VILLA
DE MARCILLA
Ctra Estación, s/n
31340 Marcilla (Navarra)
§ 948 708 287
` 948 708 288
∑ www.sanvirila.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Contorno do edificio
➨O hotel está ubicado nun recinto privado axardinado. O edificio está rodeado de unha
ampla beirarrúa; os camiños entre a zona axardinada e a área do aparcadoiro están
cubertos de grava.
Acceso principal
➨Porta principal de dobre folla, de 94 cms. de ancho cada unha, acristalada, de
apertura manual, en superficie continua con a beirarrúa que rodea o edificio.
A beirarrúa ten un desnivel de 6 cms. co contorno inmediato; as prazas de aparcadoiro
reservadas para persoas con discapacidade física están xunto á beirarrúa.
Recepción, hall e corredores
➨O mostrador de atención ao público é unha mesa con unha altura de 80 cms.
➨O mobiliario non constitúe ningún obstáculo para o desprazamento.
Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baixa xunto a recepción. O itinerario é accesible.
➨O aseo adaptado é o mesmo ca o de mulleres.
➨A porta mide 90 cms. e abre cara o interior.
➨A altura do asento do inodoro é de 40 cms. e o mecanismo de descarga está a
78 cms. A el accédese polo lado dereito cun espazo libre de 155 cms. e frontalmente
cun espazo de 150 cms.
➨Hai unha barra abatible no lado dereito e unha barra fixa no lado esquerdo, a unha
altura de 74 cms. e unha separación de 65 cms.
➨A altura libre inferior do lavabo é de 75 cms. e o fondo é de 45 cms. A grifería é
monomando.
➨Os accesorios do baño atópasen a unha altura de 103 cms.
Ascensor
➨Ubicado en itinerario accesible. Comunica a planta baixa con a primeira planta.
➨A porta da cabina mide 81 cms.
➨As dimensións interiores son de 100 cms. de ancho e 120 cms. de fondo.
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➨Dispón

de pasamanos a unha altura de 87 cms.

Cuarto adaptado
➨Nº de cuartos adaptados: 2
➨Situado en planta baixa, con itinerario accesible.
➨A porta do cuarto mide 86 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia de
150 cms.
➨A cama ten unha altura de 60 cms. e espazo de acceso superior a 90 cms. por ambos
lados.
➨O colgadoiro do armario está a unha altura de 190 cms. e os mecanismos de control
ambiental entre 40 e 190 cms.

Aseo en cuarto
➨A porta mide 80 cms. e é corredeira.
➨No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de 150 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a 78 cms.
Polo lado dereito ten un espazo libre de acceso >90 cms. e frontalmente un espazo
➨Hai dúas barras de apoio, unha abatible no lado dereito e unha fixa no lado esquerdo.
Están a unha altura de 75 cms. e teñen unha separación de 70 cms.
➨O espazo libre inferior do lavabo é de 77 cms. e o fondo é de 45 cms. A grifería é
monomando.
➨Os accesorios do baño atópasen a unha altura de 130 cms.; o espello é reclinable e o
seu bordo inferior está a unha altura de 130 cms.
➨O chan da ducha é continuo co recinto, con unha pequena cella descendente de
2 cms., e é esbarante.
➨O asento de ducha está fixo á parede e é abatible; mide 46 cms. de ancho, 40 cms. de
fondo e está a unha altura de 52 cms. Hai espazo de acceso ao asento >90 cms. tanto
frontal coma polo lado dereito.
➨Hai unha barra de apoio horizontal a unha altura de 90 cms. no lado dereito do asento.
➨A grifería da ducha é monomando e está situada en parede accesible a unha altura
de 105 cms.

