BARCELÓ
ATENEA MAR
H****
Pso. García Faria, 37-47
08019 Barcelona
§ 935 316 040
` 935 316 090
∑ www.bchoteles.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, chá e está despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada ao hotel é accesible. Non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos
que dificulten o paso.
➨A porta é automática e ten unha medida >120 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 110 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan é de moqueta. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baixa. O itinerario é accesible.
➨A porta xeral mide 77 cms. e a da cabina 76 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 42 cms. e a do mecanismo de descarga é
de 110 cms. A el accédese polo lado dereito e frontalmente con un espazo libre de
>120 cms.
➨Hai

unha barra abatible no lado dereito e unha barra fixa no lado contrario, situadas
a unha altura de 65-83 cms. e con unha separación de 60 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 79 cms. e o fondo é de 58 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 110-140 cms. O bordo inferior do
espello está a 87 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 108 cms. de ancho e 148 cms. de fondo.
➨Dispón de pasamáns a unha altura de 105 cms.
Cuarto adaptado (145)
➨Nº de cuartos adaptadss: 4
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➨Situadss

en planta accesible. É necesario o emprego do ascensor.
porta mide 77 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A cama ten unha altura de 55 cms. Polo lado dereito ten un espazo de acceso de
87 cms. e polo lado esquerdo ten un espazo de acceso >120 cms.
➨O percheiro do armario ten unha altura de 140 cms. e o mecanismo de control
ambiental está a 145 cms.
➨A

Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta con itinerario accesible.
➨A porta mide 116 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 76 cms., un espazo libre inferior de 70 cms., e un
fondo libre de 45 cms. con pata central.
➨A barra do bufé está a unha altura de 90 cms.
Sala de reunións
➨Hai 5 salas de reunións situadas en planta baixa con itinerario accesible.
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Aseo en cuarto
➨A porta mide 70 cms. e é corredeira.
➨No interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 41 cms. e o mecanismo de descarga a
110 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 80 cms. e frontalmente
con un espazo libre de 55 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha barra fixa no lado esquerdo, situadas a
unha altura de 55-76 cms. e con unha separación de 60 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 72 cms. e o fondo de 58 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 80-120 cms. e o bordo inferior do
espello a 88 cms.
➨O chan da ducha é continuo con o recinto e antideslizante.
➨O asento da ducha é abatible e está fixo á parede, mide 47 cms. de ancho, 50 cms.
de fondo e 52 cms. de altura.
➨Hai unha barra de apoio vertical a unha altura de 62-78 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está situada en parede lateral accesible a unha altura
de 80 cms.
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➨As

portas miden 75 cms. e son de dobre folla.
mesas teñen 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho de
100 cms. e un fondo >80 cms.
➨As

Ximnasio
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta do vestiario mide 80 cms. e non dispón de cabina adaptada.
Aparcadoiro
➨Situado nas plantas inferiores do edificio. O itinerario é accesible mediante o emprego
do ascensor.
➨A porta mide 89 cms. e é de dobre folla.
➨Existen 3 prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida con
unha medida de 3,40 m. de ancho e 5 m. de longo. Están sinalizadas con o Símbolo
Internacional de Accesibilidade.

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 e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 40-190 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms. e presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin ao altorelevo.
Escaleiras principais
➨Existe 1 escaleira principal que comunica a recepción coas plantas superiores.
➨Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, non teñen boceis e dispoñen de
zócolo de protección.
➨A iluminación é suficiente pero non é homoxénea.
➨A varanda é continua.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiprisionamento.
➨A botonera 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.
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Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos con textos curtos e flechas direccionais.
➨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 xunto á cama.
➨O teléfono ten avisador luminoso.
➨A televisión ten decodificador de teletexto.
➨A porta dispón de mira.
➨A porta do baño non permite comunicación con o exterior.
Aseos comúns
➨As portas 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 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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RAFAEL
DIAGONAL PORT
H****
Lope de Vega, 4
08005 Barcelona
§ 932 302 004
` 932 302 007
∑ www.rafaelhoteles.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, chá e está despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada ao hotel é accesible. Non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos
que dificulten o acceso.
➨A porta é automática e mide 170 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao 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 2 aseos comúns adaptados situados en planta con itinerario accesible.
➨A porta da cabina mide 78 cms. e abre cara ao exterior.
➨O inodoro está situado a unha altura de 44 cms. e o mecanismo de descarga a 80 cms.
A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 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 44-76 cms. e con unha separación de 75 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 58 cms. e o fondo é de 52 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 80 cms. e o bordo inferior do espello a
90 cms.

Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 110 cms. de ancho e 140 cms. de fondo.
➨Dispón de pasamáns a unha altura de 90 cms.
Cuarto adaptado (212)
➨Nº de cuartos adaptada: 4
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➨Situadao

en planta accesible. É necesario o emprego do ascensor.
porta mide 75 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A cama ten unha altura de 50 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso de
60 cms. e polo lado esquerdo hai un espazo de acceso >100 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 170 cms. e o mecanismo de control
ambiental está a 110 cms.
➨A

Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta 1 con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor que
reúne unhas óptimas condicións de accesibilidade.
➨A porta ten unha medida >120 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior e un ancho de
70 cms. e un fondo libre de 88 cms.
➨A barra do bufé está a unha altura de 100 cms.
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Aseo en cuarto
➨A porta mide 75 cms. e abre cara ao exterior.
➨No interior do aseo de pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 44 cms. e o mecanismo de descarga a 75 cms.
A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 110 cms. e frontalmente con
un espazo libre > 120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha barra fixa no lado dereito, situadas a
unha altura de 60-75 cms. e con unha separación de 68 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 60 cms. e o fondo é de 52 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 77-110 cms. e o bordo inferior do
espello a 85 cms.
➨O chan da ducha é continuo con o recinto e antideslizante.
➨O asento da ducha é abatible e está fixo á parede, mide 40 cms. de ancho e de fondo
e 60 cms. de altura.
➨Hai unha barra de apoio horizontal a unha altura de 60-77 cms. e unha barra vertical
situada a unha altura de 75-120 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está situada en parede lateral accesible a unha altura
de 100 cms.
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Cafetería
➨Situada en planta baixa. O itinerario é accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 62 cms., un espazo libre inferior de 58 cms., un ancho
de 53 cms. e un fondo libre de 88 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 114 cms.
➨Para acceder á terraza desde a cafetería hai un chanzo de 11 cms.
Sala de reunións
➨Hai 5 salas de reunións situadas en planta baixa. O itinerario é accesible.
➨As portas miden 72 cms. e son de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 72 cms., un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
de 72 cms. e un fondo de 87 cms.
Aparcadoiro
➨Situado en plantas inferiores do edificio. Para acceder é necesario o emprego do
ascensor.
➨A porta mide 82 cms.
➨Existen 4 prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida con
unha medida de 3,70 m. de ancho e 4,5 m. de longo. Están sinalizadas con o Símbolo
Internacional de Accesibilidade.

