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ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa é ampla, chá e está despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨Hai dúas portas contiguas automáticas que miden 1,42 m., con unha meseta de
1,42 m. de ancho por 1,47 m. de lonxitude con unha inclinación de 6,9% e un felpudo
ancorado correctamente. Xunto a elas hai 1 porta fixa con unha apertura ao exterior
>80 cms.

Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 81 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chán non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 1 aseo adaptado en zonas comúns.
➨Situado en planta primeira. O itinerario é accesible. Hai unha rampla de 3,78 m.
de lonxitude, 115 cms. de ancho e con unha inclinación do 8,7%. Dispón de varanda
a ambos lados a dobre altura de 69 e 95 cms.
➨A porta xeral mide 83 cms. e a da cabina 77 cms. e abre cara o exterior.
➨No interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 54 cms. e o mecanismo de descarga a
95 cms. A el accédese polo lado dereito cun espazo libre de 157 cms. e frontalmente
con un espazo de 82 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e outra fixa ao lado contrario, situadas a unha
altura de 76 cms. e con unha separación de 77 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 68 cms. e o fondo é de 58 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 93 cms. e o bordo inferior do espello
a 84 cms.
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Ascensor
➨Os ascensores teñen similares características, comunican a recepción coas plantas
superiores e inferiores.
➨As portas das cabinas miden 80 cms. e as dimensións interiores son de 108 cms.
de ancho e 140 cms. de fondo.
➨Teñen un pasamáns a unha altura de 90 cms.

Aseo no cuarto
➨A porta mide 78 cms. e abre cara ao interior.
➨No interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 53 cms. e o mecanismo de descarga a 95 cms.
A el accédese polo lado esquerdo cun espazo libre de 150 cms. e frontalmente con un
espazo de 100 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo a unha altura de 80 cms. e unha fixa vertical
no lado contrario a unha altura entre 65 e 109 cms. Teñen unha separación de 59 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 72 cms. e o fondo é de 58 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 120 cms. e o bordo inferior do espello
a 84 cms.
➨O chan da ducha é continuo con o recinto e é antideslizante.
➨O asento de ducha está fixo á parede e é abatible, mide 33 cms. de ancho, 34 cms.
de fondo e está a unha altura de 48 cms. Hai un espazo de acceso polo lado dereito de
80 cms. e frontalmente de 165 cms.
➨Hai unha barra vertical a unha altura entre 75 e 115 cms. e unha horizontal a 75 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está situada na parede accesible a unha altura
de 110 cms.
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Cuarto adaptado (Nº 201)
➨Nº de cuartos adaptados: 8
➨Situados en planta accesible. É preciso o emprego do ascensor.
➨A porta mide 77 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A cama ten unha altura de 56 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso de
90 cms., e polo esquerdo de 107 cms.
➨O colgadoiro do armario está a unha altura de 120 cms.
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➨Hai

sistema de persianas eléctricas no cuarto adaptado, con pulsador de man.
Salón bufé de almorzos
➨Situado na planta baixa con itinerario accesible.
➨Para acceder non hai portas. O corredor ten unha anchura >3m.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho
de 60 cms. e un fondo de 38 cms.
➨A barra do bufé está a unha altura de 91 cms.
Cafetería / Restaurante
➨Situada na planta baixa con itinerario accesible, continuo á recepción.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho
de 60 cms. e un fondo de 38 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 111 cms.
Sala de Televisión
➨Situada na planta baixa xunto a recepción.
Aparcadoiro
➨Dispón de garaxe situado na planta –1. O itinerario é accesible. É necesario o uso do
ascensor que presenta unas condicións óptimas de accesibilidade.
➨A porta do garaxe mide 75 cms.
➨Hai 1 praza de aparcadoiro reservada para persoas con mobilidade reducida con un
ancho de 3,36 m. e con unha loxitude de 4 m., está sinalizada verticalmente con o
Símbolo Internacional de Accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨As portas principais son automáticas e acristaladas. Non están sinalizadas
axeitadamente.
➨Non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.
Hall e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado 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 entre 176-193 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms. e non presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está trascrita en braille nin altorrelevo.
Escaleiras principais
➨Hai 2 escaleiras principais.
➨A escaleira 1 comunica recepción con a primeira planta e a escaleira 2 comunica
a recepción con todas as plantas.
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➨En ambas os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, non teñen boceis e o
bordo dos chanzos non están sinalizados nin táctil nin visualmente. Ambas teñen
varanda. Só a escaleira 2 ten zócolo 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.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

A RIOXA

Recepción
➨A porta é totalmente 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 información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con
recepción nin ofrece servizo de despertador luminoso.
➨A porta non dispón de mira.
➨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.
Ascensor
➨Existe información visual no interior da cabina pero non no exterior.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa
Sistemas de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

NOTAS
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