
AC A CORUÑA 
H****

Enrique Mariñas, s/n
15009 A Coruña

§ 981 175 490
` 981 175 491
∑ www.ac-hotels.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno do edificio
➨O hotel está situado nunha rúa ampla, chá e despexada de obstáculos.

Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. Hai 4 chanzos de 17 cms. de altura conunha rampla
alternativa de 2,1 m. de ancho, 12 m. de lonxitude e cunha inclinación do 8,7%. Non
ten pasamáns.
➨A porta principal é xiratoria automática e mide 90 cms. Existe dúas portas, a cada
lado da xiratoria, manuais de fácil apertura que miden 146 cms.

Recepción, hall e corredores
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 115 cms.
➨Os corredores teñen unha altura >120 cms. e o mobiliario non constitúe ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zoa común
➨Hai 1 aseo común adaptado na planta –1 co itinerario accesible. Para acceder a este é
necesario o do ascensor.
➨A cabina adaptada é independiente, ten unha porta de 80 cms. e no interior pódese
inscribir un xiro de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 43 cms. e a do mecanismo de descarga 74 cms.
Ten un lado de acceso dereito de 120 cms. e hai dúas barras abatibles a unha altura de
60-78 cms. e cun separación entre elas de 70 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 66 cms. e o fondo de 55 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a 110-120 cms. e o bordo inferior do espello a 92 cms.

Ascensor
➨Hai 2 ascensores de iguais características que comunican a recepción con o resto de
plantas. 
➨As portas das cabinas miden 80 cms. e as dimensións interiores son de 105 cms. 
de ancho e 140 cms. de fondo. 
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➨Non ten pasamáns.

Cuarto adaptado (Nº 517)
➨Nº de cuartos adaptados: 6
➨Situados na planta accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 80 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨Hai unha cama de matrimonio cunha altura de 60 cms. Pódese realizar a transferencia
por ambos lados xa que hai dous espazos libres de acceso de 90 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 185 cms. e os aparellos de control
ambiental a 148 cms.

Aseo en cuarto
➨A porta mide 78 cms. e abre cara o interior. Dentro pódese inscribir un xiro de 
150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 43 cms. e o mecanismo de descarga a 74 cms.
A el se accede polo lado esquerdo con un espazo libre de 80 cms. Hai unha barra
abatible no lado do aparcadoiro e unha barra fixa no lado contrario a unha altura de 
60-76 cms. e con unha separación entre ambas de 80 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 78 cms. e o fondo é de 57 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño se atopan a unha altura de 100 cms. e o bordo inferior do
espello a 107 cms.
➨O chán da ducha é continuo con o recinto e é antiesbarante. Ten un asento de ducha
fixo á parede e con respaldo, mide máis de 45 cms. de ancho, 43 cms. de fondo e está a
unha altura de 50 cms. 
➨Hai unha barra vertical a 70-90 cms. do chán. 
➨A billa é monomando e está nunha parede accesible a unha altura de 102 cms.

Restaurante
➨Situado na planta –1 con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor. 
➨A porta de acceso mide 90 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 77 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho
de 70 cms. e un fondo de 32 cms. xa que ten una pata central con base.

Salón bufé de almorzos / Cafetería
➨Situado na planta baixa con itinerario accesible. 
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AC A CORUÑA

➨A porta mide >80 cms. e no interior permítese a inscrición dun xiro de 150 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 77 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho
de 70 cms. e un fondo de 32 cms. xa que ten unha pata central con base.
➨A barra del bufé está a unha altura de 87 cms.

Restaurante
➨Situado na planta –1 con itinerario accesible. . 
➨A porta 90 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 77 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., un ancho
de 70 cms. e un fondo de 32 cms. xa que ten unha pata central con base.

Sala de reunións
➨Existen 3 salas de reunións, situadas na planta –1 e 1 con itinerarios accesibles.
➨As portas das salas teñen dimensións superiores a 85 cms. e son de dobre folla.
➨As mesas teñen 67 cms. de altura, un espazo libre inferior de 65 cms., un ancho de 
50 cms. e un fondo >60 cms. 