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 e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 150-170 cms.
➨As letras e símbolos miden >3 cms. e presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altorelevo.
Escaleiras principais
➨Existe 1 escaleira principal que comunica a recepción coas plantas superiores.
➨Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, non teñen boceis e dispoñen de
zócolo de protección.
➨A iluminación é homoxénea.
➨A varanda é continua.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiprisionamento.
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➨A botoneira está en braille e en altorelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos con textos curtos e flechas direccionais.
➨O persoal non ten coñecemento da linguaxe de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
➨Dispoñen de teléfono de texto.
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, permite a comunicación con recepción
mediante mensaxes curtas de texto e ofrece servizo de despertador luminoso.
Aseos comúns
➨As portas 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 e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de urxencia con sinal luminoso.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.

CATALUÑA

NOTAS
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CONFORTEL
AUDITORI
H***sup
Sicilia, 166-170
08013 Barcelona
§ 932 437 600
` 932 437 601
∑ www.confortelhoteles.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Contorna do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, chá e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada é accesible. Non hai chanzos, desniveiss nin ocos de paso estreitos que
dificulten o paso.
➨A porta é automática e mide 130 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨No itinerario desde a porta a recepción hai 4 chanzos aillados de 14 cms. con rampa
alternativa de 6,20 m. de longo, 91 cms. de ancho e con unha inclinación do 10 %. Hai
un pasamáns a 90 cms. de altura.
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 110 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan ten moqueta correctamente
fixada ao chan. O mobiliario non constitúe ningún obstáculo.
Aseo en zona común
➨Hai 1 aseo común adaptado situado na planta con itinerario accesible.
➨A porta da cabina mide 81 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 42 cms. e a do mecanismo de descarga é 91 cms.
A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 110 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha barra fixa no lado contrario situadas
a unha altura de 57-44 cms. e con unha separación de 70 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 62 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 90 e 130 cms. e o bordo inferior do
espello a 90 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 108 cms. de ancho e 138 cms. de fondo.
➨Dispón de pasamáns a unha altura de 90 cms.
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Cuarto adaptado (415)
➨Nº de cuartos adaptados: 5
➨Situadss en planta accesible. É necesario 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 60 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso de
150 cms. e polo lado esquerdo de 80 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 80 cms. e o mecanismo de control
ambiental está a 117 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 83 cms. e é corredeira.
➨No interior da cabina pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a
84 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 40 cms. e polo lado
esquerdo con un espazo libre de 60 cms.
➨Hai dúas barras abatibles a unha altura de 57-73 cms. e con unha separación de 65 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. e o fondo é de 54 cms.. A billa é
monomando
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 90 cms. e o bordo inferior do espello a
70 cms.
➨O

chan da ducha é continuo co recinto e antideslizante.
asento da ducha é abatible e está fixo á parede, mide 45 cms. de ancho, 40 cms.
de fondo e está situado a 40 cms. de altura.
➨Hai unha barra horizontal a unha altura de 72 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está situada en parede lateral accesible a unha altura
de 90 cms.
Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa accesible nun espazo continuo á recepción.
➨As mesas teñen unha altura de 76 cms., un espazo libre inferior de 69 cms. e un
fondo libre de 45 cms. con pata central.
➨A barra do bufé está a unha dobre altura de 62 e 90 cms.
Sala de reunións
➨Existe 1 sala de reunións situada en planta con itinerario accesible.
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➨O
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➨A

porta ten unha medida >80 cms. e no interior pódese inscribir un xiro de 150 cms.
mesas teñen 72 cms. de altura, un espazo libre inferior de 66 cms., un ancho de
145 cms. e un fondo >100 cms.
Piscina
➨Está situada en planta con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨No itinerario para acceder á piscina hai 6 chanzos con plataforma salvaescaleiras
alternativa.
➨A piscina dispón de grúa que facilita o acceso ao vaso.
Ximnasio
➨Situado en planta con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor que
reúne unhas óptimas condicións de accesibilidade.
➨A porta mide 81 cms.
Aparcadoiro
➨Situado en planta con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 80 cms.
➨Hai 2 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida cunha medida de
2,10 m. de ancho e 4,5 m. de longo. E con área de achegamento. Están sinalizadas con
o Símbolo Internacional de Accesibilidade.
➨As

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta é automática e acristalada. Non están sinalizada axeitadamente.
➨No itinerario dende a porta a recepción hai 4 chanzos aillados de 14 cms. con rampa
alternativa de 6,20 m. de longo, 91 cms. de ancho e con unha inclinación do 10 %.
Hai un pasamáns a 90 cms. de altura.
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 20-190 cms.
➨As letras e símbolos miden entre 3 e 90 cms. e non presentan contraste cromático con
o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altorelevo.
➨O número das portas das habitacións está en braille.
Escaleiras principais
➨Existe 1 escaleira principal que comunica a recepción coas plantas superiores.
➨Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, non teñen boceis e dispoñen de
zócolo de protección no lado da parede.
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iluminación é suficiente pero non é homoxénea.
varanda non é continua en todo o seu percorrido.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiprisionamento.
➨A botoneira está en braille e en altorelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina
➨Ofrece información sonora de parada en planta.
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Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos con textos curtos e flechas direccionais.
➨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 xunto á cama.
➨O teléfono non ten avisador luminoso.
➨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 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 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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HOTEL JAZZ
H***
Pelayo, 3
08001 Barcelona
§ 935 529 696
` 935 529 697
∑ www.nnhotels.es

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, chá e está despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨A porta é automática e mide 160 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨No itinerario dende a porta a recepción hai 4 chanzos aillados de 16 cms. con rampa
alternativa de 6,30 m. de longo, 120 cms. de ancho e con unha inclinación do 10,5 %.
➨O mostrador de atención ao 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 situado na planta con itinerario accesible. Está en
planta 1. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta da cabina mide 85 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e a do mecanismo de descarga é de
78 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 140 cms. e frontalmente
con un espazo libre de 75 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha barra fixa no lado contrario situadas a
unha altura de 50-75 cms. e con unha separación de 72 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 entre 76 e 90 cms. e o bordo inferior do
espello a 90 cms.
Ascensor
➨O hotel ten dous ascensores de similares características.
➨A porta da cabina mide 90 cms.
➨As dimensións interiores son de 106 cms. de ancho e 140 cms. de fondo.
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de pasamáns a unha altura de 85 cms.
Cuarto adaptado (217)
➨Nº de cuartos adaptados: 4
➨Situados en planta con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 85 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A cama ten unha altura de 57 cms. Polo lado dereito ten un espazo de acceso de
70 cms. e polo lado esquerdo ten un espazo de acceso >120 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 180 cms. e o mecanismo de control
ambiental está a 124 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 91 cms. e abre cara ao exterior.
➨No interior 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 esquerdo e frontalmente con un espazo libre >130 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha barra fixa no lado dereito situadas a
unha altura de 50-70 cms. e con unha separación de 56 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 80 cms. e o fondo é de 58 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 85 e110 cms. e o bordo inferior do
espello a 90 cms.
➨A bañera ten unha altura de 40 cms. Dispón dun banco de transferencia con respaldo.
➨A billa da bañera é monomando e está situada na parede lateral accesible a unha
altura de 78 cms.
Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨O oco de paso é >100 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
de 80 cms. e un fondo libre de 80 cms.
➨A barra do bufé está a unha dobre altura de 80 e 140 cms.
➨A altura do mostrador é de 110 cm.
Sala de reunións
➨Situada en planta con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
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HOTEL JAZZ
➨A

