EL RASTRO
H***
Cepedas, s/n
05001 Ávila
§ 920 352 225
` 920 352 223
∑ www.elrastroavila.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A beirarrúa de acceso ao hotel está ao mesmo nivel que o pavimento que é
adoquinado.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible, non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos
que dificulten o acceso.
➨No acceso principal hai dúas portas contiguas. A primeira é de dobre folla, mide
65 cms. e está sempre aberta. A segunda é manual de doada apertura e mide 90 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 112 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 en planta baixa xunto a recepción. O itinerario é accesible.
➨Hai unha cabina adaptada para ambos sexos.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A porta mide 80 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 42 cms. e o mecanismo de descarga está a
76 cms. A el accédese polo lado dereito cun espazo libre de 114 cms. e frontalmente
cun espazo de 70 cms.
➨Hai dúas barras abatibles a unha altura de 78 cms. e con unha separación de 69 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 73 cms. e o fondo é de 47 cms. As billas son
monomando.
➨O espello está inclinado e o bordo inferior atópase a unha altura de 118 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 109 cms. de ancho e 146 cms. de fondo.
➨Dispón de pasamáns a unha altura de 92 cms.
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Cuarto adaptado (Nº 201)
➨Nº de cuartos adaptados: 1
➨Situado en planta accesible. É preciso o emprego do ascensor.
➨A porta mide 76 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨Hai dúas camas con unha altura de 57 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso
de >120 cms., e polo central de 63 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 170 cms..
Aseo en cuarto
➨A porta mide 78 cms. e abre cara ao exterior.
➨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 76 cms.
A el accédese polo lado esquerdo cun espazo libre de 90 cms. e frontalmente con un
espazo de 80 cms.
➨Hai dúas barras. Unha fixa á beira dereito e unha abatible á beira esquerda. Están a
unha altura de 81 cms. e con unha separación de 99 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 76 cms. e o fondo é de 59 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura entre 86 cms.
➨ O espello está inclinado e o bordo inferior está a 109 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨O asento de ducha é fixo á parede, mide 40 cms. de ancho, 37 cms. de fondo e está
a unha altura de 48 cms. O espazo de acceso frontal é de 90 cms. e polo lado esquerdo
é >120 cms.
➨Hai unha barra horizontal a unha altura de 82 cms.
➨As billas da ducha son monomando e están situadas en parede accesible a unha altura
de 120 cms.
Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa xunto a recepción. No itinerario é accesible.
➨A porta mide 87 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 65 cms., un ancho
de 97 cms. e un fondo 80 cms.
➨A barra do bufé está a unha altura de 75 cms.
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Salón / Cafetería
➨Situado en planta baixa xunto a recepción. No itinerario é accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 71 cms., un espazo libre inferior de 67 cms. e un
ancho de 42 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 105 cms.
Aparcadoiro
➨Hai unha praza pública de aparcadoiro reservada para persoas con mobilidad reducida
e sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade próxima ao hotel.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é manual e está parcialmente acristalada.
➨Non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado 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 e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 152-158 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms. e non presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin ten altorelevo.
Escaleiras principais
➨Existen distintos tramos de escaleiras coas mesmas características.
➨Os chanzos son homoxéneos e non teñen boceis. Dispoñen de tabica e zócolo de
protección. O bordo non está sinalizado táctil nin visualmente.
➨A varanda é continua en todo o seu percorrido.
➨A iluminación é suficiente pero non é homoxénea.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoneira está en braille e en altorelevo.
➨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 parcialmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos.
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o soliciten.

Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes a carón da cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con
recepción e non ofrece servizo de despertador luminoso.
➨A porta non dispón de mira.
➨A porta do baño non permite comunicación con o 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 e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de urxencia con sinal luminoso
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.

ÁVILA

➨O persoal non ten coñecemento de linguaxe de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que

CASTELA E LEÓN
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CENTRO DE TURISMO
RURAL EL RINCONCITO
DE GREDOS
Urbanización “Los Llanos”, 3-5
05414 Cuevas del Valle (Ávila)
§ 920 383 288
` 920 383 287
∑ www.rinconcitogredos.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno del edificio
➨La calle de acceso está en cuesta pronunciada (10%), es amplia, llana y está despejada
de obstáculos.
Acceso principal
➨En el itinerario para acceder a la casa hay 7 escalones y una rampa alternativa de
diferentes tramos con una pendiente máxima del 8,7%.
➨En el acceso principal existen dos puertas contiguas acristaladas, miden 102 cms.
de doble hoja y son de fácil apertura.
➨En la meseta que hay entre las dos puertas hay un felpudo anclado correctamente.
Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 94 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacía el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está
a 88 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 70 cms. y
frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 72 cms. y con una separación
de 64 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 103 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura
de 103 cms.
Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores de la cabina son de 102 cms. de ancho y 121 cms.
de fondo.
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Habitación adaptada “El Barrio de Santa María”
➨Nº de habitaciones adaptadas: 10
➨Situadas en planta con itinerario accesible.
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia
de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 52 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de
83 cms. y por el izquierdo de 102 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 180 cms. y es abatible.
Aseo en habitación
➨La puerta mide 83 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 91 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 74 cms. y con una separación de
61 cms.

accesorios del baño se encuentran a una altura entre 88 y 112 cms. y el borde
inferior del espejo a 103 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 37 cms. de ancho, 36 cms. de fondo y es
regulable en altura. El espacio de acceso es >120 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 83 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 70 cms.
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia.
Habitación adaptada doble superior “Los Soportales”
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de
150 cms.
➨La

altura de la cama es de 59 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso
de 105 cms. y por el izquierdo de 110 cms.
➨El perchero del armario se encuentra 188 cms. de altura y es abatible.
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Aseo en habitación
➨La puerta mide 84 cms. y es corredera.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 95 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 106 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 74 cms. y con una separación de 62 cms.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 89 y 117 cms. y el borde
inferior del espejo a 102 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨El borde superior de la bañera está a una altura de 60 cms.
➨No existe asiento o tabla de transferencia.
➨La grifería de la bañera es de regulación térmica y está situada en pared accesible a
una altura de 65 cms.
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia.
Salón buffet de desayunos/restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨Se accede desde cafetería por puerta de 88 cms.
➨Las mesas son rectangulares y redondas y ambas tienen una altura de 76 cms., un
espacio libre inferior de 70 y 74 cms., un ancho de 103 y 90 cms. y un fondo libre de
82 y 130 cms. respectivamente.
Cafetería
➨Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta de la cafetería mide 88 cms.
➨Las mesas tienen 51 cms. de alto.
➨La barra de la cafetería tiene dos alturas de 84 y 105 cms. y un fondo de 26 cms.
Sala de reuniones
➨Existe 1 sala de reuniones situada en la primera planta, accesible con el uso del
ascensor que reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad. En el itinerario no hay
escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
➨La puerta de la sala mide 78 cms.
➨Las mesas tienen 76 cms. de altura, un espacio libre inferior de 63 cms., un ancho de
60 cms. y un fondo de 87 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. Está señalizada con el logotipo del
establecimiento que presenta bajo contraste.
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Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, produciéndose zonas de luz y sombra.
Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 169-182 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está en braille ni en altorrelieve.
Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y zócalo de
protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
➨La iluminación no es homogénea.
➨No hay barandilla.
Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción hay fax para el uso de los clientes que lo soliciten.
Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción mediante mensajes cortos de texto y no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.
Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.
Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