Cafetería/ Salón de almorzos/ Restaurante
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
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➨As mesas teñen unha altura de 75 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., e un
ancho e un fondo >70 cms.
Sala de reunións
➨Hai 1 sala de reunións situada en planta baixa con itinerario accesible.
➨A porta da sala mide 163 cms.
➨Hai unha mesa de reunións que ten 75 cms. de altura, un espazo libre inferior de
64 cms., e un ancho e un fondo >70 cms
Aparcadoiro
➨Dispón de aparcadoiro exterior. Hai dúas prazas de aparcadoiro reservadas para
persoas con mobilidade reducida.
➨As prazas están ubicadas xunto á beirarrúa que rodea o hotel. Teñen unha dimensión
>2,20 m. de ancho e >4,50 m. de lonxitude.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é acristalada, de apertura manual. Non está sinalizada
axeitadamente.
➨Non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.
Hall e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 152-182 cms.
➨As letras e símbolos miden >4 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
➨A sinalética está trascrita ao braille e ten altorrelevo.
Escaleiras principais
➨As escaleiras atópasen no centro do hall e comunican a planta baixa con a planta
superior. Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, teñen boceles e sinalización
luminosa.
➨Ten varanda a ambos lados, sen zócolo de protección.
➨No inicio das escaleiras hai unha alfombra sen ancorar.
➨A iluminación é suficiente e homoxénea.
Ascensor
➨A botoeira está en braille e en altorrelevo.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.
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Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨O persoal non ten coñecementos da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuartos
➨Existe a posibilidade de conexión a Internet.
➨Hai información escrita dos servizos prestados.
➨Hai enchufes xunto á cama.
Aseos comúns
➨As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.
Ascensor
➨Existe información visual no interior da cabina pero non no exterior.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

NAVARRA

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

NAVARRA

NOTAS
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Bº de Huarte, s/n
31795 Lekaroz (Navarra)
§ 948 581 804
` 948 581 847
∑ alberguevalledebaztan.aspacenavarra.org

ACCESIBILIDADE FÍSICA
Contorno do edificio
➨O albergue está ubicado nun contorno privado rodeado de zona verde con diferentes
instalacións deportivas. A rúa é chá, ampla e sen obstáculos.
Acceso principal
➨Porta principal de dobre folla, de 95 cms. de ancho cada unha, acristalada, de apertura
manual. Hai 8 chanzos para acceder ata a porta, de 15 cms. cada un, con rampla
alternativa aos chanzos de 125 cms. de ancho, 11,7 m. de lonxitude e unha inclinación
de 6,9%.
Recepción, hall e corredores
➨O mostrador de atención ao público é unha mesa con unha altura de 100 cms.
➨O mobiliario non constitúe ningún obstáculo para o desprazamento.
Aseo adaptado en zona común
➨Os aseos adaptados son todos comúns. Situados nas plantas primeira e segunda, ás
que se accede polo ascensor. En cada planta hai catro inodoros e catro duchas
adaptadas, dúas para mulleres e dúas para homes. A continuación descríbense os
de mulleres da planta primeira, aínda que os dos outros recintos son similares.
➨A porta xeral mide 78 cms. e abre cara o interior.
➨O ancho da porta da cabina do inodoro mide 79 cms.
➨Altura do asento do inodoro é de 42 cms. e o mecanismo de descarga está a
75 cms.
➨En

unha das cabinas accédese ao inodoro polo lado dereito, cun espazo libre de

75 cms. Hai unha barra abatible no lado de acceso situada a unha altura de 83 cms. Non