porta ten unha medida >100 cms.
mesa ten 75 cms. de altura, un espazo inferior de 70 cms., un ancho >100 cms.
e un fondo libre >90 cms.
Piscina
➨Situada en planta con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 65 cms. e é de dobre folla.
➨Para acceder ao vaso hai 6 chanzos con plataforma salvaescaleiras complementaria.
➨A piscina dispón de grúa que facilita o acceso ao vaso.
➨O vestiario non ten cabina adaptada. A porta mide 60 cms.
➨O aseo da piscina non dispón de cabina adaptada, a porta de acceso ao aseo mide
➨A

67 cms.

Aparcadoiro
➨Situado nas plantas inferiores do edificio. Para acceder é necesario o uso do ascensor
2, que se atopa en recepción xunto ao ascensor 1.
➨A porta mide 78 cms.
➨Hai 4 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida cunha medida de
3,33 m. de ancho, 4,6 m. de longo e un área de achegamento de 1,95 cms. Están
sinalizadas con o Símbolo Internacional de Accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada axeitadamente.
➨No itinerario dende a porta a recepción hai 4 chanzos aillados de 16 cms. con rampa
alternativa de 6,30 m. de longo, 120 cms. de ancho e con unha inclinación do 10,5%.
Non dispón de pasamáns.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado axeitadamente 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 lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 160-185 cms.
➨As letras e símbolos miden >3 cms. e non presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin en altorelevo.
Escaleiras principais
➨Existe 1 escaleira principal que comunica a recepción coas plantas superiores.
➨Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, teñen boceis e dispoñen de zócolo
de protección no lado da parede.
➨A iluminación é suficiente pero non é homoxénea.
➨A varanda non é continua e non ten unha prolongación ao final dos chanzos de 30 cms.
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Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiprisionamento.
➨A botoneira non está en braille pero sí 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 con textos curtos e flechas direccionais.
➨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 xunto á cama.
➨O teléfono ten avisador luminoso.
➨A televisión ten decodificador de teletexto, ofrece servizo de despertador luminoso,
pero non permite a comunicación con recepción.
➨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.

CATALUÑA
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ALBERGUE
PERE TARRÉS
Numancia, 149-151
08029 Barcelona
§ 934 102 309
` 933 210 416
∑ www.peretarres.org/alberg

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, está en lixeira costa e despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. Hai unha escaleira con rampa alternativa >9 m.,
90 cms. de ancho e mesetas intermedias. O primeiro tramo ten unha inclinación do
6,9% e o segundo do 8,7%.
➨A porta é manual de fácil apertura e mide 98 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha dobre altura. Unha a 110 cms. e outra
adaptada con unha altura de 75 cms. e unha lonxitude de 2 m.
➨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 na planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta da cabina mide 77 cms. e é corredera.
➨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
105 cms. A él accédese polo lado dereito con un espazo libre de 77 cms. e frontalmente
con un espazo >120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha fixa á beira contrario situadas a unha
altura de 60-80 cms. e con unha separación de 65 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa é a
presión.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 80-110 cms. e o bordo inferior do
espello está a 86 cms.
Ascensor
➨Hai 2 ascensores de similares características que comunican a recepción coas plantas
superiores.
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porta da cabina mide 90 cms. e as dimensións interiores son de 110 cms. de ancho
e 220 cms. de fondo.
➨Teñen pasamáns a unha altura de 90 cms.
Cuarto adaptado
➨Nº de cuartos adaptados: 4
➨Situadss en planta accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 77 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨Hai catro camas con unha altura de 39 cms. Con un espazo de acceso >120 cms.
(polo lado dereito ou polo esquerdo dependendo da cama).
➨A taquilla fai as funcións de armario e está a unha altura de 184 cms..
Aseo en cuarto
➨A porta mide 77 cms. e é corredeira.
➨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
110 cms. A el accédese polo lado esquerdo e frontalmente cun espazo libre >120 cms.
➨Hai unha barra abatible á beira esquerdo e unha fixa á beira dereito situadas a unha
altura de 60-80 cms. e con unha separación de 80 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa é a presión.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 88 cms. e o bordo inferior do espello a
92 cms.
➨O

chan da ducha é continuo con o recinto e é antideslizante.
asento de ducha é abatible, está fixo á parede e mide 37 cms. de ancho, 38 cms.
de fondo e está a unha altura de 55 cms. Hai un espazo de acceso >120 cms.
➨Hai unha barra de apoio horizontal a unha altura de 83 cms. e unha barra vertical
situada a unha altura de 83-150 cms.
➨A billa da ducha está situada a unha altura de 132 cms. en parede lateral accesible, e
o mecanismo é a presión.
Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 76 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho
de 89 cms., e un fondo de 80 cms.
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ALBERGUE PERE TARRÉS
➨A

barra do bufé está a dobre altura de 75 e 90 cms. e ten un fondo de 30 cms.

Sala de reunións
➨Existen 1 sala de reunións situada en planta baixa con itinerario accesible nun espazo
diáfano ao bufé.
➨A porta mide 76 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho
de 89 cms., e un fondo de 80 cms.
Cociña
➨Situada en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 77 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 77 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., un ancho
de 90 cms., e un fondo de 35 cms.
➨A cociña e o vertedeiro están situados a unha altura de 90 cms. e non teñen espazo
libre inferior.
➨A altura das baldas e caixóns do frigorífico é de 20-110 cms. e a do conxelador
>120 cms.
➨As

baldas e caixóns están a unha altura de 20-110 cms.

Lavandería
➨Situada en planta accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 77 cms.
➨Os mecanismos de control da lavadora e secadoras están a unha altura de 110 cms.
Aparcadoiro
➨Situado en plantas inferiores con itinerario accesible. É necesario o emprego do
ascensor.
➨A porta mide 82 cms. con dobre folla.
➨Hai 1 praza reservada para persoas con mobilidade reducida cunha medida de 3,5 m.
de ancho e 5 m. de longo. Están sinalizadas con o Símbolo Internacional de
Accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta é manual e acristalada. Non está sinalizada axeitadamente.
➨Hai unha escaleira con pasamáns e con rampa alternativa >9 m., 90 cms. de ancho e
mesetas intermedias. O primeiro tramo ten unha inclinación do 6,9% e o segundo do
8,7%. Ten pasamanos a unha altura de 90 cms.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación non é homoxénea, producíndose zonas de luz e sombra.
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Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura de 150 cms.
➨As letras e símbolos miden >3 cms. e non presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altorelevo.
Escaleiras principais
➨Existen 2 escaleiras principais que comunican a recepción coas plantas superiores.
➨ A escaleira atópase tras unha porta de 77 cms.
➨Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica e zócolo de protección. Non ten
boceis e o bordo non está sinalizado táctil nin visualmente.
➨A varanda non é continua en todo o seu percorrido.
➨A iluminación 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.

