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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O uso especial dos espacios públicos mediante ocupación que supoñan
aproveitamentos dalgúns particulares precisa dunha normativa que harmonice os
intereses destas persoas cos dos demais usuarios da vía pública, e que preserve en
todo caso o entorno onde se ubican estas ocupacións. Nace así esta Ordenanza, que
pretende regular todas as situacións nas que se produza unha ocupación desta
naturaza, sempre con carácter temporal, aínda que nalgúns casos a súa brevidade
mereza un réxime específico, co que no texto da Ordenanza discrimínanse distintas
especies de ocupacións da vía pública. A finalidade será unha normalización destes
usos, necesarios en moitas ocacións, e a súa homoxeneización, que necesariamente
beneficiará á comunidade, singularmente no caso das terrazas de hostelería,
ocupación á que o texto adica gran parte dos seus artigos.
O Concello, seguindo a tendencia actual, estudiou a creación da presente
normativa, no caso concreto das terrazas de hostelería, para unificar a imaxe exterior
dos establecementos hosteleiros cun mobiliario que ofreza unha imaxe corporativa que
contribúa a combater o feísmo duns elementos que forman parte do aspecto
urbanístico de Foz. Inclúense no texto a aprobación das dimensións dos
emprazamentos das terrazas, garantindo espacios suficientes para a movilidades dos
transeúntes, a ordenación do mobiliario das terrazas cos materiais que o componen e
a eliminación definitiva da publicidade nel.
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Regúlase neste texto, no seu Título I o seu obxecto e ámbito de aplicación, e a
suxección a autorización municipal das actividades nel descritas. O Título II describe
as características con que teñen que contar as instalacións, coas condicións técnicas
e estéticas e as prohibicións específicas que lles corresponden. Neste Título faise
referencia tamén ás denominadas ocupacións extraordinarias da vía pública,
caracterizadas pola súa brevidade temporal. O Título III ocúpase do réxime xurídico
das autorizacións, regulando tanto o conxunto de dereitos e obrigas dos titulares das
licenzas como o procedemento de outorgamento e os efectos das mesmas nas súas
distintas categorías. Remata este Título cos Capítulos adicados á extinción das
licenzas e ó seu réxime fiscal. O Título IV, regula a aplicación da presente ordenanza á
Lei 42/2010, de 30 de decembro, pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de
decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o
suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco, establecendo
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A estética urbana unificada é un obxectivo que beneficiará ao propio sector
hosteleiro, toda vez que ofrecerá no termo municipal unha estampa singular e
harmónica, atractivo non só para os veciños do Concello, senón tamén para os
visitantes. O turismo supón un elemento básico para a dinamización da actividade
económica, e cada vez máis abonda o turista esixente cos distintos aspectos culturais
e de estética urbanística. Xunto a esto, preténdese eliminar prácticas molestas, tales
como interceptar os accesos ás vivendas nas zonas de lecer comunitarias, eliminar
elementos accesorios dos locais de hostelería que non deben figurar no exterior, ou
reducir o exceso de emisións acústicas, sobre todo en horarios nocturnos. En
definitiva, preténdese fomentar a calidade de vida.
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especialidades en relación á instalacion de mobiliario estandarizado. O Título V e
derradeiro, explicita o réxime sancionador aplicable ás ocupacións da vía pública. Nos
anexos do texto da ordenanza descríbanse tanto o logotipo municipal que deberán
presentar as instalacións das terrazas de hostelería coma o mobiliario autorizado para
poder ser utilizado.
TÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.
A presente ordenanza ten como obxecto regular o uso especial público
mediante bens mobles ou instalacións desmontables para actividades lucrativas de
hostelería, restauración ou prestación de servicios, xunto coas ocupacións da vía
pública como consecuencia de actividades dos particulares autorizados diferentes das
hosteleiras, co fin de garantir o equilibrio de intereses entre o sector hosteleiro e
demais ocupantes e os peóns e demais usuarios da vía pública, harmonizando de
xeito correcto estes elementos co entorno no que se ubican.
Considérase uso especial do dominio público cando concurran circunstancias
deste carácter pola intensidade do uso calquera outra semellante, coma sucede no
ámbito material desta ordenanza.
Artigo 2. Ámbito de aplicación.
As normas deste regulamento serán de aplicación específica a:
a) Instalación de terrazas anexas aos establecementos de hostelería con
mesas, cadeiras, separadores e parasoles, ou instalacións análogas
complementarias da actividade realizada nos locais.
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c) Casetas e contenedores de obras, valados e instalacións de andamiaxe
para a reparación e/ou pintado de fachadas ou realización doutras obras.
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b) Máquinas expendedoras de negocios ou recreativas adosadas ás fachadas
e caixeiros automáticos.

Artigo 3. Definicións.
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1. Entenderase por ocupación de terreo demanial con terrazas as instalacións
temporais nun espacio anexo a un local ou establecemento situado nun inmoble,
susceptibles de aproveitamentos relacionados coa actividade propia da hostelería,
mediante a colocación de mesas, cadeiras, xardiñeiras, separadores, parasoles ou
elementos análogos, n aliña da fachada ou fronte o establecemento, sen dispoñer
de barra de servicio diferente da do propio establecemento.
2. Considérase modalidade de uso especial do demanio e estarán suxeitos á
presente regulación a realización de actividades ou instalacións situados en locais
de dominio privado que impliquen unha intensidade na utilización do dominio
público superior á que se poida estimar como normal. Nesta modalidade estarán
incluídos os seguintes supostos:
a) Mostradores destinados á venda de xeados, comida, refrescos ou similares,
que non sobresaian da liña da fachada estando en comunicación directa
coa vía pública, que permitan a expedición de consumicións ao público
estacionado na beirarrúa.
b) Taquillas expendedoras de billetes de espectáculos nas beirarrúas.
c)

Aparatos de venda automática, máquinas recreativas e caixeiros nas
beirarrúas ou adosados ás fachadas.

3. Entenderase por ocupación en dominio privado as instalacións temporais en
terreos de propiedade particular, susceptibles de aproveitamentos relacionados
coa actividade propia de elementos análogos na liña de fachada ou fronte ao
establecemento, sen dispoñer de barra de servicio diferente da do propio
establecemento. Este tipo de instalacións deberán contar coa autorización previa
dos titulares dos emprazamentos, e contar coa preceptiva licenza de uso
provisional de conformidade coa normativa urbanística.
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Con carácter xeral, as instalacións ás que se refire a presente ordenanza
respectarán as prescripcións establecidas en canto a súa ubicación, réxime de
distancias e protección do entorno urbano, non permitíndose colocar elementos non
autorizados. O mobiliario e os elementos decorativos que se instalen, tanto en terreos
de dominio público como privados, axustaranse ás prescripcións técnicas contidas
neste regulamento.
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Artigo 4. Prohibicións.