Ximnasio
➨Situado na planta 1ª con itinerario accesible. 
➨Hai unha ducha con o chan continuo con o recinto pero presenta dificultade no acceso
xa que hai un oco de paso de 62 cms. Carece de cadeira de ducha.
➨O aseo non está adaptado.
➨O baño turco ten unha porta de 57 cms. e con un travesaño de 5 cms. As dimensións
interiores son; 147 cms. de ancho e 120 cms. de fondo.

Aparcadoiro
➨Para acceder ao garaxe é necesario o uso do ascensor. O itinerario é accesible e a
porta de acceso mide 82 cms.
➨Non hai prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida.
➨As prazas miden 2,47 m. de ancho e 5 m. de lango.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal
➨A porta principal é xiratoria, automática e acristalada. Non está sinalizada
correctamente.
➨Hai 4 chanzos con rampla alternativa. Non están sinalizados tacto-visualmente e
carecen de pasamáns.

Vestíbulo 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 entre 157-175 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms. e presentan contraste cromático con o fondo.
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➨A sinalética non está transcrita ao braille nin está en altorelevo.

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, non teñen boceis e o
bordo non está sinalizado tacto-visualmente. 
➨A varanda non ten prolongado o pasamáns, non é continuo nas mesetas e carece de
zócolo inferior de protección.

Ascensores
➨A botoeira non está en braille nin ten altorelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Os ascensores ofrecen información sonora de parada en cada planta. 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos.
➨Na 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 xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto.

Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre e carecen de
banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.

Ascensor
➨Existe información visual no interior e no exterior da cabina.

Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
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PUERTA 
DEL CAMINO 

H*****

Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela

§ 981 569 405
` 981 572 627
∑ www.puertadelcamino.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno do edificio
➨O hotel está ubicado nunha rúa ampla, chá e despexada de obstáculos.

Acceso principal
➨A entrada principal é accesible.
➨A porta principal é xiratoria automática e é maior de 80 cms. Existe unha porta
contigua, manual de doada apertura que mide 78 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 mobiliario non constitúe ningún
obstáculo.
➨Xunto á recepción hai unha entreplanta onde están ubicadas a entrada á cafetería,
aseos comúns adaptados e algunhas salas de reunións. O itinerario é accesible por unha
rampla, de 6 m. de lonxitude, dividida en dous tramos por unha meseta e con unha
inclinación do 8,7%, alternativa aos 6 chanzos existentes.

Aseo adaptado en zoa común
➨Hai 2 aseos comúns adaptados nas plantas accesibles. Para acceder a estes , é
necesario o emprego do ascensor.
➨As cabinas adaptadas son independentes e teñen unha porta de 83 cms. No interior
pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨No aseo situado na planta –1 xunto ás salas de reunións, o inodoro ten un lado de
acceso (dereito) cun espazo libre de 104 cms. Dispón dunha barra abatible no lado do
acercamento e unha barra fixa no lado contrario.
➨O inodoro do aseo situado na entreplanta non ten ningún lado de acceso >80 cms.
➨A altura dos asentos do inodoro é 43 cms. e a do mecanismo de descarga 
74 cms.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 70 cms. e un fondo de 50 cms. 
➨Os accesorios do baño están a 104-130 cms. e o bordo inferior do espello a 
72 cms.
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Ascensor
➨Hai 4 ascensores de dous tipos: os do tipo 1 (3 ascensores)comunican a recepción coas
plantas superiores; e o de tipo 2 (1 ascensor) comunica a recepción coa planta –1.
➨As portas da cabina dos ascensores tipo 1 miden 91 cms. e as dimensións interiores
son de 125 cms. de ancho e 140 cms. de fondo.
➨A porta da cabina do ascensor tipo 2 mide 80 cms. e as dimensións interiores son de
107 cms. de ancho e 135 cms. de fondo. 
➨ Todos os ascensores teñen un pasamáns a unha altura de 100 cms.