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.
➨Xunto a recepción hai un teléfono de texto situado a unha altura de 110 cms.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes xunto á cama.
➨A porta non dispón de mira.
➨A porta do baño non permite comunicación co exterior.
Aseos comúns
➨As portas 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 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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PRESTIGE
CONGRESS
H****
C/ Pedrosa B, 9-11
08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
§ 932 671 8 04
` 932 671 8 01
∑ www.prestigehotels.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, chá e despexada.
Acceso principal
➨A entrada ao hotel é accesible, non hai chanzos, desniveis nin ocos de paso estreitos
que dificulten o paso. A entrada realízase pola porta principal que é automática e mide
180 cms.

Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 118 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >140 cms. e o mobiliario non constitúe ningún
obstáculo.
Aseo en zona común
➨Hai 1 aseo común adaptado situado na planta 2 con itinerario accesible.
➨A porta mide 84 cms. e no interior permítese a inscripción dun xiro de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e a do mecanismo de descarga é de
78 cms. A el accédese polo lado dereito cun espazo libre de 130 cms.
➨Ten unha barra abatible no lado do achegamento e unha barra fixa no lado contrario,
a unha altura de 64-69 cms. e con unha separación de 72 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 77 cms. e o fondo é de 48 cms. A billa é automática.
➨Os accesorios do baño están a 84-120 cms. e o bordo inferior do espello a 120 cms.
Está reclinado e permite unha óptima visivilización.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 90 cms.
➨As dimensións interiores son de 133 cms. de ancho e 140 cms. de fondo.
➨Dispón de pasamáns a unha altura de 90 cms.
Cuarto adaptado (101 )
➨Nº de cuartos adaptados: 4
➨Situados en planta accesible, é necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 74 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
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Aseo en cuarto adaptado
➨Hai un oco de paso >100 cms. e no interior pódese inscribir un xiro de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a 78 cms.
A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre >120 cms.
➨Hai barras abatibles en ambos lados, a unha altura de 62-78 cms. e con unha
separación de 60 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a 120-150 cms. e o bordo inferior do espello a 63 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e antideslizante.
➨O asento da ducha é abatible fixo á parede. Mide 43 cms. de ancho, 40 cms. de fondo
e está situado a 43 cms. de altura. Hai unha barra de apoio horizontal a 84 cms.
Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨O oco de paso é >100 cms. e no interior pódese inscribir un xiro de 150 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho
de 80 cms. e un fondo libre de 40 cms. xa que hai unha pata central.
➨A barra do bufé ten unha dobre altura que varía de 60 a 71 cms.
Cafetería
➨Situada en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide >120 cms. e no interior pódese inscribir un xiro de 150 cms.
➨As mesas están a 39 cms. de altura. e o mostrador mide 117 cms.
Sala de reunións
➨Existen 8 salas de reunións situadas en plantas accesibles. É necesario o emprego do
ascensor.
➨As portas miden 75 cms. e son de dobre folla.
➨As mesas teñen 76 cms. de altura, un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho de
140 cms. e un fondo >100 cms.

CATALUÑA

cama ten unha altura de 50 cms. Polo lado dereito ten un espazo de acceso de
75 cms. e polo lado esquerdo un espazo de 85 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 160 cms. e os mecanismos de control
ambiental están a 155-165 cms.
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PRESTIGE CONGRESS
Jacuzzi
➨Está situado na planta 1. É necesario o emprego do ascensor. No itinerario hai 6
chanzos con unha plataforma salvaescaleiras alternativa.
➨A porta ten unhas dimensións de 89 cms.
➨Non dispón de grúa que permite o acceso ao vaso.
➨O vestiario ten unha porta de 89 cms. Non dispón de cabina para cambio adaptada.
➨O aseo da piscina non é adaptado. A porta mide 79 cms. pero no interior non hai
espazo suficiente para inscribir un xiro de 150 cms.
Ximnasio
➨Situado en planta 1 con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta do vestiario mide 89 cms. Non dispón de cabina para cambio adaptada.
➨O aseo do gxmnasio non dispón de cabina adaptada. A porta mide 79 cms. pero no
interior non hai espazo suficiente para inscribir un xiro de 150 cms.
Aparcadoiro
➨No exterior do hotel hai 1 praza reservada para persoas con mobilidade reducida.
➨Está sinalizada co SIA e ten unhas dimensións de 3,30 m. de ancho por 4 m. de
lonxitude.

ACCESIBILIDADE VISUAL
➨Acceso principal
➨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.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 0-75 cms.
➨As letras e símbolos miden >2 cms. e presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin ten altorelevo.
Escaleiras principais
➨Non se pode acceder ás plantas superiores por ningunha escaleira. O hotel conta con
un dispositivo de seguridade para limitar o acceso a persoas que non se atopen
aloxadas.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiprisionamento.
➨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.
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Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos con textos curtos e flechas direccionais.
➨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 e enchufes xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto e ofrece o servizo de despertador luminoso.
➨A porta do baño 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
➨Flechas direccionais e información visual no interior e no exterior da cabina.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.
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PARADOR
DE AIGUABLAVA
H****
Platja D´Aiguablava, s/n
17255 Begur (Girona)
§ 972 622 162
` 972 622 166
∑ www.parador.es