CASTELA E LEÓN
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CABILDO
H***
Avda del Cid, 2 bis
09005 Burgos
§ 947 257 840
` 947 204 320
∑ www.hotelcabildo.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, chá e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal do hotel ten un pequeno chanzo de 4 cms. ata unha primeira
porta, acristalada e de apertura manual cara ao exterior. Hai unha segunda porta
acristalada de apertura automática.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 110 cms. Con un pequeno
espazo a 100 cms.
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo para o
desprazamento.
➨Hai alfombras grosas.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante.
Aseo adaptado en zona común
➨Situado xunto á recepción, con itinerario totalmente accesible.
➨Para acceder ao aseo hai unha porta xeral de 75 cms. de anchura.
➨Hai unha cabina con un aseo adaptado cuxa porta mide 75 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro ten un lado de acceso (esquerdo) con un espazo libre de 80 cms. Dispón de
unha barra abatible no lado esquerdo; no lado dereito non hai barra.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms.; o mecanismo de descarga está a
100 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 83 cms. e a billa é monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 100 a 140 cms. e o bordo

inferior do
espello a 100 cms. do chan.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 82 cms.
➨No interior da cabina as dimensións son de 95 cms. de ancho e 134 cms. de fondo.
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Cuarto adaptado
➨Nº de cuartos adaptados: 1
➨Pódese acceder á planta empregando o ascensor. No itinerario non hai chanzos 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 57 cms. e ten dous lados de acceso >90 cms.
➨Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de 100 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 160 cms.
Aseo en cuarto adaptado
➨A porta mide 75 cms. e 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 90 cms.
inodoro ten acceso por ambos lados, con un espazo libre de 80 cms. no lado
esquerdo e 90 cms. no lado dereito. Ten unha barra abatible no lado dereito.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 80 cms. e as billas son monomando.
➨Os accesorios do baño están situados a unha altura de entre 120 cms. e o bordo
inferior do espello está a 90 cms.
➨O chan da ducha é continuo con o recinto e é antideslizante. Dispón dun asento de
ducha abatible fixo á parede de 43 cms. de ancho, cun fondo de 40 cms. a unha altura
de 53 cms. do chan. Non ten barras de apoio.
➨A cadeira da ducha ten un espazo de achegamento polo lado dereito de 80 cms., pero
só cando a ducha está abatida; en posición aberta queda un espazo de 60 cms. entre a
cadeira e o inodoro.
➨As billas da ducha están situadas na mesma parede que o asento, a unha altura de
110 cms.

Cafetería /Bufé almorzos
➨Está situada na planta baixa e a súa itinerario é accesible dende a recepción. Non hai
desniveis, chanzos nin ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
➨A porta ten unha anchura de 120 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 78 cms., un espazo libre inferior de 67 cms., un ancho
superior a 70 cms. e un fondo libre de 60 cms.
➨A barra ten unha altura de 115 cms. Hai persoal de apoio.
100 ALOXAMENTOS TURíSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS

CASTELA E LEÓN

➨O

147

CABILDO
Salas de reunións
➨O hotel ten dúas salas de reunións na planta 1ª, á que se accede polo ascensor.
➨A porta ten é de dobre folla, cada unha de 76 cms. de ancho.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms. e un espazo libre inferior de 68 cms.
Aparcadoiro
➨Diante da porta principal do hotel hai un espazo reservado para carga e descarga no
que poden aparcar catro coches. En caso de coches de persoas con mobilidade reducida
poden aparcar de xeito continuado.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Vestíbulo e zonas comúns
➨A iluminación é homoxénea.
➨O mobiliario está situado de tal forma que pode dificultar o paso de persoas con
discapacidade visual.
➨Hai alfombras que non están fixas.
Sinalética
➨Non hai un patrón constante na sinalética.
➨Os carteis están situados a unha altura de 165 cms.
➨As letras e símbolos dos carteis miden máis de 1,5 cms. e presentan poco contraste
cromático con o fondo.
➨Hai posibilidade de aproximación aos carteis e algúns están en relevo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos e con tabica
➨A varanda é continua en todo o seu percorrido e ten zócolo inferior de protección en
case todo o percorrido.
➨Os chanzos non teñen boceis .
➨Non hai sinalización visual.
Ascensor
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso e o desembarque da cabina
➨Hai un letreiro de planta situado fronte á porta doadamente localizable.
➨A botoneira interior está en braille e os pulsadores en relevo.
➨Non ten timbre de son que avisa da parada en cada planta

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨Non hai paneis informativos de cada unha das estancias con textos curtos ou
pictogramas.
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Cuarto
➨Enchufe á beira da cama
➨Dispón de conexión a Internet
➨O TV ten decodificador de teletexto.
➨Existe información escrita dos servizos prestados no hotel
Aseos comúns
➨Non ten sistema de información visual de ocupado/libre nas portas
➨Non ten banda libre inferior na porta que permita a comunicación
Ascensor
➨Na cabina hai indicador de parada e información visual.
➨Hai indicador de parada no exterior.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.
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PARADOR HOSTAL
SAN MARCOS
H*****

Gran Lujo

Plaza de San Marcos, 7
24001 León
§ 987 237 300
` 987 233 458
∑ www.parador.es

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa é ampla, chá e está despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨A porta principal é automática e mide 2 m.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨A porta de acceso mide 111 cms. e é de dobre folla.
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 118 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 en planta primeira accesible. É necesario o uso do ascensor que reúne unhas
condicións óptimas de accesibilidade.
➨A porta mide 82 cms. e abre cara ao interior.
➨A altura do asento do inodoro é de 46 cms. e o mecanismo de descarga está a
102 cms. A el accédese polo lado esquerdo cun espazo libre de >120 cms. e
frontalmente cun espazo de 76 cms.
➨Á beira dereita hai unha barra fixa e no esquerdo unha abatible situadas a unha altura
de 55-76 cms. e con unha separación de 65 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 76 cms. e o fondo é de 60 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 100-110 cms. O bordo inferior do
espello está a 100 cms.
Ascensor
➨Os ascensores 1 comunican a recepción coas plantas superiores ata a 4ª, e coa
planta 1.
➨Os ascensores 2 comunican o acceso desde o parking exterior coas plantas superiores
ata a 5ª. Dende estes ascensores a recepción hai escaleiras.
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➨A

porta da cabina dos ascensores 1 mide 80 cms. e as dimensións interiores son de
125 cms. de ancho e 130 cms. de fondo.
➨A porta da cabina dos ascensores 2 mide 90 cms. e as dimensións interiores son de
125 cms. de ancho e 130 cms. de fondo.

Aseo en cuarto
➨A porta mide 82 cms. e abre cara ao interior.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 49 cms. e o mecanismo de descarga a 102 cms.
A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 90 cms. e frontalmente con un
espazo >120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha barra fixa no dereito a un altura de
54-78 cms. e con unha separación de 71 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 71 cms. e o fondo é de 55 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura entre 84-124 cms. e o bordo inferior do
espello a 95 cms.
➨A bañera ten unha altura de 45 cms. e ten unha cadeira de transferencia con respaldo.
➨Hai unha barra de apoio horizontal a 72-85 cms. e unha barra vertical a unha altura de
72-100 cms.
➨A billa da bañeira é monomando e está en parede accesible a dobre altura de 56-110 cms.

Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta de acceso desde o ascensor 1 (recepción) mide 90 cms. e é de dobre folla.
➨A porta de acceso desde o ascensor 2 (parking) mide 100 cms. e é de dobre folla.
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Cuarto adaptado (Nº202)
➨Nº de cuartos adaptados: 5
➨Situados en planta accesible. É preciso o emprego do ascensor.
➨A porta principal mide 88 cms. e a do cuarto 86 cms. No interior pódese inscribir unha
circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 56 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso de 76 cms. e
polo esquerdo de >120 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 140 cms.
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➨As

mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 64 cms., un ancho
de 63 cms. e un fondo de 85 cms.
➨A barra do bufé está a tripla altura de 76-80-90 cms.
Cafetería
➨Situada en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 74 cms. e é de dobre folla.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 111 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 61 cms., e un espazo libre inferior de 58 cms.
Restaurante
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨A primeira porta mide 74 cms. (bar) e a segunda 92 cms. Ambas son de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 70 cms., un espazo libre inferior de 63 cms., un ancho
de 130 cms. e un fondo de 83 cms.
➨Hai menú para persoas diabéticas e celiacas.
Sala de reunións (Salón Capitular)
➨Hai varias salas de reunións situadas en plantas diferentes.
➨Para acceder á sala hai dous chanzos con rampa móbil alternativa de 160 cms. de
longo, 102 cms. de ancho e con unha inclinación do 21%.
➨A porta da sala mide 90 cms. e é de dobre folla.
Aparcadoiro
➨Dispón de parking exterior.
➨Hai 2 prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida
sinalizadas horizontalmente con o Símbolo Internacional de Accesibilidade.
➨Para acceder dende o parking ao interior hai tres portas. As dúas primeiras son
automáticas e miden 120 cms., a terceira mide 90 cms. e é de dobre folla.
➨No itinerario hai 7 chanzos con rampa alternativa de 157 cms. con dous tramos, un
con unha inclinación de 10,5% e outro do 8,7%.
➨A rampa ten pasamáns a dobre altura de 72-92 cms.
➨No acceso pola porta principal hai servizo de aparcacoches.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada axeitadamente.
➨Non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado 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 pero non permite aproximarse para a súa lectura.
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Escaleiras principais
➨Hai 2 escaleiras principais.
➨A escaleira 1 ou histórica comunica a recepción aos ascensores 2.
➨A escaleira 2 comunica a recepción co resto de plantas.
➨En ambas os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, teñen boceis e o bordo
non está sinalizado táctil nin visualmente. Hai varanda nun dos lados.
➨A escaleira 1 ten zócolo de protección e moqueta que non está anclada.
➨A escaleira 2 ten zócolo de protección á beira da parede.
➨A iluminación é suficiente pero non é homoxénea.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoneira está en braille e en altorelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Ofrecen información sonora de parada en planta.
Restaurante
➨A carta-menú está transcrita ao braille.

LEÓN

➨Os carteis están colocados a unha altura entre 140-200 cms.
➨As letras e símbolos miden entre 1 e 6 cms. e non presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altorelevo.

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da linguaxe 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 a carón da cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto, permite a comunicación con recepción e
ofrece servizo de despertador luminoso.
➨A porta non dispón de mira.
➨A porta do baño non permite comunicación con o 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 e en exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de urxencia con sinal luminoso
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.
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EL BOSQUE
DE LOS SUEÑOS
Bahillo, s/n
24492 Cubillos del Sil (León)
§ 661 502 582 / 983 590 341
` 983 591 101
∑ www.elbosquedelosuenos.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do complexo
➨A rúa de acceso é chá e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible, non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos
que dificulten o acceso.
Recepción
➨No itinerario de acceso á cabana de recepción non hai chanzos, desniveis nin ocos de
paso estreitos que dificulten o paso.
➨A porta é manual e mide 87 cms.
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 72 cms., ten unha lonxitude
de 160 cms. e un fondo de 60 cms.
➨O mobiliario non constitúe ningún obstáculo.
Cabanas (Nº 12)
➨Nº de cabanas adaptadas: 15
➨Situadas en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 87 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
Cuartos
➨Hai dous cuartos con 2 literas con un total un total de 4 camas en cada un.
➨As camas inferiores teñen unha altura de 60 cms. e o espazo de acceso é de 180 cms.
(separación entre camas).
➨Os caixóns para gardar a roupa están a unha altura de 36 cms. baixo as camas.
➨Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de 60 cms.
➨As luces e persianas contrólanse de forma domotizada dende a cama.
Cociña / Salón de estar
➨Accédese directamente dende a porta principal da cabana que mide 87 cms.
➨No interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A mesa ten unha altura de 80 cms., un espazo libre inferior de 74 cms., un ancho de
154 cms. e un fondo de 80 cms.
154

100 ALOXAMENTOS TURíSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS

LEÓN
➨O

vertedeiro, a cociña, o frigorífico e os mobles inferiores están a unha altura de 90 cms.

Cabanas (Nº 8 e 9)
➨Reúnen as mesmas características que a cabana analizada fóra diso:
➨No aseo hai bañeira. O bordo superior está a unha altura de 54 cms. e conta con
asento de transferencia con respaldo.
No baño da cabana nº 8 hai unha bañeira con camilla e o cuarto ten unha cama articulada.
➨Situado no interior da sala multiusos. No itinerario non hai chanzos, desniveles nin
ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
➨Hai unha cabina adaptada no baño de cabaleiros e outra no de señoras.
➨A porta é corredeira e mide 80 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 42 cms. e o mecanismo de descarga está a 72 cms.
Hai un espazo de acceso polo lado esquerdo de 79 cms., polo dereito de 67 cms. e
frontalmente >120 cms.

CASTELA E LEÓN

Aseo en cabanas
➨A porta é corredeira e mide 80 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir un xiro de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a 72 cms.
A el accédese polo lado esquerdo cun espazo libre de 100 cms. e frontalmente cun
espazo de 56 cms.
➨Hai dúas barras, unha fixa no lado dereito e outra abatible no esquerdo. Están a unha
altura de 70 cms. e cunha separación de 57 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 65 cms. e o fondo é de 58 cms. As billas son
monomando.
➨O bordo inferior de espello está a unha altura de 95 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨O asento de ducha é fixo á parede, mide 40 cms. de ancho, 37 cms. de fondo e está a
unha altura de 52 cms. O espazo de acceso frontal e polo lado esquerdo é >=120 cms.
➨Hai unha barra horizontal a unha altura de 80 cms. e unha barra vertical a unha altura
entre 80-140 cms.
➨As billas da ducha son monomando e están situadas en parede accesible a unha altura
de 110 cms.
➨A ducha ten unha mampara abatible con dúas follas.
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➨Hai dúas barras abatibles regulables en altura e cunha separación de 74 cms
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 77 cms. e o fondo é de 52 cms. As billas

son
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura entre 95-116 cms. O bordo inferior do
espello está a unha altura de 95 cms.
Aparcadoiro
➨O aparcadoiro está no exterior do complexo.
➨Hai 4 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida e están sinalizadas co
Símbolo Internacional de Accesibilidade.
Axudas técnicas
➨No complexo hai as seguintes axudas técnicas a disposición dos clientes:
➨3 cadeiras de baño.
➨2 alzas supletorios de inodoro.
➨2 grúas.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨Non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
Recepción e zoas comúns
➨O mobiliario está ubicado 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 de 137 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms. e non presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin ten altorelevo.
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Recepción
➨Dispón de paneis informativos de cada unha das estancias.
➨O persoal non ten coñecemento de linguaxe de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cabanas (Nº 12)
Cuartos
➨Hai enchufes a carón da cama.
➨Existe a posibilidade de conexión a internet.
➨A porta do baño non permite comunicación con o exterior.
Aseos adaptados en zoas comúns
➨En ambos aseos as portas teñen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨As portas teñen banda libre inferior que permite a comunicación con o exterior.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.
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ACCESIBILIDADE AUDITIVA
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NOTAS
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PALACIO
DE CONGRESOS
H***
Clara Campoamor, 13
34003 Palencia
§ 979 100 761
` 979 100 762
∑ www.hotelpalaciodecongresos.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é chá, ampla, despexada de obstáculos e en lixeira costa
Acceso principal
➨A porta é automática, conta con un ancho de 97 cms. e é de dobre folla.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨A recepción atópase na planta baixa, o itinerario é accesible.
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 108 cms.
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms.
➨Hai felpudos e alfombras anclados perfectamente.
Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baixa. Non hai desniveis nin ocos de paso estreitos que dificulten o
acceso.
➨Está ubicado en cabina independente.
➨A porta mide 78 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro ten un acceso frontal de 120 cms
O inodoro dispón dunha barra abatible no lado esquerdo
A altura do inodoro é de 42 cms e o mecanismo de descarga é de 72 cms.
➨A altura libre debaixo do lavabo é de 70cms, e conta con un fondo libre de 52 cms.
➨A altura do bordo inferior do espello é de 80 cms.
➨Os accesorios do lavabo atópanse a unha altura 113 cms.
Ascensor
➨A botoneira de aviso atópase a unha altura de 115 cms.
➨A porta da cabina mide 80cms.
➨No interior da cabina as dimensións son de 117 x 98 cms.
➨A botoneira interior está a unha altura de 106-122 cms.
Cuarto adaptadao
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➨Nº