Cuarto adaptado (Nº 101)
➨Nº de cuartos adaptados: 4
➨Situados en planta accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta mide 83 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨Hai dúas camas con unha altura de 53 cms. Comparten un espazo central >90 cms.
que permite a transferencia á cama por ambos lados.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 180 cms. pero dispoñen de perchas con
mango largo. Os aparatos de control ambiental están a 104 cms. do chán.

Aseo en cuarto
➨A porta mide 84 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 74 cms.
A el se accede polo lado dereito con un espazo libre de 87 cms. 
➨Hai unha barra abatible no lado do acercamento e unha barra fixa no lado contrario a
unha altura de 87 cms. e con unha separación entre estas de 83 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 77 cms. e o fondo é de 58 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño se atopan a unha altura de 124 cms. e o bordo inferior do
espello a 93 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨O chan da ducha é fixo á parede, mide 56 cms. de ancho, 40 cms. de fondo e está a
unha altura de 47 cms. O espazo de acceso frontal e polo lado esquerdo é >=120 cms.
➨Hai unha barra horizontal a 70-75 cms. do chan. 
➨A billa é monomando e está nunha parede accesible a unha altura de 112 cms.
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PUERTA DEL CAMINO

Restaurante/ Salón bufé de almorzos.
➨Situado na planta –1 con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
➨A porta de acceso mide 82 cms. e é de dobre folla.
➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 65 cms., un ancho
de 56 cms. e un fondo de 90 cms. A barra do bufé está a unha altura de 96 cms.

Cafetería
➨A cafetería está dividida en 4 zoas : 
➨A zoa da barra ten a porta de acceso na entreplanta. O itinerario é accesible por unha
rampla de 6 m. de lonxitude, dividida en dous tramos por unha meseta e con unha
inclinación do 8,7%. A barra está a unha altura de 110 cms.
➨A zoa de fumadores ten a porta de acceso na planta baixa, xunto á recepción.
➨A zoa de non fumadores ten a porta de acceso xunto á barra da cafetería pero hai 6
chanzos que dificultan o paso.
➨A zoa de terraza está situada xunto á barra e na porta de acceso hai unha rampla de
2,4 m. de ancho, 1,5 m. de lonxitude e con unha inclinación do 10%.
➨As mesas teñen unha altura de 71 cms., un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho
de 70 cms. e un fondo de 30 cms. xa que hai unha pata central con base.

Sala de reunións
➨Hai 9 salas de reunións na –1 e na entreplanta ,con itinerarios accesibles.
➨As portas das salas miden 80 cms. e teñen dobre folla.
➨As mesas teñen 74 cms. de altura, un espazo libre inferior de 65 cms., un ancho de 
65 cms. e 90 cms. de fondo.

Piscina
➨Situada na planta –1 con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor. 
➨Non ten aseos no exterior, pero hai un adaptado no interior do hotel, na mesma
planta, con itinerario accesible. 
➨A piscina carece de grúa que facilite o acceso ao vaso.

Aparcadoiro
➨Para acceder ao aparcadoiro é necesario o emprego do ascensor 2. O itinerario é
accesible e a porta de acceso mide 80 cms.
➨Hai 2 prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida
sinalizadas co SIA.
➨Miden 2,5m. de ancho e 4,7 m. de longo pero non teñen área de acercamento delimitada.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal
➨A porta principal é xiratoria automática e acristalada. Non está sinalizada
axeitadamente.
➨Non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.



100 ALOXAMENTOS TURíSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS 285

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.

Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 152-173 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética non está transcrita ao braille ni está en altorrelevo.

Escaleiras principais
➨HaI 2 escaleiras principalis 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, non teñen boceis e o
bordo non está sinalizado táctil nin visualmente. A varanda non ten prolongado o
pasamáns e este non é continuo nas mesetas.
➨A escaleira 1 carece de zócolo inferior de protección e a escaleira 2 si que dispón de el.