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨ A rúa de acceso é ampla, chá e está despexada de obstáculos.
Acceso principal
➨ A entrada ao hotel é accesible. Non hai chanzos, desniveis nin ocos de paso estreitos
que dificulten o paso.
➨ A porta é automática e mide 160 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨ O mostrador de atención ao público está a unha altura de 117 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 situado na planta baixa. O itinerario é accesible.
➨ A porta xeral mide 80 cms. e a da cabina 88 cms.
➨ A altura do asento do inodoro é de 51 cms. e a do mecanismo de descarga é de
110 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 120 cms. e
frontalmente con un espazo de acceso de 110 cms.
➨ Hai unha barra abatible a cada lado, situadas a unha altura de 65-82 cms. e con unha
separación de 71 cms.
➨ O lavabo é regulable en altura e ten un fondo de 55 cms. A billa é monomando.
➨ Os accesorios do baño están a unha altura entre 87 e 100 cms. O bordo inferior do
espello está a 100 cms. pódese regular a inclinación.
➨ Hai un sistema de aviso para caso de urxencia situado a unha altura de 34 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 98 cms. de ancho e 120 cms. de fondo.
➨ Dispón de pasamáns a unha altura de 90 cms.
Cuartos adaptados (121)
➨Nº de cuartos adaptadss: 2
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Situados en plantas accesibles. É necesario o emprego do ascensor.
No itinerario hai 3 chanzos aillados con rampa alternativa de 110 cms. de ancho,
4,40 m. de longo e con unha inclinación do 10,5%.
➨ A porta mide 88 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨ A cama ten unha altura de 50 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso de
80 cms. e polo lado esquerdo hai un espazo de acceso >120 cms.
➨ O percheiro do armario está a unha altura de 160 cms. e o mecanismo de control
ambiental está a 80 cms.
➨No acceso á terraza hai unha cella de 7 cms.
Aseo en cuarto
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨ O inodoro está situado a unha altura de 46 cms. e o mecanismo de descarga a
100 cms. A el accédese polo lado dereito e polo lado esquerdo con un espazo libre de
80 cms. e frontalmente con un espazo >120 cms.
➨O hotel dispón dun alza supletorio para o inodoro.
➨Hai unha barra abatible en cada lado, situada a unha altura de 60-80 cms. e con unha
separación de 70 cms
➨O lavabo é regulable en altura e ten un fondo é de 57 cms. A billa é monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 90-120 cms. e o bordo inferior do
espello a 94 cms.
➨O aseo dispón de ducha e de bañeira.
➨O chan da ducha é continuo con o recinto e antideslizante. Ten un asento de ducha
abatible e fixo á parede, que mide 36 cms. de ancho, 42 cms. de fondo e situado a
55 cms. de altura. Hai unha barra de transferencia ubicada no punto de apoio das costas
que dificulta o seu uso.
➨A bañera ten unha altura de 47 cms. e dispoñen de 2 bancos de transferencia con
respaldo. Hai unha barra de apoio horizontal a 82 cms. de altura e unha barra vertical a
82-182 cms
➨A billa da bañeira é monomando e está situada na parede lateral accesible, a unha
altura de 67 cms.
Salón buféde almorzos
➨Situado en planta baixa accesible. No itinerario hai 3 chanzos aillados con rampa
alternativa de 1 m. de ancho, 4,3 m. de longo e con unha inclinación do 11%.
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➨As

mesas teñen unha altura de 78 cms., un espazo libre inferior de 75 cms., un ancho
de 78 cms. e un fondo de 90 cms.
➨A barra do bufé ten unha dobre altura que varía de 60 a 90 cms.
Cafetería
➨Situada en planta baixa con itinerario accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms. e un espazo libre inferior, un ancho e un
fondo de 70 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 114 cms.
Sala de reunións
➨Existe 1 sala de reunións situada en planta baixa con itinerario accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms. e un espazo libre inferior, un ancho e un
fondo de 70 cms.
Piscina
➨Está situada no exterior do edificio, en planta baixa con itinerario accesible.
➨A piscina non dispón de grúa que permita o acceso ao vaso.
Ximnasio e Sauna
➨Situado en planta 1con itinerario accesible.
➨Non hai vestiarios nin aseos adaptados.
➨No acceso á sauna hai 3 chanzos sen rampa alternativa que dificultan o seu uso.
Aparcadoiro
➨O aparcadoiro está no exterior do edificio, con itinerario accesible.
➨Hai 3 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida con unha medida de
2,3 m. de ancho, 3.8 m. de lonxitude e con un área de achegamento compartida
de 2,5 m.
➨Están sinalizadas con o Símbolo Internacional de Accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨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.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e non permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura >190 cms.
➨As letras e símbolos miden >2 cms. e presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altorelevo.
Escaleiras principais
➨Existe 1 escaleira principal que comunica a recepción coas plantas superiores.
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➨Os chanzos non son homoxéneos, non dispoñen de tabica e non dispoñen de zócolo
de protección. Ademais teñen boceis.
➨A varanda é continua en todo o percorrido pero non ten unha prolongación ao final
dos chanzos de 30 cms.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiprisionamento.
➨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.

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨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 non ten decodificador de teletexto.
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 e flechas direccionais no interior da cabina.
➨Non ten dispositivo de urxencia con sinal luminoso
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.
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CONDES DE URGEL
H****
Avda. Barcelona, 17-27
25001 Lleida
§ 973 202 300
` 973 202 404
∑ www.hotelcondes.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa é ampla, chá e está despexada de obstáculos.
➨A rampa de acceso á beirarrúa ten unha inclinación do 8,7 %.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨A porta é automática e mide 1,86 m. Hai un felpudo anclado correctamente.
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.
➨O hotel, na súa páxina web ten un catálogo coas axudas técnicas das que dispón.
Aseo adaptado en zona común
➨Hai 1 aseo adaptado en zonas comúns situado en planta 2ª con itinerario accesible.
➨A porta xeral e a da cabina miden 80 cms. e esta última abre cara ao exterior.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 46 cms. E o mecanismo de descarga a
91 cms. A el accédese polo lado esquerdo cun espazo libre de 114 cms. e frontalmente
cun espazo de 99 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha fixa no lado contrario situadas a
unha altura entre 68 e 70 cms. e cunha separación de 76 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 73 cms. e o fondo é de 53 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 80 cms. e o bordo inferior do espello
atópase está a 94 cms.
Ascensor
➨Hai 2 ascensores que comunican a recepción co resto de plantas.
➨A porta da cabina mide 70 cms. e as dimensións interiores son de 125 cms. de ancho
e 94 cms. de fondo.
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Cuarto adaptado (Nº 411)
➨Nº de cuartos adaptados: 2
➨Situados en planta con itinerario accesible.
➨A porta mide 90 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨As luces, persianas e portas contrólanse de forma domotizada con un mando con o
que tamén pode pedir axuda en caso de urxencia.
➨A altura da cama é de 52 cms.. Ten un espazo de acceso de 110 cms. polo lado
esquerdo.
➨Polo lado dereito e esquerdo hai un espazo de acceso de 110 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 140 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta é corredera e mide 85 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 92 cms.
A el accédese polo lado esquerdo cun espazo libre de >85 cms. e frontalmente cun
espazo 70 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e outra fixa no lado contrario con altura e
unha separación de 73 cms.
➨O lavabo é regulable en altura. A billa é monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura de 80 cms. O espello está inclinado e o
bordo inferior está a unha altura de 97 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨O asento de ducha está fixo á parede e ten respaldo, mide 44 cms. de ancho, 45 cms.
de fondo e a altura é regulable. O espazo de acceso frontal é de 63 cms. e polo lado
dereito é >120 cms.
➨Hai unha barra vertical regulable en altura.
➨A billa da ducha é monomando e está en parede accesible.
➨Hai sistema de aviso para caso de urxencia.
Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta primeira con itinerario accesible.
➨A porta mide 87 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 72 cms., un espazo libre inferior de 63 cms., un ancho
de 59 cms. e un fondo >70 cms.
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➨A