de cuartos adaptados 1
acceder á planta empregando o ascensor, (que presenta unhas óptimas
condicións de accesibilidade). No itinerario non hai chanzos ou desniveis que dificulten
o paso.
➨A porta do cuarto mide 78 cms.
➨No interior do cuarto pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 57 cms, e ten acceso polo lado esquerdo de >120 cms.
➨O ancho do acceso ao mobiliario é de 87 cms.
➨Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de 153 cms.
➨O percheiro do armario atópase a unha altura de 50-190 cms.
➨Os tiradores das portas do armario son de doada apertura.
➨Pódese

Aseo en cuarto adaptado
➨O espazo libre da porta é de 80 cms.
➨A porta abre cara ao exterior.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms., o mecanismo de descarga está a
unha altura de 77 cms. e ten un lado de acceso frontal e pola esquerda de >120 cms
➨O inodoro dispón dunha barra abatible no lado do achegamento, e unha barra fixa no
lado contrario.
➨As barras están situadas a unha altura de 60-75 cms., e a separación entre elas é de
➨A

altura libre inferior do lavabo é de 70 cms. e conta con un fondo de 20 cms.
altura do bordo inferior do espello é de 80cms.
➨Os accesorios do lavabo están ubicados entre 80 cms e 140 cms.
➨O chan da ducha é continuo con o recinto e é antideslizante.
➨Dispón de cadeira de ducha con un acceso frontal de 97 cms .e un acceso pola
esquerda de >120 cms.
➨Na ducha hai unha barra de soporte horizontal ubicada a unha altura de 92 cms.
➨As billas atópanse en parede accesible e a unha altura de 116 cms.
➨A

Cafetería
➨Atópase situada en planta baixa, non hai desniveis nin ocos de paso estreitos que
dificulten o acceso. Pódese acceder tamén dende a rúa.
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➨A

porta ten un ancho libre de 78 cms. e ten dobre folla.
mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 73 cms, Ten unha
pata central con base que deixa un fondo libre de 33 cms.
➨A barra da cafetería está situada a unha altura de 110 cms.
Sala de reunións
➨Pódese acceder á planta dende a rúa xa que no itinerario de acceso polo hotel
atopámosnos 5 chanzos.
➨A porta mide 66 x 2 cms.
➨As mesas son convencionais de sala de reunións, que non implican ningún problema
Aparcadoiro
➨Pódese acceder á planta empregando o ascensor.
➨A porta de acceso ten un ancho libre de 80 cms.
➨Os corredores teñen un ancho de >120 cms.
➨Dispón de 4 prazas reservadas.
➨O ancho da praza é de 300 cms, e o longo é de 480 cms.
➨As

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta está sempre aberta
➨A porta da entrada principal é acristalada, e presenta baixo contraste.
➨Hai felpudos perfectamente anclados.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é suficiente aínda que non de todo homoxénea.
➨O pavimento non presenta cellas, ocos ou pezas soltas
➨Hai felpudos, e alfombras, están perfectamente anclados no chan.
Aseos comúns
➨A altura do letreiro en porta é de 174-184 cms., e presenta contraste entre os
caracteres e o fondo do letreiro.
➨A porta xeral presenta contraste coa parede, a porta da cabina tamén.
Cuarto
➨A porta non presenta contraste coa parede.
➨A apertura de fiestras constitúe obstáculo.
➨O mobiliario está ubicado de forma que non constitúe ningún obstáculo.
➨Manténse unha iluminación homoxénea.
➨A porta do baño non presenta contraste coa parede .
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo e constante dos carteis
➨Os carteis están situados a diferentes alturas, entre 180-187 cms.
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letras e símbolos dos carteis miden 3 cms. sen contraste cromático con o fondo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos, e non se atopan chanzos compensados.
➨A escaleira ten zócolo de protección.
➨A iluminación é correcta, aínda que se producen zonas de contraste de luces e
sombra.
➨Non hai ocos baixo a escaleira que impliquen risco.
➨A varanda é continua en todo o seu percorrido, dispón de zócalo inferior de
protección.
Ascensor
➨Hai letreros de indicación de planta xunto á cabina.
➨Información sonora de parada en parada.
➨Os pulsadores teñen a numeración en braille e altorelevo.

PALENCIA

➨As

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨A altura do mostrador é de 108 cms.
➨En recepción atopamos información escrita dos servizos prestados.
➨Teñen fax de uso dispoñible para os clientes se fose necesario.
Cuarto
➨O televisor ten decodificador de teletexto.
➨Hai enchufes á beira da cama.
➨No cuarto hai información escrita dos servizos prestados no hotel.
Aseos comúns
➨As portas non ten sistema de información visual de ocupado/libre nin banda libre
inferior que permita a comunicación.
Ascensor
➨Ten indicador de parada e información visual na cabina e exterior
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.
NOTAS
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STIL SALAMANCA
H****
Avda. Agustinos Recoletos, 44
37005 Salamanca
§ 923 226 500
` 923 234 700
∑ www.stilhotels.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨O hotel está ubicado nun recinto privado. A rúa é ampla, chá e está despexada de
obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. Hai 5 chanzos de 16 cms. con rampa alternativa >6 m.
de longo e unha inclinación do 6,9%.
➨Hai dúas portas contiguas automáticas que miden 199 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha dobre altura de 105-115 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 en planta baixa xunto a recepción con itinerario accesible.
➨A porta mide 78 cms. e abre cara ao exterior.
➨A altura do asento do inodoro é de 42 cms. e o mecanismo de descarga está a 79 cms.
A el accédese frontalmente cun espazo >120 cms.
➨Hai dúas barras abatibles con unha altura e unha separación de 80 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 68 cms. e o fondo é de 55 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 90 cms. e o bordo inferior do espello
inferior está a 104 cms.
Ascensor
➨Hai 2 ascensores de similares características que comunican a recepción con o resto de
plantas.
➨A porta da cabina mide 80 cms. e as dimensións interiores son de 108 cms. de ancho
e 140 cms. de fondo.
➨Teñen pasamáns a unha altura de 90 cms.
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Aseo en cuarto
➨A porta mide 82 cms. e abre cara ao exterior.
➨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 79 cms.
A el accédese frontalmente con un espazo libre >120 cms.
➨Hai unha barra abatible a unha altura de 80 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 71 cms. e o fondo é de 55 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 80 e 105 cms. e o bordo inferior do
espello a 87 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨Hai unha cadeira de ducha móbil que mide 48 cms. de ancho, 30 cms. de fondo e é
regulable en altura.
➨A ducha ten mampara abatible e billas monomando situadas en parede accesible a
unha altura de 105 cms.
➨Hai sistema de aviso para caso de urxencia.
Salón bufé de almorzos / Restaurante
➨Situado en planta baixa xunto a recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta mide 78 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 76 cms., un espazo libre inferior e un ancho de
69 cms., e un fondo de 91 cms.
➨A barra do bufé está a dobre altura de 74 e 85 cms.
Cafetería
➨Situada en planta baixa xunto a recepción. No itinerario é accesible.
➨A porta mide 75 cms. e é de dobre folla.
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Cuarto adaptado (Nº 149)
➨Nº de cuartos adaptados: 3
➨Situados en planta accesible. É preciso o emprego do ascensor.
➨A porta mide 76 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 51 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso de 80 cms.
e polo esquerdo de >120 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 184 cms.
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➨As

mesas son redondas e teñen unha altura de 77 cms., un espazo libre inferior de

72 cms., e teñen pata central.
➨A

barra da cafetería está a unha altura de 109 cms.