hai barra de apoio no lado contrario.
➨Na outra cabina accédese ao inodoro polo lado esquerdo, cun espazo libre de 75 cms.
Hai unha barra abatible no lado de acceso situada a unha altura de 83 cms. Non hai
barra de apoio no lado contrario.
➨As portas das cabinas das duchas miden 79 cms. e na cabina pódese inscribir unha
circunferencia de 150 cms.
➨ O chan das duchas é continuo co recinto e é antiesbarante.
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➨Unha das cabinas ten asento abatible fixo á parede, cun espazo de acceso polo lado
dereito de 90 cms. O asento está colocado a unha altura de 52 cms., mide 43 cms. de
ancho e 39 cms. de fondo. Ten unha barra de apoio horizontal abatible no lado
de acceso, a unha altura de 73 cms. A grifería é monomando e está colocada en lugar
accesible, no lado esquerdo, a unha altura de 95 cms.
➨A outra cabina non ten asento. Conta con unha barra horizontal no lado dereito,
a unha altura de 75 cms.
➨Os lavabos teñen unha altura libre inferior de 72 cms. e un fondo libre de 59 cms.
➨A altura do bordo inferior do espello é de 125 cms.
Ascensor
➨Ubicado en itinerario accesible. Comunica con todas as plantas
➨A porta da cabina mide 80 cms.
➨As dimensións interiores son de 99 cms. de ancho e 120 cms. de fondo.
➨Os botóns interiores atópasen a unha altura de entre 88 cms. e 113 cms.
Cuartos
➨O albergue ten unha capacidade de 130 persoas en cuartos de 6 e de 2 prazas.
➨ Os cuartos de 2 prazas teñen baño propio e os de 6 prazas compartidos.
➨As portas dos cuartos miden 77 cms. e no interior pódese inscribir unha circunferencia
de 150 cms.
➨A altura das camas é de 50 cms.; hai espazo de acceso ás mesmas superior a 90 cms.
por ambos lados, aínda que nos cuartos de 2 prazas é preciso movelas para conseguilo.
➨O colgadoiro do armario está a unha altura de 145 cms. e os mecanismos de control
ambiental a 88 cms.
Aseo en cuarto
➨Os cuartos de 2 prazas teñen baño propio.
➨A porta mide 68 cms. e se abre cara o interior.
➨No interior o espazo libre de mobilidade é inferior a 60 cms.
➨O inodoro está situado a unha altura de 40 cms. e o mecanismo de descarga a 78 cms.
Polo lado dereito non hai espazo libre de acceso e polo lado esquerdo é inferior a 60 cms.
➨A ducha está en unha cabina con un chanzo de 20 cms.
Comedor
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
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➨As mesas teñen unha altura de 74 cms., un espazo libre inferior de 72 cms., e un
ancho e un fondo >60 cms.
➨A barra do buffet ten unha altura de 89 cms. e un fondo de 50 cms. Hai persoal
de apoio.
Cafetería
➨Situado en planta baixa con itinerario accesible.
➨As mesas teñen unha altura de 69 cms., un espazo libre inferior de 65 cms., e un
ancho e un fondo >60 cms.
➨O mostrador ten unha altura de 110 cms.
Salas polivalentes
➨Hai 4 salas polivalentes situadas en planta baixa con itinerario accesible.
➨As portas das salas miden 78 cms.
➨As mesas teñen 74 cms. de altura, un espazo libre inferior de 66 cms., e un ancho
e un fondo de 52 cms.
Aparcadoiro
➨Dispón de aparcadoiro exterior. Non hai prazas de aparcadoiro reservadas para persoas
con mobilidade reducida.
➨No itinerario dende o aparcadoio ata a porta principal hai un chanzo de 9 cms.,
ademais da rampla descrita no acceso principal.

ACCESIBILIDADE VISUAL
Acceso principal
➨A porta principal é acristalada, de apertura manual. Non está sinalizada
axeitadamente.
➨Hai 9 chanzos e rampla alternativa, ambos sen sinalización tacto-visual de embarque e
desembarque e sen pasamanos.
Hall e zonas comúns
➨O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
➨A iluminación é homoxénea.
Sinalética
➨Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
➨Os carteis están colocados a unha altura entre 170-185 cms.
➨As letras e símbolos miden 4 cms. e presentan contraste cromático co fondo.
Escaleiras principais
➨Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica e non teñen boceles. Carecen de
sinalización tacto-visual.
➨Ten pasamanos a ambos lados.
➨A iluminación é suficiente e homoxénea.
Ascensor
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➨A botoeira está en braille.
➨Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso
➨Non ofrece información sonora de parada en planta.

Recepción
➨A porta é totalmente acristalada.
➨O persoal non ten coñecementos da lingua de signos.
➨En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.
Cuartos
➨Hai enchufes xunto á cama.
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 da cabina.
➨Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.
Sistema de emerxencia
➨Non hai sistema de emerxencia visual.

NAVARRA

NOTAS
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