Ascensores tipo 1 y 2.
➨A botoeIra non está en braille ni en altorrelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Os ascensores tipo 1 ofrecen información sonora de parada en planta. 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨Dispón de paneis informativos.
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨Na 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 xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto e permite a comunicación coa recepción
mediante mensaxes de texto.

Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre e carecen de
banda inferior que permite a comunicación co exterior.

Ascensor
➨Existe información visual no interior e no exterior da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa

Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
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CASA RURAL
CASA CALVO

Ferreiros, 4
15821 Piñeiro 
O Pino (A Coruña)

§ 981 814 401
` 981 814 402
∑ www.casa-calvo.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno do edificio
➨O entorno do edificio teñen lixeiros desniveis e o chan é irregular.

Acceso principal
➨No acceso principal hai un pequeno chanzo de 3 cms.
➨A porta mide 90 cms.

Recepción
➨A zoa ou vestíbulo de recepción é accesible. 

Aseo zoa común
➨Hai 1 aseo común situado na planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta da cabina mide 79 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de
150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 43 cms. e o mecanismo de descarga está a 74 cms.
A el se accede polo lado dereito con un espazo libre de 90 cms. 
➨No dispón de barras de apoio.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 77 cms. e o fondo é de 40 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 100 cms. e o bordo inferior do espello
está a 104 cms. 

Cuarto adaptado 
➨Nº de cuartos adaptados: 1
➨Situado en planta baixa. O itinerario de acceso é polo exterior do edificio e hai un
pequeno chanzo aillado de 3 cms. sen rampla alternativa.
➨A porta mide 93 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 54 cms. Ten un espazo de acceso de >90 cms. polo lado
dereito.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 172 cms.

Aseo en cuarto
➨A porta mide 80 cms. No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de
150 cms. 
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➨O inodoro está situado a unha altura de 42 cms. e o mecanismo de descarga a 76 cms.
A el se accede polo lado dereito cun espazo libre de 120 cms. 
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha fixa no contrario, situadas a unha
altura de 60-76 cms. e con unha separación de 83 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 76 cms. e o fondo é de 43 cms. A billa é
monomando.
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 75 cms. e o bordo inferior do espello a
100 cms. 
➨O chan da ducha é continuo con o recinto e é antideslizante. Ten dúas barras de apoio
abatibles. O espazo de acceso é >90 cms. polo lado esquerdo e polo dereito.
➨Non ten asento o cadeira de ducha. 
➨A billa da ducha é monomando e está situada na parede accesible.

Restaurante / Salón Social
➨Situado na planta baixa co itinerario accesible. 
➨O acceso a estas estancias dende a entrada principal ten un desnivel no chan menor de
1 m. de longo, con unha inclinación do 3,5%. Non hai chanzos ou ocos de paso
estreitos que dificulten o paso.

Aparcadoiro
➨O aparcadoiro está no exterior do complexo. 
➨O chan é empedrado e irregular e ten lixeiros desniveis. Non existen chanzos ou ocos
de paso estreitos que dificulten o paso.
➨As prazas non están delimitadas nin hai prazas reservadas para persoas con
mobilidade reducida.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal
➨A porta principal é manual e parcialmente acristalada.

Recepción
➨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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CASA RURAL CASA CALVO A CORUÑA

Escaleira
➨As escaleiras comunican a planta baixa coa superior. Non existe ascensor
complementario.
➨Os chanzos son homoxéneos e non están sinalizados táctil ni visualmente e teñen
boceis.
➨A varanda non é continua nas mesetas, e non teñen zócolo de protección.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción
➨A porta é parcialmente acristalada.
➨Non dispón de paneis informativos. 
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨Na recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.

Cuarto
➨Non existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai enchufes xunto á cama.
➨A porta non dispón de mira. 
➨A porta do baño non permite comunicación co exterior. 

Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

NOTAS
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CASA RURAL
CASA FANDÍN

N-634 Km. 559,800
A Devesa-Ribadeo
27001 Lugo

§ 649 126 817
∑ www.casafandin.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno e acceso principal
➨O entorno próximo e a entrada principal son accesibles. Non hai chanzos, desniveis ou
ocos de paso estreito que dificulten o acceso.