Sala de reunións
➨Hai 1 sala de reunións situada en planta baixa xunto a recepción. O itinerario é
accesible.
➨A porta da sala mide 78 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de 68 cms., un ancho de
148 cms. e un fondo de 82 cms.
Piscina
➨A piscina está no exterior. O itinerario non é accesible.
Aparcadoiro
➨Dispón de parking exterior e garaxe.
➨Para acceder ao garaxe é preciso o emprego do ascensor.
➨A porta mide 87 cms.
➨No garaxe hai 2 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida sinalizadas
horizontalmente con o Símbolo Internacional de Accesibilidade. Teñen un ancho de
2,50 m. e un longo de 4,81 m. con un área de aproximación >120 cms.
➨A apertura do garaxe faise dende recepción. O timbre de chamada no interior está a
142 cms. e no exterior a 100 cms.
➨No parking exterior hai unha praza de aparcadoiro reservada de 2,40 m. de ancho e
4,63 m. de longo e área de achegamento. Está sinalizada con o Símbolo Internacional
de Accesibilidade horizontalmente.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A rampa de acceso ten pasamáns.
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada axeitadamente.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado 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 e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 157-177 cms.
➨As letras e símbolos miden 3,5 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altorelevo.
Escaleiras principais
➨Existe 1 escaleira principal que comunica a recepción con o resto das plantas.
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➨Os chanzos son homoxéneos, están sinalizados táctilmente e dispoñen de tabica e
zócolo de protección. Non ten boceis.
➨A varanda non é continua nas mesetas.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoneira está en altorelevo pero non en braille.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da linguaxe de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes a carón da cama.
➨Existe servizo de internet a través da televisión.
➨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 con o 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 e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de urxencia con sinal luminoso.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.

NOTAS
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VILLAMARÍA
El Chorro, 14
Fuentes de Béjar (Salamanca)
§ 923 151 886
` 923 151 756
∑ www.ctrvillamaria.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é chá, está en lixeira costa e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal ten 3 chanzos entre 17 y 22 cms. que se salvan con tres rampas
móbiles de 100 cms. de longo e con unha inclinación do 17,5%.
➨A porta é manual e ten dúas follas de 74 e 40 cms. respectivamente.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 79 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. O mobiliario non constitúe ningún
obstáculo
Cuarto adaptado
➨Nº de cuasrtos adaptados: 1
➨Situado en planta accesible.
➨A porta mide 107 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 53 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso >120 cms.
e polo lado esquerdo de 53 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 140 cms.
Aseo en cuarto adaptado
➨A porta mide 80 cms. e abre cara ao interior.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 42 cms. e o mecanismo de descarga está a 79 cms.
A el accédese frontalmente con un espazo de 110 cms. e polo lado dereito de 107 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha barra fixa no lado contrario. Están
situadas a unha altura de 62-82 cms., e teñen unha separación de 60 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 64 cms., e o fondo é de 45 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 25 cms. e o bordo inferior do espello
a 110 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
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➨O

asento de ducha é abatible e está fixo á parede, mide 38 cms. de ancho, 48 cms.
de fondo e está a unha altura de 49 cms. O lado de acceso é >120 cms.
➨As billas son monomando e se atopan situadas en parede accesible e a unha altura
de 100 cms.
➨Hai unha barra de apoio vertical a unha altura entre 83-124 cms.
Restaurante / Cafetería
➨Situados en planta baixa con itinerario accesible
➨A porta mide >120 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 76 cms, un espazo libre inferior de 73 cms., un ancho
de 78 cms. e un fondo de 70 cms.
➨A barra da cafetería está situada a unha altura de 116 cms.
Sá de reunións
➨Hai 1 sá de reunións situada en planta accesible xunto a recepción.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
de 98 cms. e un fondo de 75 cms.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é de apertura manual.
➨Hai 3 chanzos entre 17 e 22 cms. que se salvan con tres rampas móbiles de 100 cms.
de longo sen pasamáns.
Vestíbulo e zoas comúns
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación non é homoxénea. A luz natural produce zoas de luz e sombra.
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Aulas
➨Accédese pola rúa con itinerario accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
de 98 cms. e un fondo de 75 cms.
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Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo e constante dos carteis.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 160-166 cms. e permiten aproximarse
para a súa lectura.
➨Las letras e símbolos miden 1,5 cms. e presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao Braille nin está en altorelevo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos non son homoxéneos nin están sinalizados táctilmente. Dispoñen de
zócolo de protección á beira da parede. Non ten boceis.
➨A varanda é continua nas mesetas.
➨Non hai ocos sen protexer baixo a escaleira.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨A porta é parcialmente acristalada.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨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.
➨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 con o exterior.
Aseos comúns
➨Non ten sistema de información visual de ocupado/libre nas portas.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.

NOTAS
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Ctra. de Soria, 12
40196 La Lastrilla (Segovia)
§ 921 437 161
` 921 437 963
∑ www.puertadesegovia.com

SEGOVIA

PUERTA
DE SEGOVIA

Entorno do edificio
➨A zona de acceso ao hotel é ampla, chá e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. Hai dous tramos de escaleiras de 3 e 4 chanzos. Ten
unha rampa alternativa de 14m. de lonxitude, con dúas tramos separados por unha
meseta que permite un xiro de 120 cms., un ancho de 120 cms. e unha inclinación
axeitada do 6,9%.
➨O pasamáns está a 90 cms. de altura pero a súa ubicación presenta dificultade no seu
emprego.
➨Hai tres portas contiguas automáticas que teñen unhas dimensións superiores a 80 cms.
Recepción, vestíbulos e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 110 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o mobiliario non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 1 aseo común adaptado na planta 1. O itinerario é accesible.
➨A cabina adaptada é independente e as portas miden 78 cms. No interior pódese
inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro ten un lado de acceso (esquerdo), cun espazo libre >100 cms. Dispón
dunha barra abatible no lado do achegamento e unha barra fixa no lado contrario.
A altura das barras é de 66-80 cms. e teñen unha separación entre elas de 78 cms.
➨O asento do inodoro está a 42 cms. e a do mecanismo de descarga a 78 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 76 cms. e un fondo de 14 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 80-160 cms. e o bordo inferior
do espello a 110 cms.
Ascensor
➨Os ascensores 1e 2 comunican a recepción coas plantas superiores e inferiores do
hotel. Comparten similares características, teñen unha porta de 73 cms. e as dimensións
interiores son de 123 cms. de ancho e 116 cms. de fondo. Os pasamáns están a 100 cms.
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➨O

