerario non é moi accesible, polos obstáculos e
bordiño da beirarrúa.
➨Ten unha medida de 3 m. de ancho e 5 m. de longo. Está sinalizada co Símbolo
Internacional de Accesibilidade vertical.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é manual de fácil apertura e acristalada. Non está sinalizada
adecuadamente con bandas cromáticas de 20 cms.
➨Hai unha escaleira de 5 chanzos de 15 cms. de altura, o borde dos chanzos non está
sinalizado táctil nin visualmente e non ten pasamáns.
➨Hai una rampla alternativa aos chanzos composta de 2 tramos de rampla con un
descansiño; O primeiro tramo de 1,30 m. de ancho e 3,20 m. de longo e un grao de
inclinación del 3,5%, seguidamente un descansiño de 1,30 m. de ancho e longo e un
segundo tramo de rampla de 1,30 m. de ancho e 5 m. de longo co 3,5% de inclinación.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está colocado correctamente e non constitúe ningún obstáculo
➨A iluminación non é homoxénea.
Sinalética
➨Non hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura
➨Os carteis están colocados a unha altura de 185 cms.
➨As letras e símbolos miden 2 cms., pero non presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está transcrita ao braille nin está en altorrelevo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos. Non están sinalizados táctil ni visualmente.
➨A varanda é continua en todo o seu percorrido e non ten zócolo inferior de protección.
➨A iluminación non é homoxénea.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoeira non está en braille e tampouco altorrelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.
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Recepción
➨Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Habitación
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes ao carón da cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con
recepción e non ofrece servizo de espertador luminoso.
➨A porta non dispón de asexadoiro.
➨A porta do baño non permite a comunicación co exterior.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre, ni teñen banda
libre inferior que permita a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Non existe información visual no exterior pero si no interior da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
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