Artigo 5. Licenzas de ocupación.
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O uso especial do dominio público mediante terrazas e demáis ámbito material
sinalado no artigo 2 queda suxeito ao autorgamento dunha licenza municipal de
acordo co previsto neste texto e demais normativa de aplicación.
Artigo 6. Competencia para outorgar as autorizacións.
As licenzas para a ocupación do dominio público municipal serán outorgadas
polo alcalde do Concello, que poderá delegar esta facultade de acordo co que
dispoñía a normativa básica sobre réxime local.
Sen perxuizo da autorización concedida a Policía local do concello de Foz
poderá modificar as condicións de uso, temporalmente e por razóns de orde público ou
de circunstancias especiais do tráfico, sen máis procedemento que o aviso con
suficiente antelación ao titular da licenza, xustificando a medida adoptada e tendo en
conta que a medida limitarase ao mínimo tempo posible, segundo as circunstancias
excepcionais que a motiven.
Artigo 7. Actividades excluídas.
Quedan exentas da aplicación das previsións deste regulamento a actividades
puntuais e de reducida duración, tales como eventos festivos, concentracións lúdicas
ou deportivas e semellantes, que se rexerán pola súa propia normativa para a
obtención dos correspondentes permisos para a súa celebración.
TÍTULO II
CARACTERÍSTICAS DAS INSTALACIÓNS
CAPÍTULO 1. CONDICIÓNS TÉCNICAS DAS INSTALACIÓNS
Sección 1ª: Condicións das terrazas de hostelería

a) Non se autorizarán instalacións en beirarrúas cunha anchura inferior a 2.10
metros, tendo que deixar un corredor mínimo para paso de 150 cm. libres
de obstáculos, co fin de facilitar a movilidades de persoas con
discapacidades físicas e/ou deficiencias visuais, carritos de bebés e a
circulación de peóns.
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As instalacións de hostelería que estean incluídas no ámbito de aplicación
deste texto deberán cumplir as seguintes condicións:
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Artigo 8. Requisitos da ocupación das terrazas de hostelería.
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No obstante ao anterior, o concello mediante acordo plenario ou por
Resolución dictada polo Sr. Alcalde (previo acordó favorable da xunta
de portavoces) poderá autorizar en casos excepcionais , atendendo a
razóns de oportunidade turística, social… a instalación de terrazas coa
tipoloxía específica, con dimensións inferiores as contidas na presente
ordenanza, previa solicitude e xustificación da medida excepcional, tendo
en conta o establecido na Orde de 1 de febreiro de 2010, polo que se
desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e
non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos
urbanizados.
b) No suposto de que as instalacións estean situadas en prazas e paseos, a
superficie de ocupación total resultante da suma da extensión de todos os
permisos non rebasará o 10% da superficie da praza, no caso de que sexan
varias as licenzas. No caso de que exista un único local na praza ou paseo
a superficie máxima que poderá ocupar será de 30 m2. O órgao
competente municipal poderá segundo as necesidades de demanda facer
un reparto proporcional da superficie a ocupar no caso de varias solicitudes.
En concreto as autorizacións de terrazas en rúas peonís ou prazas
estudiarase de xeito global tendo en conta as características que concurran
na zona onde se ubiquen. Do proxecto de ordenación destes lugares
darase traslado oficial ós hosteleiros interesados, de xeito que poidan
formular as alegacións que procedan no prazo de quince días hábiles.
Transcorrido este plazo, e resoltas as alegacións presentadas, o Concello
resolverá a ordenación global que corresponda.

Será en todo caso obrigatoria a colocación dunha tarima ou plataforma.

-

Establécese a distinción según que o aparcamento de vehículos esté
permitido en líña ou en batería.
1. Aparcamento en líña: Non se autorizará ningún tipo de ocupación con
mesas nin cadeiras, salvo en calzadas de doble circulación cun mínimo
de 9 metros de ancho e nas de un só sentido de circulación, cun ancho
mínimo de 6 metros lineais. Nestes supostos a tarima terá un ancho
máximo de 2 metros, segundo as condicións establecidas con respecto
ás tarimas neste artigo. A lonxitude da terraza non excederá en ningún
caso de 10 metros, nin da lonxitude da fachada do establecemento si
esta é inferior deixando libres 0,50 cms de cada un dos laterais con
cada colindante, se ben poderá ampliarse ata o citado límite máximo
previo consentimento por escrito dos veciños colindantes afectados.
Fíxase o paso mínimo entre duas terrazas contiguas en 1,50 m.
2. Aparcamento en batería: A anchura da zona de ocupación en calzada
non excederá en ningún caso de 3,50 metros sobre tarima, deixando
desocupadas as zoas de espazos libres establecidas na presente
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c) Ocupación con mesas en calzada, sobre aparcamentos: Para a ocupación
da calzada sobre aparcamentos, con mesas e cadeiras, estarase as
seguintes condicións:
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ordenanza. Manterase sempre un mínimo de 4 metros de carril libre en
rúas de circulación rodada de sentido único e 7 metros en doble sentido.
A lonxitude da terraza non excederá en ningún caso de 10 metros, nin
da lonxitude da fachada do establecemento si esta é inferior deixando
libres 0,50 cms de cada un dos laterais con cada colindante, se ben
poderá ampliarse ata o citado límite máximo previo consentimento por
escrito dos veciños colindantes afectados. Fíxase o paso mínimo entre
duas terrazas contiguas en 1,50 m.
Características da tarima en zona de aparcadoiro en batería: Na instalación de
terrazas en zonas de calzada uso aparcamento, sobre a superficie autorizada
colocarase unha tarima, adosada ao bordillo da beirarrúa e sen sobrepasar o
nivel do mesmo, coas seguintes características:
1. Deberá estar balizada perimetralmente polos lados con paraventos
autorizados como elementos delimitadores e de protección, ou outros
elementos de mobiliario segundo a tipoloxía establecido nesta ordenanza,
que serán en todo caso acordes á imagen del entorno urbano no que se
atopan. A altura máxima do elemento de balizamento será de 1,20 metros.
2. Deberán estar construidas con materiais ignífugos e pavimento de
caucho ou madeira para evitar a emisión de ruidos.
3. A súa instalación permitirá a limpeza diaria tanto da propia tarima como
do pavimento sobre o que esté colocada.
4. A tarima se superponrá sobre a superficie autorizada, sen anclaje algún
ao pavimento. Irá adosada ao bordillo da beirarrúa e sen sobrepasar o
nivel do mesmo.
5. Contará con elementos captafaros ou reflectores nas esquinas.
6. O acceso á terraza realizaráse obrigatoriamente polo acerado.
d) As terrazas poderán autorizarse coas seguintes modalidades:
d.1) Adosada á fachada do edificio onde se sitúe o local de hostelería,
quedando prohibida expresamente a instalación na liña do bordo da
beirarrúa polos problemas de tráfico e seguridade que ocasionaría.
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e) Nas terrazas que estean adosadas á fachada dun edificio todo o seu
perimetro estará comprendido dentro da superficie ocupada polo local de
hostelería, fronte da súa fachada, deixando libres 0,50 cms de cada un dos
laterais con cada colindante; se ben poderá ampliarse ata o citado límite
máximo previo consentimento por escrito dos veciños colindantes afectados
que deberá achegarse ao expediente administrativo da autorización, e sempre
e cando non existan espazos que deban quedar necesariamente libres polo
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d.2) Separada do local por unha estrada únicamente cando se sitúe en
prazas e paseos, e sempre que exista un informe favorable da Policía
Local en orde á preservación da seguridade vial.
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medio, conforme ó disposto nesta ordenanza. Igualmente caberá, previa
autorización da propiedad contigua ao local de hostelería a colocación, dentro
da lonxitude máxima establecida na presente ordenanza, a colocación de
terrazas diante do frente de locales contiguos ao do titular da autorización. A
autorización neste caso, igual que no anterior, deberá acompañar á solicitude
que se presente.
f) Non poderán instalarse elementos de mobiliario das terrazas que resten
visibilidade a outros establecementos, non podendo ocupar porcións de terreo
diferentes das sinaladas.
g) A zona ocupada pola terraza deberá manterse en permanente estado de
limpeza. O titular da licenza responsabilizarase da limpeza da superficie
ocupada.
h) En todo caso, deberán deixarse completamente libres para a súa utilización
inmediata:
1) Os accesos a inmobles e o do propio establecemento, que terán un
paso mínimo de 1.50 metros
2) Os accesos a garaxes.
3) As entradas a galerías visitables.
4) As bocas de rego.
5) Os hidrantes.
6) Os rexistros de sumidoiros.
7) As saídas de emerxencia.
8) As paradas de transporte regularmente establecidas.
9) Os aparatos de rexistro e control do tráfico.