ascensor 3 comunica a recepción coa planta 1, onde está ubicado o aseo adaptado.
A porta mide 70 cms. e as dimensións interiores son de 106 cms. de ancho por
120 cms. de fondo. Non dispón de pasamáns.
➨O ascensor 4 comunica a planta baixa coa piscina. A porta mide 80 cms. e as
dimensións interiores son de 125 cms. de ancho e 117 cms. de fondo. O pasamáns está
a 100 cms. de altura.
Cuarto adaptado (Nº 123)
➨Nº de cuartos adaptados: 9
➨Situados en planta accesible. É preciso o emprego do ascensor (Nº 1 e 2)
➨A porta mide 78 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A cama está a unha altura de 54 cms. e ten un lado de acceso (dereito) cun espazo
libre de 70 cms. No entanto, o mobiliario é móbil.
➨Os mecanismos de control ambiental están xunto á cama e dispón de mando a
distancia. O percheiro do armario está a unha altura de 196 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 78 cms. e abre cara ao interior.
➨Dentro 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 79 cms.
A el pódese acceder polo lado dereito cun espazo libre de 100 cms. Dispón dunha barra
abatible no lado do
achegamento e unha barra fixa no lado contrario. A altura das barras é de 66-80 cms. e
teñen unha separación entre elas de 78 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. e o fondo é de 50 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura entre 80-140 cms. e o bordo inferior do
espello a 92 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨O asento de ducha é fixo á parede, mide 40 cms. de ancho, 38 cms. de fondo e está a
unha altura de 51 cms. Ten unha barra horizontal a 80 cms.
➨As billas da ducha son monomando e están en parede accesible a unha altura de 100 cms.
Restaurante/ Bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta de acceso é >120 cms. e no interior pódese inscribir un xiro de 150 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 76 cms., un espazo libre inferior de 65 cms., un ancho
de 57 cms. e un fondo de 80 cms.
➨A barra do bufé ten diferentes alturas que varían de 84 cms. a 130 cms.
Cafetería
➨Situada xunto a recepción en planta baixa accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior de 65 cms., un ancho
de 42 cms. e un fondo de 70 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 104 cms.
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Sala de reunións
➨Hai 21 salas de reunións situadas en planta baixa con itinerario accesible.
➨As portas das salas teñen unhas dimensións >120 cms. e son de dobre folla.
➨As mesas teñen 76 cms. de altura, un espazo libre inferior de 68 cms., un ancho de
58 cms. e un fondo de 80 cms.

Vestiarios
➨Os vestiarios están nun edificio contiguo en planta baixa.
➨Nos vestiarios hai aseo e ducha adaptados aínda que non están sinalizados co SIA.
➨As portas son >80 cms. e no interior pódese inscribir un xiro de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a 72 cms.
A el pódese acceder polo lado esquerdo cun espazo libre de 90 cms. Dispón dunha
barra abatible no lado contrario ao achegamento a unha altura de 61 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 66 cms. e o fondo é de 65 cms.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura entre 120-140 cms. e o bordo inferior
do espello a 89 cms. As billas son monomando.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e antideslizante. Carece de cadeira de ducha.
As billas son monomando e están en parede accesible.
➨As taquillas están a unha altura de 110-185 cms. pero están situadas nunha zona con
unha inclinación pronunciada.
Aparcadoiro
➨Dispón dun aparcadoiro exterior. Non existen prazas reservadas para persoas con
mobilidade reducida.
➨Está situado en planta baixa accesible.
➨Hai prazas cun ancho >2,55 m. e cun longo de 4,8 m. pero non están sinalizadas.
100 ALOXAMENTOS TURíSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS

CASTELA E LEÓN

Piscina
➨ Está situada nun edificio contiguo na planta 1. O itinerario é accesible mediante o
emprego dun ascensor (Nº 4).
➨A piscina carece de grúa e no acceso hai un chanzo de 4 cms.
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ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso principal
➨As portas de acceso ao hotel son automáticas e acristaladas. Están sinalizada axeitadamente.
➨Hai dous tramos de 3 e 4 chanzos con rampa alternativa. Estes elementos dispoñen
de pasamáns con zócolo inferior de protección pero non teñen sinalización tacto-visual.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética. Os carteis están colocados a unha altura >2m.
que non permite a aproximación para a súa lectura.
➨As letras e símbolos son >4 cms. e presentan contraste cromático con o fondo. Non
están trascritos ao braille nin teñen altorelevo.
Escaleiras principais
➨Hai 2 escaleiras principais no interior do hotel. A escaleira 1 comunica a recepción
coas plantas superiores e a escaleira 2 comunica a recepción coa planta 1.
➨Ambas teñen os chanzos homoxéneos e con tabica. O pasamáns existente é continuo
en todo o percorrido.
➨A diferenza existente é que a Nº 1 carece de boceis e de zócolo inferior de protección,
e a Nº 2 sí dispón de ambos elementos.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoneira só está en braille e altorelevo no ascensor 4.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso ás cabinas.
➨Non ofrece información sonora de parada en planta, excepto no ascensor.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨O persoal non ten coñecemento de linguaxe de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet e información escrita dos servizos prestados.
➨Os enchufes están situados a carón da cama.
➨O televisor ten decodificador de teletexto.
➨A porta non dispón de mira.
➨A porta do baño non permite comunicación con o exterior.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre nin banda libre
inferior que permite a comunicación con o exterior.
Ascensor
➨Os ascensores non teñen as portas parcialmente acristaladas.
➨Existe información visual no interior e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de urxencia con sinal luminoso.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.
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Parque del Castillo, s/n.
42005 Soria
§ 975 240 800
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∑ www.parador.es

SORIA

PARADOR NACIONAL
DE SORIA

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno inmediato
➨A rúa onde está situado o parador é ampla, chá e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal do establecemento é accesible. No itinerario non hai chanzos ou
ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
➨Hai dúas portas principais automáticas que miden 149 e 177 cms. respectivamente.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público ten 71 cms. de altura e un espazo libre inferior de
➨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 situado na planta 1. O itinerario é accesible mediante o
emprego do ascensor. No itinerario non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.
➨A porta xeral mide 77 cms. e a da cabina adaptada 90 cms. No interior pódese
inscribir unha circunferencia de 150 cms. fronte aos aparellos sanitarios.
➨O inodoro ten un lado de acceso (dereito) cun espazo libre de 130 cms. e unha barra
abatible no lado de achegamento a 68-85 cms. de altura. Carece de barra fixa no lado
contrario.
➨A altura do asento do inodoro é de 42 cms. e a do mecanismo de descarga é de

100 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 76 cms. e un fondo de 60 cms. Ten billas
monomando.
➨Os accesorios do baño están a 72 cms. e o espello ten o bordo inferior a 120 cms.
do chan.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨No interior as dimensións son de 101 cms. de ancho e 139 cms. de fondo. Dispón de
dous pasamáns a unha altura de 80-89 cms.
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HabitaciónCuarto adaptado (Nº 204)
➨Nº de cuartos adapatados: 1
➨Situado en planta baixa accesible, xunto á recepción. No itinerario non hai chanzos ou
ocos de paso estreitos. Hai unha rampa de acceso ao corredor dos cuartos de 1,48 m. de
ancho, 2,9 m de lonxitude e cunha inclinación do 10,5%. Carece de pasamáns.
➨A porta é >80 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 53 cms. e ten dous lados de acceso >90 cms.
➨Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de 110 cms. e o percheiro a
175 cms.