Recepción
➨A zoa de recepción é accesible.
➨O mostrador de atención ao público teñen unha zoa adaptada a unha altura de
74-77 cms., cunha lonxitude de 94 cms. e un fondo de 40 cms.

Apatamento adaptado (Nº 1)
➨Nº de apartamentos adaptados: 4
➨Situados na planta baixa con itinerario accesible.
➨No interior do apartamento non hai obstáculos que poidan dificultar o paso.
➨A porta do apartamento mide 83 cms. e no interior pódese inscribir unha
circunferencia de 150 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 76 cms., un espazo libre inferior de 73 cms., un fondo
de 50 cms. e 70 cms. de ancho.

Cuartos
➨No apartamento hai dous cuartos.
➨Cuarto 1:

➨Hai unha cama de matrimonio cunha altura de 50 cms. Polo lado dereito e polo
esquerdo hai un espazo de acceso >80 cms.

➨Cuarto 2:
➨Hai unha cama individual cunha altura de 50 cms. e con espacio de acceso polo
lado esquerdo. 
➨En ambas habitacións a porta mide 80 cms. e no interior pódese inscribir unha
circunferencia de 150 cms.
➨O percheiro do armario está a unha altura de 90 cms.

Aseo adaptado 
➨A porta é corredeira e mide 80 cms.
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CASA RURAL CASA FANDÍN

➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms. 
➨O inodoro está situado a unha altura de 47 cms. e o mecanismo de descarga a 90 cms.
A el se accede polo lado esquerdo cun espazo libre >80 cms. 
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha fixa no lado contrario situadas 
a unha altura 58-78 cms. e cunha separación de 65 cms.
➨Os accesorios do baño están a una altura de 100 cms. e o bordo inferior do espello 
a 90 cms. 
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 78 cms. e un fondo de 43 cms. A billa é
monomando.
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
➨O asento da ducha á fixo á parede, mide 45 cms. de ancho, 52 cms. de fondo e está 
a unha altura de 52 cms. 
➨Hai unha barra de apoio horizontal e outra vertical situadas a unha altura de 
72-130 cms. 
➨A grifería é monomando e está situada na parede lateral accesible.

Cociña 
➨No interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨As baldas e caixóns do armario están a unha altura entre 40 e 110 cms.
➨O vertedeiro e a placa da cociña están a unha altura de 77 cms., e teñen un espacio
libre inferior de 66 cms., un fondo de 47 cms. e un ancho de 130 cms.
➨A altura das baldas e caixóns do frigorífico están a unha altura entre 25 e 78 cms.

Aparcadoiro
➨O aparcadoiro está no exterior do edificio. O itinerario é accesible.
➨As prazas non están delimitadas e non existen prazas de aparcadoiro reservadas para
persoas con mobilidade reducida.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal
➨Non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.

Recepción
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación, non é homoxénea. A luz natural produce zoas de luz e sombra.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción
➨A porta non é acristalada.
➨Non dispón de paneis informativos.
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➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
➨Na recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.

Cuarto
➨Non hai información escrita dos servizos prestados. 
➨Hai enchufes xunto á cama.
➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación coa
recepción e non ofrece servizo de despertador luminoso.
➨A porta non dispón de mira.
➨A porta do baño non permite comunicación co exterior.

Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
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CASA RURAL
ALDEA DE 
FIGUEIREDO

San Amaro
32455 O Carballino 
(Orense)

§ 988 301 166 / 661 240 800
∑ www.aldeafigueiredo.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno do edificio
➨O entorno do edificio está sen asfaltar, á amplo, chá e está despexado de obstáculos.

Acceso principal
➨A entrada principal é accesible. Hai unha rampla de 1,2 m. de ancho, 6 m. de longo e
cunha inclinación do 10%. Ten un pasamáns a unha altura de 77 cms.
➨A porta é manual e mide 84 cms.