12) As paradas de autobuses e taxis
En ningún caso poderá colocarse elemento ningún de mobiliario que dificulte a
entrada e saída en vados permanentes de paso de vehículos, debidamente
autorizados e sinalizados, nin poderán impedir a visibilidade das sinais de
tráfico.
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11) As situadas en pasos de peóns.
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10) As destinadas a operacións de carga e descarga
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O material do mobiliario que ocupe a superficie autorizada poderá ser
de aluminio, Madeira arpillería ou similares en calidades, evitando
materiais plásticos de baixa calidade e de natureza fráxil con exceso
de propaganda comercial. O mobiliario disporá de protección plástica ou
semellante para evitar a xeración de ruídos no manexo. O Concello
determinará tamén os modelos de toldos que poderán ser instalados, e
neste caso tanto o voo como o pé de apoio deberán quedar dentro da
superficie autorizada. Igualmente establecerase para os restantes
elementos de mobiliario autorizados.

j) Deberánse colocar papeleiras e cinceiros suficientes na terraza para os
usuarios da mesma. Nos establecementos hosteleiros nos que non estea
permitido a colocación de terrazas exteriores habilitaranse os medios
suficientes para que se poida atender a demanda dos usuarios fumadores do
local, de acordo co establecido na Lei 28/2005, de 26 de decembro, de
medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o
consumo e a publicidade dos produtos do tabaco. Con este fin autorizarase a
colocación de baldas adosadas á fachada do establecemento, cinceiros de pe
de exterior así como mesas altas sen cadeiras de máximo 50 cm de diámetro.
j) A terraza en ningún caso creará problemas de accesibilidade nin entorpecerá
actividades, entradas ou saídas dos colindantes, entre outros.
k) Non permitirase ningunha clase de obras de fábrica ou albanelería sobre as
zoas de dominio público que incumplan as prescripcións da presente
ordenanza. Non poderán realizarse instalacións de mobiliario distintas das
expresamente autorizadas.
l) En ningún caso poderánse instalar na via pública nin na beirarrúa, nos
estacionamentos ou na calzada aparellos de cociña que provoquen fumes ou
cheiros tales como barbacoas, parriñas, etc, salvo dispensa expresa da
Alcaldía en casos excepcionais debidamente solicitados. en períodos de festas,
que non poderá superar os 3 días.

o)Así mesmo queda prohibida a instalación de calquera clase de aparellos
reprodutores de imaxe e son, así como a celebración de espectáculos ou
actuacións musicais, agás autorización municipal expresa.
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n) Queda absolutamente prohibida a instalación de billares, futbolines,
máquinas recreativas, de azar, expendedoras de bebidas, grelladas, barras de
servizo, e de calquera outro tipo análogo, nas terrazas obxecto de regulación
na presente ordenanza.
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m) Permítese o peche lateral e da cuberta da terraza con elementos traslúcidos
e recoméndase o uso de separadores, cunha altura máxima de 1,80 metros
sempre e cando sexan diáfanos ou realizados con material transparente, e
toldos móbiles.
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p)Será obrigatorio, para poder instalar terrazas anexas a establecementos
adicados a restaurante ou cafetería, estar en posesión da autorización turística
autonómica que ampare tal establecemento.
q) O concello, a través do servicio municipal competente podrá ditar as normas
complementarias que estime oportunas por razóns de tráfico, en
desenvolvemento desta Ordenanza, modificando incluso as dimensións das
terrazas.

Artigo 9. Horarios.
a) O horario de ocupación da superficie pública autorizado será o que
corresponda coa licenza de apertura do negocio de hostelería titular do
permiso, de acordo coas disposicións sobre apertura e peche de
establecementos públicos emitidos polas administracións competentes.
b) En ningún caso se poderá facer uso da instalación da terraza fóra do horario
permitido, nin deixar o mobiliario constitutivo dela no exterior do recinto fóra
dese horario. O incumprimento deste precepto, xunto coa revogación da
licenza, poderá dar lugar á instrucción dun procedemento sancionador.

Sección 2ª: Condicións comúns a tódalas instalacións
Artigo 10. Xustificacións da denegación e revogación.

3. O incumprimento das prescripcións contidas neste capítulo dará lugar á
caducidade da licenza.
Artigo 11. Localizacións específicas.
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2. Xustificarase a denegación do permiso cando a instalación resulte
inaxeitada ou discordante co entorno, ou dificulte o paso de peóns.
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1. As solicitudes de ocupación da vía pública para as actividades
obxecto deste regulamento poderán ser denegadas pola administración por razóns
específicas de seguridade viaria ou implantación ou modificación de servicios
públicos, casos nos que tamén estará xustificada a revogación da licenza concedida
sen dereito a ningunha indemnización. Do mesmo xeito, poderá requirirse a retirada
temporal das terrazas con motivo de eventos ou obras municipais, polo tempo que
sexa necesario, sen dereito a indemnización.
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En prazas, rúas peonís ou paseos marítimos, o Concello, logo da
valoración circunstanciada da situación existente, poderá autorizar cortaventos ou
outros elementos adicionais aos establecidos neste regulamento con carácter xeral.
Artigo 12. Máquinas expendedoras en fachadas e caixeiros automáticos.


As taquillas expendedoras de billetes para a entrada en espectáculos públicos,
aparatos de venda automática, moestradores de bares, cafés e
establecementos similalres que permitan expedir consumicións ao público
estacionado nas beirarrúas estarán suxeitas ás obrigas fiscais establecidas na
ordenanza fiscal correspondente, polo beneficio que obteñen do uso do
dominio pùblico, ou a intensidade de uso que implica a actividade.

 As entidades bancarias ou locais comerciais que dispoñan de caixeiros
automáticos quedarán suxeitas ás obrigas fiscais do mesmo xeito que as
actividades sinaladas no apartado anterior, por constituir unha intensidade na
utilización do dominio público superior á que poida estimarse como normal ao
fomentar o estacionamento do público nas beirarrúas.

Artigo 13. Casetas, valados e contenedores de obras.
As casetas e os contenedores de obras, de residuos, instalacións de andamios
e demais elementos que se sitúen na vía pública de xeito temporal para actividades
constructivas deberán suxeitar o seu uso ás condicións impostas na licenza
correspondente, e cumpri en todo caso os seguintes requisitos:

c) A instalación suxeitarase á superficie fixada na licenza e á ubicación que se
concrete no permiso, e exclusivamente durante o tempo determinado,
quedando vencellada á licenza municipal. O dereito de uso da superficie
pública caducará no caso de incumprimento de calquera das condicións.
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b) No caso de ocupación de calzadas, a instalación deberá contar con todas
as medidas de seguridade e sinalización que o Concello lle sinale, cos
certificados da instalación que correspondan. O custo correrá por conta do
titular da licenza.
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a) Deberán estar instalados o menor tempo posible, para os efectos de non
dificultar o uso do resto dos transeúntes, e os materiais da instalación
deberán de estar en perfecto estado de conservación.
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d) Os valados metálicos de naturaza provisional serán de cor branca, Do
mesmo xeito, os valados fixos delimitadores do perímetro dunha
construcción serán tamén de cor branca.
e)

Os andamios estarán recubertos con lonas, por motivos de seguridade,
que terán o tratamento estético uniformador que estableza a administración
na concesión da licenza correspondente.