Aseo en cuarto adaptado
➨A porta mide 84 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 100 cms.
➨O inodoro ten un lado de acceso (esquerdo) cun espazo libre >120 cms. Dispón dunha
barra abatible no lado do achegamento e unha barra fixa no lado contrario. A
separación das barras é de 89 cms. e a altura é de 67-84 cms.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 145 cms. e o bordo inferior do espello a
97 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 72 cms. e un fondo de 61 cms. As billas son
monomando.
➨O chan da ducha é continuo con o recinto e é antideslizante. Carece de cadeira ou
asento de ducha. Ten unha barra de apoio vertical a unha altura de 46-84 cms. e unha
horizontal a 84 cms. A billa está situada na parede lateral accesible, é monomando e
está a 97 cms. do chan.
Cafetería / Restaurante
➨Ambas estancias están situadas xunto á recepción en planta accesible. Non hai
chanzos, desniveis nin ocos de paso estreitos que dificulten o acceso. As portas son

>80 cms.
➨No restaurante, as mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior
de 72 cms., un ancho de 74 cms. e un fondo libre de 72 cms.
➨Na cafetería, as mesas teñen unha altura de 72 cms., un espazo libre inferior de
70 cms. e un ancho de 72 cms. Ten unha pata central con base que deixa un fondo libre
de 28 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 120 cms. e a do bufé de almorzos a

67-95 cms.

Sala de reunións
➨Existe 1 salón de reunións polivalente situado na planta 1. O itinerario é accesible
mediante o emprego do ascensor. Non hai chanzos ou ocos de paso estreitos que
dificulten o paso.
➨A porta da sala e a de acceso á terraza teñen unhas dimensións >80 cms. Na saída á
terraza hai un bordillo de 6 cms. de altura.
➨As mesas teñen 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho de
105 cms. e un fondo de 75 cms.
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Aparcadoiro
➨O aparcadoiro está no exterior do edificio, as prazas non teñen delimitación e non
están sinalizadas con símbolo de accesibilidade.
➨O acceso ao aparcadoiro dende o interior do hotel é accesible xa que no itinerario non
hai chanzos ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.

Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada axeitadamente.
➨No itinerario non hai chanzos ou desniveis que dificulten o acceso.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo
➨Os felpudos e alfombras están fixos ao chan en toda a súa superficie
➨A iluminación non é homoxénea, a luz natural produce zonas de luz e sombra
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 3 cms. pero non presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin ten altorelevo.
Escaleiras principais
➨Existen 2 escaleiras principais, unha comunica a recepción coas plantas superiores e a
outra coas plantas inferiores. Teñen similares características:
➨Os chanzos son homoxéneos, carecen de boceis pero non teñen sinalización tactovisual.
➨A iluminación é escasa e a luz natural produce zonas de luces e sombra
➨As escaleiras carecen de zócolo inferior de protección >10 cms.
➨A varanda é continua pero non ten unha prolongación ao fremate dos chanzos de 30 cms.
➨A diferenza existente entre ambas é que a que comunica a recepción coas plantas
superiores, ten unha varanda que se prolonga ao remate dos chanzos e a que dá acceso
ás plantas inferiores, non se prolonga 30 cms.
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Ascensor
➨As portas contan con sistema de apertura antiaprisionamento
➨A botoneira ten altorelevo pero carece de braille. O tamaño dos carácteres é de 1,5 cms.
➨Dispón dun timbre de son que avisa da parada en cada planta pero non hai franxa de
sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Hai un letreiro de información da planta xunto á porta, fdoadamente detectable e que
permite a aproximación para a súa lectura.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨O persoal non ten coñecemento de linguaxe de signos
➨Dispón de paneis informativos con textos curtos e flechas direccionais.
Cuarto
➨Enchufe á beira da cama.
➨Posibilidade de conexión a Internet.
➨O teléfono ten avisador de sinal luminoso.
➨O TV ten decodificador de teletexto.
Aseos comúns
➨As portas do aseo carecen de sistema de información visual de ocupado / libre e
de unha banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Hai flechas direccionais e información visual no interior e no exterior da cabina.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.

NOTAS
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Acceso principal
➨A entrada principal non ten chanzos aillados, escaleiras ou ocos estreitos que
dificulten o paso.
➨A porta principal é manual de doada apertura e mide 85 cms.
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, chá e despexada de obstáculos.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público ten dúas zonas con diferentes alturas. A primeira
está a 106 cms. e a segunda, ten 74 cms. de altura, unha lonxitude de 100 cms. e un
fondo de 70 cms.
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms.
Aseo adaptado en zona común
➨ O aloxamento dispón de dous aseos comúns adaptados, situados en plantas
accesibles.
➨ O aseo analizado é o que está situado na planta baixa xunto a recepción. Non hai
desniveis nin ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
➨ A cabina adaptada está ubicada dentro do aseo común.
➨A porta xeral mide 86 cms. E a de cabina 79 cms.
➨ No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨ O inodoro está a unha altura de 45 cms. e ten un lado de acceso (dereito), cun espazo
libre de 110 cms. Dispón dunha barra abatible no lado do achegamento e unha barra
fixa no lado contrario.
➨O lavabo ten un espazo inferior libre de 80 cms. e billas monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 94 cms. e o bordo inferior do espello
a 89 cms.
Ascensor
➨ A porta da cabina mide 86 cms.
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➨No interior da cabina as dimensións son de 105 cms. de ancho por 140 cms. de fondo.
e hai un pasamáns a unha altura de 90 cms.
Cuartos adapatados
➨O aloxamento ten 8 cuartos adaptados, e en xeral, comparten as seguintes
características:
➨Pódese acceder á planta empregando o ascensor. No itinerario non hai chanzos ou
desniveis que dificulten o paso.
➨As portas miden máis de 80 cms.
➨No interior dos cuartos pódese inscribir unah circunferencia de 150 cms.
➨A altura das camas e de 52 cms. E xeralmente teñen dous lados de acceso > 80 cms.
➨Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de 114 cms. E o interruptor
da luz está situado a carón da cama .
➨O percheiro do armario está a unha altura >140 cms.
Aseos en cuartos adaptados
➨Os aseos dos 8 cuartos difiren en que uns dispoñen de bañeira e outros de ducha.
➨A continuación especifícanse as características do cuarto Nº 8 con ducha:
➨A porta mide uns 82 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e ten un lado de acceso (dereito), cun
espazo de 90 cms. Dispón dunha barra abatible no lado do achegamento e unha barra
fixa no lado contrario.
➨ O lavabo ten un espazo inferior libre de 68 cms. e billas monomando.
➨ Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 93 cms. e o bordo inferior do
espello a 88 cms.
➨O prato de ducha está a ras de chan e é antideslizante, e ten unha barra de apoio
situada a unha altura de entre 80-140 cms.
➨ Dispón dun asento de ducha fixo á parede de 46 cms. de ancho e colocado a unha
altura de 52 cms. Parte da barra está situada na parede que fai de punto de apoio do
asento, dificultando o seu uso a persoas con lesión medular sen control de tronco.
➨As billas da ducha están situadas na parede lateral accesible, a unha altura de 58 cms.
➨ A bañeira dos outros cuartos, está a unha altura de 45 cms. e ten unha barra de apoio
a 72 cms. do chan. Non dispón de banco ou superficie de transferencia.
Restaurante e cafetería
➨ Situados en planta baixa accesible. Non hai chanzos, escaleiras ou ocos de paso
estreitos que dificulten o acceso.
➨As portas de acceso son >80 cms.
➨ As mesas do restaurante teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de
64 cms., un ancho de 90 cms. e un fondo de 90 cms.
➨ A barra da cafetería está situada a unha altura de 86 cms. e ten un fondo de 49 cms.
e unha lonxitude de 162 cms.
Aparcadoiro
➨O establecemento non conta con prazas de aparcadoiro delimitadas.