barra do bufé está a dobre altura de 77 e 93 cms.
Cafetería
➨Situada en planta baixa con itinerario accesible, nun espazo continúo á recepción.
➨A porta mide 93 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 73 cms., un espazo libre inferior de 69 cms., un ancho
de 110 cms. e un fondo de 30 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 135 cms.
Restaurante
➨Situado en planta 1ª con itinerario accesible. É preciso o emprego do ascensor.
➨As mesas teñen unha altura de 72 cms., un espazo libre inferior de 63 cms., un ancho
de 59 cms. e un fondo de 81 cms.
Sala de reunións
➨Hai 10 salas de reunións situadas en planta 2ª con itinerario accesible. É preciso o
emprego do ascensor.
➨A porta mide 81 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de 69 cms., un ancho de
>70 cms. e un fondo de >60 cms.
Aparcadoiro
➨Existe 1 praza de aparcadoiro reservada para persoas con mobilidade reducida.
➨Para acceder ao garaxe é preciso o emprego do ascensor. No itinerario hai 3 portas
cunha medida >80 cms. Hai unha rampa de 70 cms. de lonxitude, 170 cms. de ancho e
cunha inclinación do 21% (superior á recomendada).
➨A praza ten un ancho >2,20 m. e un longo >4,5 m. Está sinalizada co Símbolo
Internacional de Accesibilidade horizontalmente.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é automática e parcialmente acristalada. Non está sinalizada
axeitadamente con bandas cromáticas de 20 cms.
➨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.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 178-189 cms.
➨As letras e símbolos miden 3 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altorelevo.
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Escaleiras principais
➨Hai 1 escaleira principal. Que comunica a recepción con o resto de plantas.
➨Os chanzos ata a primeira planta non son homoxéneos, dispoñen de tabica, non teñen
boceis e non teñen zócolo de protección. O bordo non está sinalizado táctil nin
visualmente.
➨A varanda non é continua nas mesetas.
➨A escaleira ten moqueta ata a primeira planta 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 parcialmente 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.

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 urxencia con sinal luminoso.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.
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Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes xunto á cama.
➨O televisor 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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ETH REFUGI
D’ARAN
H***

Avda Garona, 27
25530 Vielha (Lleida)
§ 973 643 002
` 973 643 056
∑ www.elrefugiodearan.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨Hai dúas portas contiguas e de difícil apertura que teñen unha medida >80 cms. e son
dobre folla.
➨O espazo que hai entre as dúas portas permite facer un xiro de 150 cms. e ten un
felpudo anclado ao chan correctamente.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 108 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 situado na planta baixa xunto a recepción. No itinerario
non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
➨A cabina adaptada ten unha porta de 80 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 80 cms. Dispón dunha
barra abatible no lado do achegamento e unha barra fixa no lado contrario. As barras
están a unha altura de 67-86 cms. e teñen unha separación de 76 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 38 cms. e a do mecanismo de descarga é de 75 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 70 cms. e un fondo de 25 cms. As billas son
monomando.
➨Os accesorios do baño están a 70-80 cms. e o bordo inferior do espello está a 88 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨No interior da cabina as dimensións son de 100 cms. de ancho e 120 cms. de fondo.
Dispón de pasamáns a unha altura de 100 cms.
Cuarto adaptado (Nº 202)
➨Nº de cuartos adaptados: 3
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➨Situadas en planta accesible, é preciso o emprego do ascensor.
➨A porta mide 82 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 50 cms. e a ela pódese acceder polo lado dereito e polo

esquerdo con un espazo > 90 cms.
➨Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de 113 cms. e o percheiro a
140 cms.

Aseo en cuarto
➨A porta mide 80 cms.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 38 cms. e o mecanismo de descarga a
➨Ao inodoro pódese acceder polo lado esquerdo cun espazo libre de 80 cms. Dispón
dunha barra abatible no lado do achegamento e unha barra fixa no lado contrario. A
separación das barras é de 83 cms. e a altura é de 60-80 cms.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 60-120 cms. e o bordo inferior do
espello está a 102 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 63 cms. e un fondo de 60 cms. A billa é
monomando.
➨Ten bañeira que está a unha altura de 50 cms. Existe un banco de transferencia sen
respaldo.
➨Ten unha barra de apoio horizontal situada a unha altura de 57 cms. A billa é
monomando e está situada na parede lateral accesible a unha altura de 70 cms.
Cafetería / Restaurante
➨Ambas estancias están situadas xunto á recepción en planta accesible. As portas son
de 73 cms. e de dobre folla.
➨No restaurante, as mesas teñen unha altura de 76 cms., un espazo libre inferior de
63 cms., un ancho de 100 cms. e un fondo libre de 80 cms.
➨Na cafetería, as mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de
70 cms. e un ancho de 87 cms. Ten unha pata central con base que deixa un fondo libre
de 30 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 140 cms. e a do buffet de almorzos está a
unha dobre altura de 74 e 109 cms.
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Sala de reunións
➨Hai 1 sala de reunión situada na planta baixa, con itinerario accesible.
➨A porta da sala mide 72 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen 72 cms. de altura, un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
>70 e un fondo de 35 cms. con pata central.
Piscina
➨Situada en planta accesible, o itinerario é polo exterior do edificio, non hai chanzos
que dificulten o paso e as portas teñen unhas dimensións >80 cms. Hai dous tramos de
rampa, unha cunha lonxitude de 2 m., 135 cms. de ancha e unha pendente do 14%. e
outra de 7 m. de longa, 135 cms. de ancha e unha pendente do 17%.
➨A piscina non ten grúa que facilite o acceso ao vaso.
Vestiarios
➨Situados en planta accesible xunto á piscina.
➨A porta mide 97 cms.
➨Non hai ningunha cabina adaptada.
Aparcadoiro
➨O aparcadoiro está no exterior do edificio.
➨Hai 1 prazas reservada para persoa con mobilidade reducida con unha medida
2,40 m. de ancha e 5 m. de longa e está señalizada con Símbolo Internacional de
Accesibilidad.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨As portas principais son manuais de difícil apertura e parcialmente acristaladas. Non
están sinalizadas axeitadamente.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado axeitadamente 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 entre 150 e 160 cms. As letras e símbolos
miden 6 cms. e non presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin ten altorelevo.
Escaleiras principais
➨A escaleira comunica a recepción con todas as plantas.
➨Os chanzos son homoxéneos, non teñen sinalización visual e teñen boceis.
➨A iluminación é escasa e a luz natural produce zonas de luces e sombra.
➨A varanda é continua e ten zócolo de protección no lado da parede.
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Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
➨A botonera está en braille, altorelevo e o tamaño dos carácteres é de 1,5cms.
➨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 parcialmente 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 xunto á cama.
➨O teléfono non ten avisador luminoso.
➨A televisión non ten decodificador de teletexto e tampouco permite a comunicación
con recepción mediante mensaxes curtas de texto e non ofrece servizo 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 e unha banda
libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Ascensor
➨No interior da cabina hai flechas direccionais e información visual.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.
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PARADOR
DE VIELHA
H****
25530 Vielha (Lleida)