Artigo 14. Respecto do arbolado.
As instalacións reguladas na presente ordenanza deberán respectar o entorno
no que se atopen, de xeito que se se pretende ocupar unha beirarrúa que teña
arbolado, reducirase a superficie de terraza. Haberá que deixar para o paso un
corredor mínimo de 150 cm de ancho libre de obstáculos, salvagardando en todo caso
a integridade da árbore.

CAPÍTULO II
PROHIBICIÓNS ESPECÍFICAS

Artigo 15. Exceso de superficie ou mobiliario.
As instalacións temporais ás que se refire a presente ordenanza suxeirarase ás
prescripcións establecidas en canto á súa ubicación, superficie e réxime de distancias,
non permitíndose colocar calquera outro elemento que non sexa o mobiliario de
hostelería expresamente autorizado.
Artigo 16. Prohibición de neveiras e mostradores.

2. Non se permitirá a colocación de mostradores ou outros elementos de
servicio para a terraza no exterior, debendo atenderse dende o local.
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3. Atenderase as restantes prohibicións establecida ao londo do articulado da
presente ordenanza
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1. Prohíbese na colocación das terrazas a instalación de neveiras e máquinas
recreativas ou similares.

Artigo 17. Mamparas ou xardiñeiras divisorias.
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Queda prohibida, con carácater xeral, a colocación de mamparas ou
xardiñeiras divisorias, salvo razóns xustificadas que serán postas de manifesto
polo interesado cando formule a solicitude da licenza, así como os separadores
regulados na presente ordenanza. No caso de que se autorizasen, deberán estar
homologadas pola administración, ser móbiles ou plegables, translúcidas cunha
altura máxima de 150 cms. en consonancia xunto co resto do mobiliario, e non
poderán en ningún caso rebasar o ancho autorizado de superficie da terraza.
Exceptúanse neste caso os supostos de terrazas da zona de aparcamento en batería
ou en liña cando sirvan como separadores das zonas delimitadas, que se referirán ao
réxime xurídico establecido para eses casos concretos.

Artigo 18. Excesos de superficie ou anchura perimetral.
Queda prohibido o exceso na ocupación da superficie marcada na licenza
municipal, así como o exceso na anchura do perímetro da terraza, salvo autorización
expresa dos titularles dos espazos colindantes (tanto se son locais comerciais como
se non), que deberá achegarse ao expediente administrativo da autorización.

Artigo 19. Anclaxes ou instalacións eléctricas.

Prohíbese celebrar espectáculos ou actuacións musicais salvo autorización
expresa do Concello, e, en xeral, producir sons amplificados nas terrazas.

Artigo 21. Prohibición de publicidade.
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Artigo 20. Música.
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1. Queda prohibido fixar o mobiliario das terrazas mediante anclaxes no
pavimento das calzadas ou beirarrúas.
2. A instalación de aparatos eléctricos, deberá ir expresamente na
solicitude e cumprir as prescricións legais que se requiren para una
instalación deste tipo no exterior. Non obstante no caso de existir
iluminación debe ser tenue de baixa intensidade.
3. Queda prohibida o pintado das rúas e beirarrúas delimitando a zoa de
terraza.
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Queda prohibida a impresión de publicidade nos elementos de mobiliario das
terrazas de hostelería, salvo o elemento aprobado pola administración.
Queda prohibida a instalación na vía pública de reclamos publicitarios coma
pizarras, anuncios dos productos á venda e letreiros de prezos na superficie da
beirarrúa.
CAPÍTULO III
ESTÉTICA DAS TERRAZAS
Artigo 22. Publicidade Tarimas. Sombrillas.
Para evitar a mala imaxe que provoca a falta de uniformidade nos criterios
estéticos e o uso excesivo de mobiliario con alto contido propagandístico e
comercial, so se permitirá a serigrafía nas sombrillas e toldos co nome do
establecemento ao que pertence.
As tarimas: serán de instalación obligatoria en tódalas terrazas que estén situadas en
calzadas sobre a zoa de aparcadoiro en colindancia co tráfico rodado, segundo as
caracteristicas recollidas no artigo 8 da presente ordenanza.
As sombrillas só poderán autorizarse sen anclaxes ao pavimento e co modelo
establecido no anexo correspondente da presente ordenanza.

Artigo 23. Materiais do mobiliario das terrazas.

3. A cor dos materiais de cada unha das terrazas terá que ser uniforme, de
xeito que tódolos elementos do mobiliario dunha mesma terraza serán da
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2. Co fin de homoxeneizar a estética promovida por esta norma, cando entre
en vigor será obligatorio que os titulares das licenzas de ocupación da vía
pública e os novos autorizados utilicen os elementos de mobiliario
acordados pola administración, e que son referenciados para a súa
identificación no anexo II desta Ordenanza, en todo caso nos
establecementos incluídos na fachada turística e de xeito recomendable
pero potestativo nos restantes.
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1. Os materiais do mobiliario de que se sirva para facer a ocupación, tanto das
mesas e cadeiras como dos separadores e parasoles, serán o aluminio,
vimbio, madeiras e teas (ou materiais que os imiten), tendo que contar con
boa calidade e gozar de estabilidade suficiente.
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mesma cor, podendo optar o instalador polos aprobados no anexo II desta
Ordenanza.

Artigo 24. Prohibición.
Con carácter xeral, prohíbese a instalación de mobiliario diferente do referido
no anexo II desta Ordenanza, tanto polo uso de outros materiais non permitidos como
pola instalación de elementos alleos, tales como mamparas de metacrilato, etc., que
serán autorizados de xeito extraordinario e logo da valoración ponderada de todos os
intereses concurrentes pola administración, previa presentación de proxecto que
conterá un croquis indicativo da instalación e disposición dos elementos da ocupación.

Prohíbese a instalación de equipos reproductores musicais ou visuais de calquera tipo
conforme co establecido na legislación de contaminación acústica así como as
ordeanzas municipais específicas, salvo as autorización específicas as que se fixo
referencia en preceptos anteriores.

CAPÍTULO IV
OCUPACIÓNS EXTRAORDINARIAS DA VÍA PÚBLICA

2. Suxeitaranse ás condicións deste Capítulo as ocupacións de vía pública
con elementos desmontables ou unicamente personais para a actividade de
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1. Nos casos que se pretenda unha ocupación da vía pública, en calquera
dela (sexan calzadas ou beirarrúas) de xeito breve por circunstancias
extraordinarias (tales como a realización dunha mudanza ou a descarga de
materiais, etc.), e con elementos que permitan a liberación rápida do
espacio ocupado, será precisa a previa solicitude de autorización. A súa
concesión implicará que por parte do Concello se habilite unha reserva de
espacio para poder efectuar a actividade.
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Artigo 25. Mudanzas, descargas de materiais, repartos publicitarios e outras
ocupacións.
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reparto de publicidade ou semellantes. Para realizar nas ditas actividades
precisarase unha autorización previa.
3. As ocupacións extraordinarias definidas no artigo anterior deberán
realizarse no menor tempo posible, deixando posteriormente o espacio
ocupado no mesmo estado no que se atopaba antes do acto.
4. As ocupacións definidas neste artigo determinarán as obrigas económicas
definidas na ordenanza fiscal correspondente para os titulares das licenzas.