178

100 ALOXAMENTOS TURíSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS

SORIA
Acceso principal
➨A entrada principal non ten chanzos, escaleiras ou desniveis que dificulten o paso.
➨A porta de entrada é parcialmente acristalada e manual de doada apertura.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación non é homoxénea, prodúcense zonas de luz e sombra.
➨O pavimento non presenta cellas, ocos ou pezas soltas.
Sinalética
➨Os carteis están situados a diferentes alturas que oscilan desde os 100-185 cms. e
permiten a aproximación para a súa lectura.
➨As letras e símbolos dos carteis miden 3 cms. e non presentan contraste cromático con
o fondo.
➨A sinalética do centro de turismo rural non está trascrita ao braille.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos, están sinalizados tacto-visualmente no bordo e carecen
de boceis.
➨ A escaleira, no inicio e no remate, ten unha franxa de sinalización táctil.
➨Dispón de pasamáns e de zócolo inferior de protección.
➨A iluminación é insuficiente e existen zonas de contraste de luces e sombra.
Ascensor
➨As portas contan con sistema de apertura antiprisionamento.
➨Hai unha franxa de sinalización táctil que indica o acceso á cabina do ascensor.
➨A botoneira ten braille e altorelevo.
➨Carece dun timbre de son que avise da parada en cada planta.
➨Non hai letreiro de indicación de planta xunto á cabina.
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ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨O persoal non ten coñecemento da lenguaxe de signos.
➨Non dispón de paneis informativos con textos curtos e flechas direccionais
Cuarto (Nº 8)
➨Enchufe á beira da cama.
➨A porta non dispón de mira.
➨Non dispón de TV nin de conexión a Internet.
Aseos comúns
➨Non ten sistema de información visual de ocupado/libre nin banda libre inferior nas
portas que facilite a comunicación.
Ascensor
➨Flechas direccionais e información visual no interior da cabina, no exterior non hai.
➨ Non ten dispositivo de urxencia con sinal luminoso.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
Recepción
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
Habitación (Nº 8)
➨Enchufe al lado de la cama.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨No dispone de TV ni de conexión a Internet.
Aseos Comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre ni banda libre inferior en las
puertas que facilite la comunicación.
Ascensor
➨Flechas direccionales e información visual en el interior de la cabina, en el exterior
no hay.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.
Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨O hotel está ubicado nun recinto privado. A rúa é ampla, chá e está despexada de
obstáculos.
➨A rampa de acceso á beirarrúa ten unha inclinación do 6,9% e está sinalizada para que
non aparquen vehículos diante dela.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨Hai dúas portas contiguas automáticas que miden 2,15 m., con unha meseta de
2,50 m. e un felpudo anclado correctamente.

Aseo en zona común
➨Non hai aseo adaptado en zonas comúns.
➨Situado en planta baixa xunto a recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta xeral mide 76 cms. e a da cabina 68 cms. e abre cara ao interior.
➨Non existe ningún espazo de acceso ao inodoro.
➨As billas do lavabo son tipo pomo.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 100 cms. e o bordo inferior do espello
atópase a unha altura de 118 cms.
Ascensor
➨Osascensor 1 comunica a recepción coas plantas superiores.
➨O ascensor 2 comunica a recepción coa planta 1.
➨A porta da cabina do ascensor 1 mide 81 cms. e as dimensións interiores son de
132 cms. de ancho e 138 cms. de fondo.
➨A porta da cabina do ascensor 2 mide 80 cms. e as dimensións interiores son de
98 cms. de ancho e 122 cms. de fondo.
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Recepción,vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 100 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
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➨O

ascensor 1 ten un pasamáns a unha altura de 90 cms.
Cuarto adaptado (Nº 149)
➨Nº de cuartos adaptados: 3
➨Situados en planta accesible. É preciso o emprego do ascensor.
➨A porta mide 88 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨Hai dúas camas cunha altura de 54 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso de
75 cms., polo esquerdo de 104 cms. e polo central de 106 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 185 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 87 cms. e abre cara ao exterior.
➨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 76 cms.
A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 85 cms. e frontalmente cun
espazo >120 cms.
➨Hai dúas barras fixas a unha altura de 78 cms. e con unha separación de 133 cms.
(deixa un espazo de acceso polo lado esquerdo de 85 cms).
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 63 cms. e o fondo é de 53 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura entre 78 e 105 cms. e o bordo inferior
do espello a 105 cms.
➨O chan da ducha é continuo con o recinto e é antideslizante.
➨O asento de ducha é fixo á parede e ten respaldo, mide 40 cms. de ancho, 35 cms. de
fondo e está a unha altura de 52 cms. O espazo de acceso frontal e polo lado esquerdo
é >120 cms.
➨Hai unha barra unha vertical a unha altura entre 70 e 117 cms. e unha horizontal a
80 cms.
➨As

billas da ducha son monomando e están en parede accesible a unha altura de

115 cms.
➨Hai sistema de aviso para caso de urxencia e está a 150 cms. de altura.
Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨Para acceder hai dúas portas contiguas de dobre folla de 89 cms. e 85 cms.
respectivamente.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 71 cms., e un
ancho e un fondo >70 cms.
➨A barra do bufé está a unha altura de 74 cms.
Cafetería
➨Situada en planta baixa con itinerario accesible, nun espazo continúo á recepción.
➨As mesas teñen 60 cms. de alto.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 111 cms.
Restaurante
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libre inferior de 69 cms., un ancho
de 91 cms. e un fondo de 42 cms.
Sala de reunións
➨Hai 5 salas de reunións situadas en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta da sala mide 87 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de 68 cms., un ancho de
140 cms. e un fondo de 45 ó 50 cms.
Piscina
➨A piscina é cuberta. Pódese acceder dende o interior facendo uso de escaleiras ou
dende o exterior por rúa en costa pronunciada e porta de 128 cms. e de dobre folla.
➨A piscina non dispón de grúa que facilite o acceso ao vaso.
Ximnasio e baño turco
➨Situados en planta –1, con itinerario accesible. É necesario o uso do ascensor 2 que
reúne unhas condicións óptimas de accesibilidade.
➨Para acceder a ambas estancias hai unha porta de 67 cms. e de dobre folla.
➨A porta do ximnasio mide 67 cms. e é de dobre folla.
➨A porta do baño turco mide 77 cms. e a de acceso á cabina mide 67 cms.
➨No interior hai unha camilla de 57 cms. de ancho, 180 cms. de longo e de altura é
regulable.
Aparcadoiro
➨Dispón de parking exterior e garaxe. Non existen prazas de aparcadoiro reservadas
para persoas con mobilidade reducida.
➨Para acceder ao garaxe é necesario o emprego do ascensor 2. O itinerario é accesible.
➨A porta do garaxe mide 87 cms.
➨Hai prazas cun ancho >2,20 m. e cun longo >4,5 m. pero non están sinalizadas con o
Símbolo Internacional de Accesibilidade.
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Acceso principal
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➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo
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LA VEGA
➨A porta principal é automática e acristalada.
➨Non hai chanzos ou desniveis que dificulten

Non está sinalizada axeitadamente.
o paso.

Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado 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 e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 152-182 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altorrelevo.
Escaleiras principais
➨Hai 2 escaleiras principais.
➨A escaleira 1 comunica a recepción coas plantas superiores e a escaleira 2 comunica a
recepción coa planta 1.
➨En ambas os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, teñen boceis e zócolo
de protección e o bordo non está sinalizado táctil nin visualmente. Non teñen
varanda.
➨A escaleira 1 ten moqueta ata a primeira planta e está correctamente anclada.
➨A iluminación é suficiente pero non é homoxénea.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botoneira está en braille e en altorelevo.
➨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 totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento de linguaxe de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes a carón da 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 con o 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 con o exterior.
Ascensor
➨Hai dous ascensores panorámicos que comunican a recepción coas plantas superiores.
➨Existe información visual no interior da cabina pero non no exterior.
➨Non ten dispositivo de urxencia con sinal luminoso
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.

CASTELA E LEÓN

NOTAS
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