§ 973 640 100
` 973 640 801
∑ www.parador.es

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 dúas portas contiguas, a primeira é parcialmente acristalada, mide 64 cms. e é de
dobre folla. A segunda é automática e mide 1,52 m. Entre ambas hai unha meseta de
>2,50 m. con un felpudo anclado correctamente.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 114 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 adaptados de características similares.
➨Situado en planta baixa. O itinerario é accesible.
➨A porta xeral e a da cabina miden 78 cms. e abren cara ao interior.
➨No interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 43 cms. e o mecanismo de descarga a 80 cms.
A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 80 cms. e frontalmente con un
espazo de 74 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito situada a unha altura entre 63 e 79 cms. e
outra fixa no lado contrario a unha altura de 80 cms. e con unha separación de 73 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 73 cms. e o fondo é de 60 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 130 cms. e o bordo inferior do espello
atópanse a unha altura de 100 cms.
Ascensor
➨Hai 3 ascensores de características similares que comunican a recepción con o resto de
plantas.
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➨Os ascensores comunican a recepción coas plantas
➨A porta da cabina dos ascensores miden 77 cms. e

superiores e inferiores.
as dimensións interiores son de

120 cms. de ancho e 139 cms. de fondo.
➨Os

ascensores teñen un pasamáns a unha altura de 96 cms.
Cuarto adaptado (Nº 131)
➨Nº de cuartod adaptados: 4
➨Situados en planta con itinerario accesible.
➨A porta mide 77 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 50 cms. Ten un espazo de acceso de 93 cms. polo lado dereito
e 95 cms. polo lado esquerdo.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 171 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 80 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
100 cms. A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 140 cms. e
frontalmente con un espazo de 88 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado do achegamento a unha altura de 64 e 80 cms.
e unha fixa á beira contrario a unha altura de 79 cms. e con unha separación de 48 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 133 cms. e o bordo inferior do espello a
111 cms.

chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
asento de ducha está fixo á parede, mide 44 cms. de ancho, 31 cms. de fondo e
está a unha altura de 44 cms. O espazo de acceso frontal é >120 cms., e polo lado
esquerdo é de 80 cms.
➨Hai unha barra horizontal a unha altura de 80 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está en parede accesible a unha altura de 120 cms.
➨Hai teléfono de aviso para en caso de urxencia e está a 150 cms. de altura.
Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
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➨A porta mide 97 cms.
➨As mesas teñen unha altura

de 75 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., un ancho
de 90 cms. e un fondo de 40 cms.
➨A barra do bufé está a dobre altura de 54 e 96 cms.
Cafetería
➨Situada en planta –1 con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨O ancho da porta é de 155 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 76 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., un ancho
de 44 cms. e un fondo de 80 cms.
➨A barra da cafetería está a unha altura de 111 cms.
Restaurante
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨No itinerario hai 3 chanzos con rampa alternativa con dúas tramos con unha
inclinación do 12 e 15%. Ten un pasamáns á beira da parede a unha altura de 94 cms.
➨A porta mide 1,80 m.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., un ancho
de 74 cms. e un fondo de 90 cms.
Sala de reunións
➨Hai 2 salas de reunións situadas en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta da sala mide 151 cms.
➨As mesas teñen 73 cms. de altura, un espazo libre inferior de 66 cms., un ancho e
fondo >120 cms.
Piscina e Spa
➨Hai 2 piscinas, unha cuberta e outra no exterior.
➨As piscinas non dispoñen de grúa que facilite o acceso ao vaso.
Aparcadoiro
➨Dispón de parking exterior. Existen 2 prazas de aparcadoiro reservadas para persoas
con mobilidade reducida.
➨As prazas teñen un ancho de 2,20 m. e un longo de 3,30 m. Están sinalizadas vertical
e horizontalmente con o Símbolo Internacional de Accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨Hai dúas portas: a primeira parcialmente acristalada e a segunda automática e
acristalada. Non está sinalizada axeitadamente con bandas cromáticas de 20 cms.
➨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 é homoxénea.
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Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na señalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 158-173 cms.
➨As letras e símbolos miden 2 cms. e non presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altorelevo.
Escaleiras principais
➨Hai 1 escaleira principal que comunica a recepción co resto de plantas.
➨Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, teñen boceis e zócolo de protección
no lado da parede. O bordo non está sinalizado táctil nin visualmente.
➨A iluminación 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.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
Recepción
➨Hai dúas portas, unha parcialmente e outra totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.

Aseos comúns
➨As portas 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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Cuarto
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes xunto á cama.
➨A televisión non ten decodificador de teletexto e non permite a comunicación con
recepción nin ofrece servizo despertador luminoso.
➨A porta non dispón de mira.
➨A porta do baño non permite comunicación con o exterior.
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MONASTERIO
DE LOS AVELLANES
Ctra. C-12 de Balaguer a Ager,
Km. 181
25612 Os de Balaguer (Lleida)
§ 973 438 006
` 973 438 038
∑ www.monestirdelesavellanes.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨O monasterio está ubicado nun recinto privado. A rúa é ampla, está en lixeira costa
(3,5% de inclinación) e despexada de obstáculos.
➨No acceso ao recinto hai un bordillo peraltado de 7 cms.
Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. Hai 2 chanzos con rampa alternativa de 3,1 m. de
lonxitude, 1,10 m. de ancho e con unha pendente do 12%. Carece de pasamáns.
➨Hai dúas portas de apertura manual que miden 87 cms. e son de dobre folla.
➨Entre ambas portas hai unha meseta de 4 m. con un felpudo anclado correctamente.
Recepción, vestibulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 80 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o mobiliario non constitúe ningún
obstáculo.
Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta con itinerario accesible. É necesario o uso do ascensor.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a 78 cms.
A él accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 1 m.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo a unha altura de 71-75 cms. e unha fixa no
lado dereito.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 72 cms. e o fondo é de 50 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 110 cms. e o bordo inferior do espello
está a 104 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 110 cms. de ancho e 138 cms. de fondo.
➨Ten un pasamáns a unha altura de 90 cms.
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Cuarto adaptado (Nº 201)
➨Nº de cuartos adaptados: 3
➨Situados en planta con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 87 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨Hai dúas camas con altura de 52 cms. Polo lado dereito hai un espazo de acceso de
83 cms., polo esquerdo de 83 cms. e central de 83 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 169 cms.
Aseo en cuarto
➨A porta mide 87 cms. e abre cara ao exterior.
➨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 78 cms.
A él accédese polo lado esquerdo e frontalmente cun espazo libre >120 cms.
➨Hai unha barra fixa no lado esquerdo a unha altura de entre 55 e 75 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 78 cms. e o fondo é de 60 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño atópanse a unha altura entre 78 e 105 cms. e o bordo inferior
do espello a 104 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante. Teñen un espazo de acceso
>120 cms.
➨A

billa da ducha é monomando e está situada en parede accesible a unha altura de

115 cms.

unha barra de apoio vertical a unha altura de 75 cms. e outra horizontal a 60 cms.