Artigo 26. Ocupación da vía pública con elementos de tráfico mercantil.
1. Estará suxeita á obtención de licenza municipal a ocupación da vía pública
con elementos propios do negocio do que pretenda o permiso. A tal efecto,
os titulares destas licenzas suceitaranse ao conxunto de dereitos e obrigas
que este texto sinala para os ocupantes do demanio coa colocación das
terrazas de hostelería, sendo de aplicación o seu réxime xurídico.
2. As ocupacións definidas neste artigo determinarán as obrigas económicas
definidas na ordenanza fiscal correspondente para os titulares das licenzas.

TÍTULO III
RÉXIME XURÍDICO DAS AUTORIZACIÓNS
CAPÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

2. A licenza outorgarase, no caso de ocupacións da vía pública con terrazas,
a quen obstente a titularidade da licenza de apertura do establecemento
que linde co espacio exterior que se pretenda ocupar. Nos demais casos, á
persoa física ou xurídica que o solicite.
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1. As licenzas obxecto da regulación desta ordenanza outorgaranse deixando
a salvo o dereito de propiedade, e sen prexuízo de terceiro.
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Artigo 27. Titularidade das licenzas.
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3. No caso do pasamento do titular, subrogaranse na licenza os herdeiros,
sempre que se manteña a licenza para a actividade do establecemento e
a terraza. A subrogación deberá ser solicitada, e o interesado achegará a
documentación que acredite a súa condición de herdeiro e xustificar o
cambio de titularidade da licenza para a actividade do establecemento
anexo á terraza.
4. Queda prohibido o arrendamento ou subarrendamento da licenza de
ocupación da vía pública para actividades de hostelería, así como a súa
cesión directa ou indirecta, total ou parcial.
Artigo 28. Suxeición do titular as obrigas.
O titular da licenza quedará obrigado diante da administración municipal a
cumplir as obrigas que se deriven do seu outorgamento. O incumplimento das
condicións fixadas implicará a caducidade das concesións.

Facultativamente, cando a administración así o considere, para otorgar
calquera das licenzas obxecto desta Ordenanza, no caso de que
concurran circunstancias que fagan presumir a posibilidade de causar
danos en bens pùblicos, requerirase aos interesados para constituir unha
garantía polo importe que se sinale para asegurar a correcta execución
das obras de instalación dos elementos de ocupación no deominio
público, o cumplimento das obrigas impostas nesta ordenanza e a
reposición do demanio ao seu estado correcto.

2.

A garantía constituirase con carácter previo a que se dicte a resolución
que outorgue a licenza, e a falta de constitución representará, en todo
caso, unha causa de caducidade da autorización.

3.

Cando rematen os efectos do permiso, a garantía restituirase ao
interesado, previo informe favorable dos servicios municipais.

CAPÍTULO II
DEREITOS E OBRIGAS DOS TITULARES DAS LICENZAS

Artigo 30. Exercicio de actividades propias.
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1.
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Artigo 29. Garantías.
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Con carácter xeral, o titular dunha licenza terá o dereito a exercitar as
actividades no seu propio termo, conn suxección ás condicións establecidas no título
administrativo e ás disposicións desta Ordenanza.
Artigo 31. Adecuación do espacio ocupado.
1. Corresponderá ao titular da licenza a instalación dos elementos para
realizar a ocupación e a levar a cabo as obras necesarias para exercer as
actividades autorizadas, con suxeición ao contido da licenza e ás
instruccións dictadas polos servicios técnicos municipais.
2. No caso de precisalo, corresponderá ao titular da licenza a subscripción
dos correpondentes contratos de subministración de servicios ante as
compañías subministradoras dos servicios de auga ou enerxía eléctrica.
Estas empresas terán que acreditar que o titular disponía da
correspondente licenza municipal para poder prestar o subministro. As
conduccións de servicios, cando estean xustificados, precisarán a
autorización previa do Concello, realizaranse fomentando a máxima
seguridade da instalación, e de acordo coas instruccións dos servicios
técnicos.
Artigo 32. Limpeza, seguridade e ornato.
1. Será obriga dos titulares das licenzas de terrazas a de mantelas nas
debidas condicións de limpeza, seguridade e ornato. Para estes efectos,
será requisito indispensable para o titular da instalación dispoñer dos
correspondentes elementos de recollida e almacenamento dos residuos
que poidan luxar o espacio público.

4. Cando estea o mobiliario da terraza acopiado na vía pública no caso
descrito no apartado anterior queda terminantemente prohibido a suxeición
ou amarre deste a elementos de mobiliario público urbano, sinais de
tráfico, árbores ou instalacións públicas. Facelo así suporá a comisión
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3. Con carácter xeral non se permitirá o acopio do mobiliario de terraza na vía
pública cando non estea en uso, agás na tempada de verán ou en épocas
que por desenvolverse en períodos vacacionais teñan a consideración
xeral de tempada alta, con bonanza do tempo atmosférico. Nestes casos o
mobiliario deberá deixarse perfectamente suxeito e situado pegado a
fachada do local de hostelería, e evitando que entorpeza o uso da vía
pública polos viandantes.
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2. Non se permitirá almacenar ou apilar productos ou materiais xunto ás
terrazas, así como residuos propios das instalacións, tanto por razóns
estéticas como de higiene.
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dunha infracción administrativa ás disposicións da presente ordenanza e
dará lugar á apertura do correspondente procedemento sancionador.
Artigo 33. Responsabilidade por danos a bens públicos.
Unha vez extinguida a autorización, os titulares das licenzas reguladas nesta
Ordenanza responderán polos danos que se causen nos elementos de dominio
público ou no mobiliario urbano que resultaren afectados pola actividade desenvolvida.
Se o titular non cumpre esta obriga, o Concello poderá facela efectiva á súa costa, e o
titular quedará inhabilitado para obter sucesivas auatorizacións, polo prazo mínimo de
dous anos e máximo de cinco.
Artigo 34. Responsabilidade por danos a persoas ou cousas.
Os titulares das licenzas reguladas nesta Ordenanza serán responsables dos
danos ocasionados ás persoas ou cousas con motivo da instalación das terrazas,
contenedores ou casetas de obra e ocupacións extraordinarias, así como na retirada
dos elementos e durante o período de vixencia das licenzas. Os titulares estarán
obrigados a reparar os danos e prexuízos derivados directa ou indirectamente do
exercicio das distintas actividades tanto ás administracións como ós particulares.
Artigo 35. Conservación e réxime fiscal.
1.
Os titulares das licenzas serán responsables do mantemento e
conservación axeitados das súas instalacións.
2. Os titulares das licenzas deberán facer o pagamento das exaccións fiscais
que correspondan polas actividades descritas neste regulamentoe de conformidade
coas ordenanzas fiscais que sexan de aplicación.
Artigo 36. Documento acreditativo do permiso.

Artigo 37. Suxeición á normativa aplicable.
É obriga xeral dos titulares de todas as licenzas regulamentadas na presente
ordenanza cumprir as obrigas derivadas da normativa xeral ou sectorial de aplicación
en cada caso.

Página

22

O titular da licenza deberá ter en todo momento á disposición dos axentes da
autoridade o título habilitante para ejercer a actividade, no que constarán a superficie e
o mobiliario autorizado e o sistema de ubicación.
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CAPÍTULO III
PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DAS AUTORIZACIÓNS
Sección 1ª: Réxime xurídico
Artigo 38. Procedementos aplicables.
As licenzas reguladoras do ámbito material da presente ordenanza
tramitaranse de acordo co previsto na lexislación de réxime local e do procedemento
administrativo común. A unidade administrativa encargada da tramitación destes
procedementos recabará os informes técnicos ou policiais que estime precisos para a
resolución.
Artigo 39. Recursos.
O réxime de recursos contra os actos dos órgaos municipais, sobre os
materiais regulados na presente ordenanza, axustarase ás disposicións xerais da
legislación do réxime local.
Sección 2ª: Procedementos de outorgamento de autorización de ocupación da
vía pública con terrazas de hostelería, e efectos.
Artigo 40. Solicitude.
A solicitude dos interesados presentarase no Rexistro de entrada municipal, ou a
través de calquera dos medios recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de
novembro, cun mes de antelación á posta en servizo da mesma, no modelo
normalizado que se facilitará pola administración.
Poderase conceder autorización para a instalación de terrazas fora das datas
indicadas cando obtiveran a licenza de apertura con posterioridade a esa data e así
sexa acreditado.