Recepción
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 87 cms.
➨Os corredores teñen unha anchura >120 cms. e o chan non é deslizante. O mobiliario
non constitúe ningún obstáculo.

Cuarto adaptado 
➨Nº de cuartos adaptados: 1
➨Situado na planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 78 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨A altura da cama é de 54 cms. Ten un espazo de acceso polo lado dereito >80 cms. 
➨O perchiro do armario está a unha altura de 68 cms..

Aseo no cuarto
➨A porta mide 78 cms. e abre cara o interior.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨ O inodoro está situado a unha altura de 43 cms. e o mecanismo de descarga a 
74 cms. A el se accede polo lado esquerdo cun espazo libre de 50 cms. e frontalmente
cun espazo >120 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha fixa no contrario a unha altura 
de 80 cms. e cunha separación de 77 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 77 cms. e o fondo é de 30 cms. A billa é tipo
pomo.
➨Os accesorios do baño se atopan a unha altura entre 85 e 90 cms. e o bordo inferior
do espello a 95 cms.
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➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
O asento da ducha é fixo á parede e non ten respaldo, mide 40 cms. de ancho, 53 cms. de

fondo e regulable en altura. O espazo de acceso é >120 cms.
➨A billa da ducha é monomando e está na parede lateral accesible a unha altura de 
96 cms.
➨Non dispón de barras de apoio.
➨A mampara é totalmente abatible.

Aseo en zoa común
➨Non hai aseo adaptado en zoas comúns.
➨A porta mide 78 cms. e abre cara o interior. Dentro pódese inscribir unha
circunferencia de 150 cms.
➨A altura do asento do inodoro é de 43 cms. e o mecanismo de descarga está a 74 cms.
A el se accede polo lado esquerdo cun espazo libre >80 cms. 
➨Non dispón de barras de apoio.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 70 cms. e o fondo é de 26 cms. A billa é tipo
pomo.
➨Os accesorios do baño están a unha altura entre 90-100 cms. e o bordo inferior do
espello a 114 cms.

Salón social e bufé de almorzos
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta mide 72 cms. e no interior pódese unha circunferencia de 150 cms.
➨As mesas teñen unha altura de 77 cms., un espazo libre inferior de 63 cms., un ancho
de 90 cms. e un fondo de 40 cms.
➨A barra de bufé de almorzos está a unha altura de 85 cms.

Biblioteca
➨Situada en planta 1 con itinerario non accesible pola existencia de escaleiras sen
ascensor alternativo.

Piscina
➨Hai unha piscina no exterior con itinerario accesible.
➨Non dispón de grúa que facilite o acceso ao vaso.

Aparcadoiro
➨O aparcadoiro está no exterior do complexo. O itinerario é accesible.
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ALDEA DE FIGUEIREDO ORENSE

➨O chan é empedrado e irregular e ten lixeiros desniveis. Non existen chanzos ou ocos

de paso estreitos que dificulten o paso.

➨As prazas non están delimitadas ni hai prazas reservadas para persoas con mobilidade

reducida.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal
➨A porta principal é parcialmente acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.

➨Hai unha rampla con pasamáns a unha altura de 77 cms.

Recepción
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.

➨A iluminación, non é homoxénea. A luz natural produce zoas de luz e sombra.

Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos, non están sinalizados táctil nin visualmente e dispón 

de zócolo de protección no lado da parede.

➨A varanda é continua nas mesetas.

➨A iluminación, non é homoxénea. A luz natural produce zoas de luz e sombra.

ACCESIBILIDADE EAUDITIVA

Recepción
➨A porta é parcialmente acristalada.

➨Non dispón de paneis informativos. 

➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.

➨Na recepción dispón de fax para o uso dos clientes que o soliciten.

Cuarto
➨Non existe a posibilidade de conexión a Internet.

➨Hai enchufes xunto á cama.

➨A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación coa

recepción e nin ofrece servizo de despertador luminoso.

➨A porta non dispón de mira.

➨A porta do baño non permite comunicación co exterior.

Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
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CASA GRANDE 
DE VILANOVA

Remesar 15685 A Estrada 
(Pontevedra)

§ 986 688 216 / 667 488 953
` 986 688 216
∑ www.casagrandevilanova.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno e acceso principal
➨O itinerario de acceso dende a zoa de aparcadoiro é accesible pero o chan é bastante
irregular. 

Recepción
➨A porta principal ten un pequeno chanzo de 3 cms. e mide 126 cms.
➨O mostrador de atención ao público está a unha altura de 78 cms.

Cuarto adaptado (Nº 8)
➨Nº de cuartos adaptados: 1
➨Situado en planta baixa accesible, no itinerario non hai chanzos, desniveis ou ocos d
e paso estreitos que dificulten o paso.
➨No interior do cuarto pódese dar un xiro de 150 cms. ea s portas miden 78 cms. 
y 80 cms.
➨Ten 2 camas individuais a 58 cms. de altura e permite a transferencia por ambos lados
(>80 cms.)
➨O percheiro do armario está a unha altura de 155 cms.

Aseo cuarto adaptado
➨A porta mide 78 cms. e a apertura é cara o interior. 
➨Pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms. fronte ao lavabo.
➨O inodoro está situado a unha altura de 43 cms. e o mecanismo de descarga a 74 cms.
Ten un lado de acceso (esquerdo) cun espazo libre de 100 cms. e dispón de unha barra
abatible no lado do acercamento e unha fixa no lado contrario. 
➨Os accesorios do baño están a unha altura de 58-76 cms. e o espello ocupa toda a
parede. 
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 85 cms. e o fondo de 51 cms. 
➨O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante. A billa está situada na
parede lateral accesible e é monomando. Ten un asento de ducha, fixo á parede de 
48 cms. de ancho, 30 cms. de fondo e a unha altura de 42 cms. Carece de barras 
de soporte na ducha.
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CASA GRANDE DE VILANOVA

Aseo común 
➨Non dispón de aseo común adaptado.
➨O aseo está situado na planta baixa accesible, nunha casa contigua. No itinerario non
hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
➨Ten unha porta de 58 cms. e no interior non se pode inscribir unha circunferencia de
150 cms.
➨O inodoro non ten ningún lado de acceso cun espazo libre >80 cms. Non ten barras de
soporte que faciliten a transferencia.
➨O lavabo ten un espazo libre inferior de 86 cms. e un fondo de 51 cms. 

Salón social e bufé de almorzos
➨Situada en planta baixa accesible, no itinerario non hai chanzos, desniveis ou ocos 
de paso estreitos que dificulten o paso.
➨A porta mide 82 cms. e permite a inscrición dunha circunferencia de 150 cms.
➨A mesa ten 78 cms. de altura, un espazo libre inferior de 70 cms., un ancho de 
68 cms. e 77 cms. de fondo.
➨A barra de bufé de almorzos está a unha altura de 84 cms.

Biblioteca
➨Está situada nunha casa contigua na planta baixa. O itinerario é accesible, non hai
chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso. 
➨Ten mesas baixas de 34 cms. de altura.

Aparcadoiro
➨O acceso ao aparcadoiro non presenta dificultade aínda que na entrada hai un
pequeno chanzo de 3 cms.
➨As prazas non están delimitadas e non están sinalizadas co símbolo de 
accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Recepción
➨Non hai felpudos, alfombras ou mobiliario ubicado incorrectamente que poidan
obstaculizar o paso.
➨A información existente non está transcrita ao braille.
➨As diferentes portas do establecemento presentan contraste de cor coa parede.

Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos e non teñen sinalización táctil.
➨A iluminación non é homoxénea xa que a luz natural produce zoas de luces e 
sombra.
➨A varanda é continua en todo o seu recorrido pero non ten zócolo inferior de
protección.
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ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción
➨O persoal non ten coñecemento da lingua de signos
➨Non dispón de paneis informativos con textos curtos e frechas direccionais

Cuarto
➨Enchufe ao lado da cama
➨Dispón de conexión a Internet
➨A TV ten decodificador de teletexto.

Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.
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