Restaurante
➨Situado en planta baixa xunto a recepción. O itinerario é accesible.
➨A porta mide 98 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho
de 107 cms. e un fondo 90 cms.
➨A barra do bufé está a unha altura de 91 cms.
Cafetería / Vending
➨Situada

en planta baixa nun espazo continuo á recepción.
itinerario hai unha rampa de 3.30 m. de longa e 1,25 m. de ancha con unha
inclinación do 10% e un pasamáns a unha altura de 90 cms.
➨No
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MONASTERIO DE LOS AVELLANES
➨As

mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho
de 116 cms. e un fondo 52 cms. con pata central.

Sala de reunións
➨Existen 9 salas de reunións situadas en diferentes plantas. É necesario o emprego do
ascensor. O itinerario é accesible.
➨A porta mide 80 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho de
150 cms. e un fondo de >80 cms.
Aparcadoiro
➨Dispón de parking exterior. Non existen prazas de aparcadoiro reservadas para persoas
con mobilidade reducida.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é manual de doada apertura e acristalada. Non está sinalizada
axeitadamente con bandas cromáticas de 20 cms.
➨ Hai 2 chanzos de 17 cms. con rampa alternativa sen pasamáns.
Vestíbulo e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Non hai un patrón homoxéneo na sinalética.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 185-191 cms.
➨As letras e símbolos miden 2 cms. e presentan contraste cromático con o fondo.
➨A sinalética non está trascrita ao braille nin está en altoreleveo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos, non están sinalizados táctil nin visualmente, dispoñen de
tabica, e zócolo de protección á beira da parede. Non teñen boceis.
➨A varanda non é continua nas mesetas e non se prolonga 30 cms. ao final dos
chanzos.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiprisionamento.
➨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.
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Recepción
➨As portas son totalmente acristaladas.
➨Non 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 xunto á cama.
➨O teléfono non ten avisador luminoso.
➨A televisión ten decodificador de teletexto e permite a comunicación con recepción,
pero non ofrece servizo de despertador luminoso.
➨A porta non dispón de mirilla.
➨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 urxencia con sinal luminoso
Sistema de urxencia
➨ Non hai sistema de urxencia visual.

LÉRIDA

ACCESIBILIDADE AUDITIVA
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TRYP PORT
CAMBRILS
H****
Rambla Regueral, 11
43850 Cambrils (Tarragona)
§ 977 358 6 00
` 977 358 6 01
∑ www.solmelia.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Entorno do edificio
➨A rúa de acceso é ampla, chá e despexada de 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 190 cms.
Recepción, vestíbulo e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 118 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 situado na planta –1. O itinerario é accesible.
➨A porta da cabina mide 79 cms. e a apertura é cara ao exterior. Dentro pódese
inscribir un xiro de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e a do mecanismo de descarga é de
77 cms. A el accédese polo lado esquerdo con un espazo libre de 80 cms. e con un
espazo frontal de 90 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado do achegamento e unha barra fixa no lado contrario, a
unha altura de 68-77 cms. e unha separación de 75 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. e o fondo é de 54 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a 95-110 cms. e o bordo inferior do espello a 95 cms.
Ascensor
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 110 cms. de ancho e 140 cms. de fondo.
➨Dispón de pasamáns a unha altura de 96 cms.
Cuarto adaptado (134)
➨Nº de cuartos adaptados: 2
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TARRAGONA
➨Situados
➨A

en planta accesible. É necesario o emprego do ascensor.
porta mide 77 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de

150 cms.
➨A

cama ten unha altura de 55 cms. Pódese realizar a transferencia a esta por ambos
lados, xa que hai un espazo libre de acceso >120 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 150 cms. e os mecanismos de control
ambiental a 145-155 cms.
Aseo en cuarto adaptado
➨A porta mide 81 cms. e abre cara ao exterior. Dentro pódese inscribir un xiro de
150 cms.

inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a 78 cms.
A el accédese polo lado dereito con un espazo libre de 56 cms. e frontalmente con un
espazo >120 cms.
➨Hai dúas barras, unha abatible no lado do achegamento (dereito) e unha barra fixa no
lado contrario, están a unha altura de 55-75 cms. e con unha separación de 66 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 74 cms. e o fondo é de 49 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 85-150 cms. e o bordo inferior do
espello a 110 cms.
➨O bordo da bañera ten unha altura de 49 cms. Dispoñen dun banco de transferencia
para cada
Cuarto adaptado
➨A bañeira conta con unha barra de apoio horizontal a 76 cms. e con unha grifería
monomando a unha altura de 69 cms.
Salón bufé de almorzos
➨Situado en planta 1 con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 70 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 71 cms., un ancho
de 80 cms. e un fondo libre de 36 cms. xa que hai unha pata central.
➨A barra do bufé está a unha altura de 85 cms.
Cafetería
➨Situada en planta baixa con itinerario accesible.
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➨As mesas están a 75 cms. de altura, con un espazo libre inferior de 74 cms. e un
fondo de 34 cms. xa que hai unha pata central.
➨A altura do mostrador é de 116 cms.
Sala de reunións
➨Existen 9 salas de reunións situadas en planta –1 con itinerario accesible. É necesario
o emprego do ascensor.
➨As portas das salas miden 78 cms. e son de dobre folla.
➨As mesas teñen 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de 69 cms. e un ancho e un
fondo >100 cms.
Piscina
➨Está situada en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta ten unhas dimensións de 90 cms. e é de dobre folla.
➨Dispón de grúa que permite o acceso ao vaso.
Ximnasio
➨Está situado na entreplanta. O itinerario presenta dificultade para persoas con
mobilidade reducida xa que hai chanzos e ocos de paso estreitos que dificulten o paso.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨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.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 160-200 cms.
➨As letras e símbolos miden >3 cms. e presentan contraste cromático con o fondo.
Escaleiras principais
➨A escaleira principal comunica a recepción coas plantas superiores.
➨Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica e de zócolo de protección no lado da
parede. Ademais carece de boceis.
➨A varanda é continua en todo o percorrido.
Ascensor
➨As portas teñen sistema de apertura antiprisionamento.
➨A botoneira non está en braille nin en altorelevo.
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TARRAGONA

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

CATALUÑA

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos con textos curtos e flechas direccionais.
➨En recepción hai un fax para o uso dos clientes que o soliciten e un teléfono de texto.
Cuarto
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes xunto á cama.
➨O teléfono ten avisador luminoso.
➨A televisión non ten decodificador de teletexto.
Aseos comúns
➨As portas teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas contan cunha banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Flechas direccionales e información visual no interior e no exterior da cabina.
Sistema de urxencia
➨Non hai sistema de urxencia visual.

NOTAS
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