A solicitude antedita virá acompañada da seguinte documentación:
a) Unha descripción polo miúdo dos elementos que se pretenden instalar na
terraza, que deberán estar contados de entre os relacionados no anexo II da
presente Ordenanza.
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A instalación non poderá realizarse ata que a autorización sexa debidamente
notificada ao solicitante.
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Por razóns de interese público poderán modificarse a instancia do solicitante as
condicións da autorización previamente concedida.
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b) A licenza de actividade a funcionamento do establecemento.
c) Un plano a escala axeitada da terraza, ou croquis de situación, onde se
coloquen os elementos do mobiliario, e se especifique o seu número e
situación. Neste documento sinalaranse o número de metros cadrados que se
pretenden ocupar.
d) Unha memoria explicativa na que se indique o tipo de mobiliario que se vai
instalar, así como as necesidades do número e colocación dos mobles en
relación coa actividade que se vai realizar. Na mesma aportarase unha
fotografía ou debuxo dos deseños a utilizar, a modo de croquis dos alzados dos
elementos a instalar.
e) Nocaso de que o emprazamento proposto sexa de dominio privado, unha
autorización escrita do propietario acreditado desta superficie.
f) Se emprazamento solicitado excede da anchura da fachada do local de
hostelería e invade as frontes dos locais de hostelería ou espazos limítrofes,
unha autorización dos titulares dos espazos privados invadidos.
g) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das obrigas
tributarias municipais.
h) Xustificante do seguro de responsabilidade civil polos posibles danos
sofridos polos ocupantes das terrazas, viandantes, via pública e mobiliario
urbano por un importe mínimo de 300.000,00 euros.
i)

Datos catastrais do establecemento.

j)

Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime
autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe.

de

2. Sen prexuízo da obriga de resolver, a falta de contestación no prazo
establecido no apartado anterior, considerarase desestimación presunta
para os efectos de interponer os correspondentes recursos.

Artigo 42. Vixencia.
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1. A resolución que poña fin ao procedemento terase que dictar e notificar no
prazo de dous meses, contados dende a data da presentación da solicitude
no rexistro do Concello. Non poderá realizarse a instalación en tanto non se
conceda a licenza.
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Artigo 41. Resolución.
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1.

As licenzas outorgaranse por meses naturais e entenderanse
tacitamente prorrogadas durante os meses seguintes aos da súa
concesión cando nin o Concello nin o interesado comuniquen por
escrito a súa vontade contraria á prórroga, previo abono da taxa
correspondente neste suposto.

2.

O disposto no apartado anterior non impedirá a facultade da
administración de resolver ou revogar a licenza, ou a caducidade da
mesma, de acordo co disposto nesta Ordenanza.

3.

O feito de ter sido titular dunha licenza en situacións anteriores non xera
para o interesado dereito ningún en posteriores peticións.

4.

Caducada unha licenza, o titular terá que deixar libre o espacio ocupado e
retirar os elementos instalados, e repoñer o espacio ao seu estado original
no prazo máximo de tres días.

5.

No suposto de que o titular da licenza pretenda modificar as características
físicas autorizadas, tanto na superficie ocupada como na cantidade de
mobiliario utilizado, deberá solicitalo no rexistro xeral do Concello ou nos
demáis rexistros autorizados, sempre que cumpra as previsións do artigo
40 deste Regulamento.

Sección 3ª: Procedemento de outorgamento da autorización de ocupación da
vía pública coa colocación de máquinas automáticas expendedoras ou caixeiros
automáticos.
Artigo 43. Solicitude.
A solicitude de outorgamento da licenza para o uso especial da vía
pública derivado de actividades que implican unha intensidade de uso superior á
considerada normal referente á instalación nun local de máquinas expendedoras ou
caixeiros automáticos adosados ás fachadas, deberá presentala o interesado no
rexistro xeral do Concello ou a través de calquera dos medios recoñecidos no artigo
38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, xunto coa seguinte documentación:

b) Un plano a escala ou croquis da situación, onde se indique a ubicación
da máquina expendedora ou caixeiro automático.
c) Unha memoria explicativa na que se indique a natureza da maquinaria e
a necesidade da súa colocación, así como a previsión da intensidade de uso
que vai provocar na vía pública.
d) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das obrigas
tributarias municipais.
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A licenza de actividade e funcionamento do establecemento.
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a)
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e) Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime de
autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe.
Artigo 44. Resolución e vixencia.
1.- Para os efectos da resolución que poña fin ao procedemento ou da falta dela,
será de aplicación o previsto no artigo 41 desta Ordenanza.
2.- As licenzas reguladas nesta sección outorgaranse por anos naturais,
podendo ser tácitamente prorrogadas durante os anos seguintes aos da súa concesión
nos termos previstos no artigo 42.1 deste texto. Isto non impedirá a facultade da
administración de resolver ou revogar a licenza. A falta de pagamento da taxa
establecida pola ocupación da vía pública será causa de resolución da licenza.
Sección 4ª: Procedemento de outorgamento da autorización de ocupación da vía
pública coa instalación de casetas ou contenedores de obra.
Artigo 45. Solicitude.
A solicitude de outorgamento da licenza para ocupar a vía pública derivada da
instalación de casetas, contenedores de obras ou xestión de residuos será presentada
polo interesado no rexistro xeral do Concello, ou a través de calquera dos medios
recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, xunto coa seguinte
documentación:
a) Plano de superficie que se vai ocupar (ou no seu defecto, croquis)
coa ubicación exacta da instalación que se pretenda.
b) A licenza (ou no seu defecto, a súa solicitude) urbanística de obras.
c) Memoria explicativa das circunstancias que estime xustificativas da
ocupación solicitada, con indicación da superficie e o tempo que se
prevé que dure a instalación.

Artigo 46. Resolución e vixencia.
1.-Serán de aplicación para os efectos da resolución que poña fin ao
procedemento ou a falta dela o previsto no artigo 41 desta Ordenanza.
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e) Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime de
autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe.
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d) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das
obrigas tributarias municipais.
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2.- As licenzas reguladas nesta sección outorgaranse polo prazo
indispensable para realizar a actividade, ben sexa o solicitado polo
interesado, ou ben o que acorde a autoridade administrativa despois de
examinar o informe técnico ou policial correspondente. Esta licenza non
poderá ser prorrogada.
3.- Cando rematen os efectos da autorización, o interesado deberá repoñer
a vía pública ao estado originario previo á súa ocupación. Serán da súa
responsabilidade os danos que se causen nos bens públicos, tanto como
consecuencia das operacións de montaxe e desmontaxe como durante o
tempo da instalación.
4.- A administración terá a facultade de resolver ou revogar a licenza por
causas sobrevidas. Tamén a revogará por incumprimentos da normativa
municipal reguladora destas actividades, singularmente as ordenanzas de
limpeza e de obras e servicios na vía pública.
Sección 5ª: Procedemento de outorgamento da autorización das ocupacións
extraordinarias da vía pública.
Artigo 47. Solicitude.
O interesado deberá presentar no rexistro xeral do Concello ou a través de
calquera dos medios recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, a
solicitude de outorgamento da licenza para ocupara a vía pública derivada da
instalación de elementos para realizar as actividades descritas no artigo 25 deste
regulamento, xunto coa seguinte documentación:
a) Croquis da superficie que se pretende ocupar, coa ubicación exacta
da instalación ou colocación dos elementos personais que se
pretendan ubicar.

d) Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime de
autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe.
Artigo 48. Resolución e vixencia.
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c) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das
obrigas tributarias municipais.
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b) Memoria explicativa das circunstancias que estime xustificativas da
ocupación solicitada, con indicación da superficie e o tempo que
prevé que dure a instalación.
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As resolucións por medio das que se outorguen as licenzas reguladas nesta
sección, así como a súa vixencia, veñen determinadas polas disposicións do artigo 46
deste texto.
CAPÍTULO IV
EXTINCIÓN DAS LICENZAS
Artigo 49. Formas de extinción.
A licenza quedará extinguida nos seguintes casos:
a) Por renuncia do seu titular.
b) Por caducidade.
c) Por resolución ou revocación.
Artigo 50. Caducidade.
As licenzas obxecto da regulación deste texto caducarán nos seguintes casos:
a) Por falta de uso da licenza durante un prazo dun ano.
b) Polo transcurso do prazo polo que foi concedida.
c) Por non manter en correcto estado o solo público onde se
sitúen.
d) Por adicar o local a fins distintos dos declarados polo titular.
e) Pola falta de pagamento das taxas derivadas do uso especial
da vía pública.
f) Por incumprir as condicións fixadas pola administración na
licenza.
Artigo 51. Resolución e revocación da licenza.

a) Para facilitar datos falsos ou incompletos para conseguir o permiso.
b) Destinar a licenza a un uso diferente do que constitúe o seu obxecto.
c) Non realizar as obras que, de ser o caso, poida ordenar o Concello.
Artigo 52. Efectos da extinción.
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2. En particular, as licenzas quedarán anuladas polo incumprimento das
seguintes obrigas:
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1. A licenza quedará resolta e sen efecto cando o interesado incumpra calquera
das condicións xerais derivadas desta Ordenanza, ou da normativa xeral ou específica
de aplicación. Tamén no caso de que cometese algún acto que imposibilite a
concesión, ou por circunstancias sobrevidas que motiven á administración para
revocar os permisos concedidos.
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Unha vez extinguida a licenza, o interesado terá que cumprir coas obrigas de
repoñer a superficie ocupada ao seu estado anterior á concesión da autorización
administrativa. No suposto de incumprir esta obriga, o Concello requerirá á persoa
responsable o custo da reposición dos bens públicos danados.
CAPÍTULO V
RÉXIME FISCAL DAS LICENZAS
Artigo 53. Suxeición ás ordenanzas fiscais.
Os titulares das distintas licenzas reguladas nesta Ordenanza estarán
obrigadas a pagar as taxas que se aproben nas ordenanzas fiscais que correspondan.

TÍTULO IV
RÉXIME SANCIONADOR
CAPÍTULO I.
INFRACCIÓNS
Artigo 54. Infraccións.
1.
2.

Serán infraccións ao disposto nesta Ordenanza as accións ou omisións
contrarias ás súas disposicións.
As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves.

Artigo 55. Infracións leves.
Cualifícanse como infraccións leves as seguintes:

c) A falta de conservación dos espacios exteriores ocupados ou o deterioro
leve do mobiliario da terraza.
d) A ocupación de máis superficie da autorizada en menos do 20%.
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b) O deterioro leve dos elementos do mobiliario urbano anexos á superficie
ocupada por calquera das actividades reguladas neste texto como
consecuencia do ejercicio permitido na licenza, e sen prexuízo da
reposición dos danos á súa conta.
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a) A instalación na vía pública dos elementos obxecto das distintas licenzas
desta Ordenanza sen o preceptivo permiso municipal, con posibilidade de
legalizar a situación.
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e) Calquera acción ou omisión contraria ás disposicións desta Ordenanza non
expresamente cualificada como grave ou moi grave.
Artigo 56. Infraccións graves.
Cualifícanse como infraccións graves as seguintes:
a) A instalación de elementos na vía pública obxecto da regulación material
deste texto sen posuir a preceptiva licenza municipal e sen posibilidade de
legalizar a situación, por contradecir as condicións conforme ás que se
conceden os permisos.
b) A ocupación de maior superficie á autorizada en máis dun 20%.
c) A negativa a facilitar, a requerimento da autoridade, a licenza de instalación
autorizada.
d) Desobedecer os requirimentos legítimos que realicen os axentes da
autoridade.
e) O uso indebido da licenza concedida.
f)

O deterioro grave dos elementos do mobiliario e ornamentos anexos ou
colindantes coa superficie ocupada, que se produza como consecuencia da
actividade obxecto da licenza, e sen prexuízo da reposición dos danos á
súa costa.

i)

A instalación de elementos de mobiliario non autorizados nin conforme ás
condicións establecidas no presente regulamento.

j)

A reiteración por dúas veces na comisión de faltas leves no prazo de dous
anos. A estes efectos enténdese cometida a falta cando estea rematado o
expediente sancionador na vía administrativa, con independencia do
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h) No suposto de terrazas de hostelería, o acopio do mobiliario da terraza
cando non estea en uso suxeitándoo a elementos de mobiliario urbano,
sinais de tráfico, árbores ou instalacións públicas. Neste caso, o mobiliario
poderá ser retirado polos servicios municipais por conta do titular da
licenza, se a tivese. No seu defecto, farase por conta do titular do
establecemento, sen prexuízo da imposición da sanción que corresponda.
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g) No suposto de terrazas de hostelería, a colocación de envases ou calquera
clase de elementos fóra da superficie autorizada. Estes elementos serán
retirados polos servicios municipais á costa do titular da licenza, se a tivese.
No seu defecto, farase por conta do titular do establecemento, sen prexuízo
da imposición da sanción que corresponda.
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recurso contencioso-administrativo que poida interpoñerse contra a
resolución sancionadora.
Artigo 57. Infraccións moi graves.
Cualifícanse como infraccións moi graves as seguintes:
a) Non desmontar as instalacións unha vez rematado o período de vixencia ou
cando fose requerido polo Concello. Os elementos instalados serán
retirados polos servicios municipais por conta do titular da licenza, se a
tivese, ou no seu defecto, do titular do establecemento, sen prexuízo da
imposición da sanción que proceda.
b) Incumplir as condicións técnicas da instalación e as dotacións fixadas na
licenza.
c) O desobedecemento reiterado dos requirimentos que realicen os axentes
da autoridade.
d) A reiteración por dúas veces na comisión de faltas graves no prazo de dous
anos. A estes efectos enténdese cometida a falta cando estea rematado o
expediente sancionador na vía administrativa, con independencia do
recurso contencioso-administrativo que poida interpoñerse contra a
resolución sancionadora.
e) A intalación de calquera medio de ocupación da vía publica, xa sexa por
terrazas de hostelería, de máquinas automáticas expendedoras ou
instalacións desmontables ou calquera outra debidamente autorizada sen
ter previamente aboada por réxime de autoliquidación a correspondente
taxa.
CAPÍTULO II
SANCIÓNS

2. As infraccións leves serán sancionadas con multa de contía variable dende
100 euros ata 300 euros.
3. As infraccións graves poderán implicar a revocación da licenza, no caso de
que estivese concedida, e multa dende 301 euros ata 1000 euros. No
suposto de que se revoque a licenza, o responsable quedará inhabilitado
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1. A comisión dunha infracción administrativa das tipificadas no capítulo
anterior determinará, logo da instrucción do correspondente procedemento
sancionador, de acordo coa normativa sobre o procedemento administrativo
común, a imposición das sancións sinaladas neste artigo. Os límites das
sancións ordenaranse consonte ao establecido na Lei 57/03, de medidas
para a modernización do goberno local.

31

Artigo 58. Sancións.
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para obter sucesivas autorizacións, polo prazo mínimo de dous anos e
máximo de cinco.
4. As infraccións moi graves implicarán a revocación da licenza, no caso de
que estivese concedida, e multa dende 1001 euros ata 2000 euros. O
responsable quedará inhabilitado para obter sucesivas autorizacións, polo
prazo mínimo de dous anos e máximo de cinco.
5. En ningún caso a sanción será inferior ao beneficio económico que a
infracción supoña para o infractor.
Artigo 59. Legalización de actuacións.
A comisión dunha infracción tipificada implicará a imposición da
correspondente sanción, que será independente e compatible coa legalización da
instalación e co pagamento do prezo público e as recargas que procedan debido ao
aproveitamento non autorizado.
Artigo 60. Gradación das sancións.
Na gradacións das sancións deberase gardar a axeitada adecuación entre a
gravadade da infracción cometida e a sanción aplicada. Valorarase a existencia de
intencionalidade, a natureza dos prexuízos causados, a reiteración dos feitos e a
intensidade dos danos causados a bens públicos ou as perturbacións ocasionadas aos
demais usuarios da vía pública.

Artigo 61. Competencia para impoñer as sancións.

CAPÍTULO III
DEFENSA DOS CONSUMIDORES
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2. Será competencia do alcalde, ou do concelleiro en quen delegue, garantir o
exacto cumprimento das normas contidas nesta Ordenanza, a través dos servicios
administrativos aos que se lle encomenden estas funcións e co auxilio da Policía
Local.
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1. O alcalde do Concello, ou ben o concelleiro que teña delegadas as funcións,
será competente para impoñer as sancións cando procedan, logo da instrucción do
correspondente expediente sancionador.
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Artigo 62. Suxeición á normativa de consumo, follas de reclamacións e lista de
prezos.
1. Nas licenzas que teñan por obxecto a ocupación da vía pública con terrazas
de hostelería, a natureza desta actividade implicará que xunto coas
prescripcións propias desta Ordenanza sobre o réxime sancionador, serán
de aplicación tamén a normativa reguladora das infraccións e sancións en
materia de defensa de consumidores e usuarios, xunta coa suxeición ao
protocolo de mediación en consumo establecido no Concello que será
xestionado pola OMIC.
2. Todos os establecementos que dispoñan dunha terraza de hostelería
disporán das correspondentes follas de reclamacións normalizadas a
disposición de consumidores e usuarios.
3. Os titulares das licenzas deberán expoñer ao público, en lugar visible, a
lista de prezos e o documento mediante o que se outorga a licenza
municipal.
4. Os titulares das licenzas deberán ter a disposición dos axentes da
autoridade a licenza de ocupación da vía pública e o justificante de
aboamento da taxa correspondente, co fin de poder comprobar a
correspondencia entre a superficie autorizada e a realmente ocupada.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira. Facúltase ao alcalde para actualizar por resolución motivada as
contías económicas das sancións reflejadas no artigo 58 desta Ordenanza, debendo
este acto ser obxecto de publicidade oficial.
Segunda. Nos aspectos non previstos no presente texto, será de aplicación a
lexislación sectorial que corresponda, co seguimento dos procedementos
administrativos instruídos pola administración competente.

Segunda. Unha vez que entre en vigor esta Ordenanza, no caso de pretender
alugunha ocupación de vía pública das regulamentadas neste texto, os interesados
formularán as solicitudes correspondentes consonte ás disposicións desta ordenanza.
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Primeira. As terrazas que se atopen autorizadas no momento da entrada en
vigor desta Ordenanza poderán manterse nas mesmas condicións, se teñen licenza
concedida, sempre que axusten a súa ocupación ós criterios técnicos e estéticos da
nova normativa, no caso de non estar adaptados outorgase quince meses de
prórroga dende a publicación para adaptarse a ordenanza.
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DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
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DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor unha vez cumplidos os trámites de exposición
pública e aprobación definitiva, de ser o caso, e publicada íntegramente no Boletín
Oficial da Provincia de Lugo.

ANEXOS

ANEXO I-Mobiliario recomendado

a) Cadeira de armazón con tubo de aluminio anonizado de 28x2 mm e
ovalado de 38x17 mm. O asento e o respaldo constan de médula sintética
tecida a man e reforzada con fio de aceiro. Apilable. Cores recomendadas:
beige, verde, granate, ou madeira natural.
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Modelos de cadeiras recomendados.
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Os elementos de mobiliario das terrazas de hostelería contarán con
materiais de calidade, tales como aluminio, vimbio, arpillería madeira, tea ou
semellantes, ou elementos de PVC de calidade exentos de propaganda
comercial. Apróbase a seguinte relación, que permite que os interesados elixan
entre eles, non podendo utilizar ningún outro que incumpla as condicións deste
anexo, quedando expresamente prohibido o uso de mobiliario de plástico ou
PVC fráxil de escasa calidade que sexa máis axeitado para uso nas praias ou
xardíns.. A cor dos materiais de cada unha das terrazas terá que ser uniforme,
de xeito que tódolos elementos do mobiliario dunha mesma terraza serán da
mesma cor, podendo optar o instalador polos recomendados neste anexo.
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b) Cadeira con armazón de tubo de aluminio anonizado de 1,8 mm oval, con
asento e respaldo de madeira natural ou médula sintética reforzada.
Apilable. Cores autorizadas: beige, verde, granate, ou madeira natural.
c) Taburete alto de aluminio anonizado de 1,8 mm, con asento e respaldo de
médula sintética tecida a man e reforzada con fio de aceiro. Cores
autorizadas: beige, verde, granate, ou madeira natural.
Modelos de mesas recomendado.
a) Mesa de armazón de aluminio anonizado apilable de tres pés, redonda, con
60x60 cm de diámetro e taboleiro de aceiro inoxidable adamascado
repulsado.
b) Mesa de armazón de aluminio anonizado apilable de catro pés, cadrada, de
70x70 cm, con taboleiro de aceiro inoxidable adamascado repulsado.
c) Mesa alta de armazón de aluminio anonizado, con catro patas na columna
central, e taboleiro de aceiro inoxidable adamascado repulsado de máximo
50x50 cm de diámetro.

Modelos de separadores recomendados.
No suposto de que expresamente se permita o uso de separadores dentro das
condicións da licenza terán que instalarse os seguintes:
a) Separadores vexetais con maceteiros de materiais de boa calidade e
suficente estabilidade.
b) Separadores de madeira ou vimbo, dunha única cor, elixida entre o verde,
ou madeira natural, co pé de aluminio ou aceiro.

No podrán estar anclados al pavimento. Podrán tener su apoyo sobre bases
móviles, sobre la fachada propiedad del solicitante.
Os toldos recomendase que sexan de material textil ignífugo.
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Parasol con montura de madeira e cuberta de tecido de tea verde ou crema
claro con volante A altura máxima total do mástil será de 2,50 m. A base
deberá garantir a súa estabilidade. A cuberta, no caso de ser redonda ou
hexagonal, medirá como máximo 3,5 m de diámetro, e se é cadrada, será de
3x3 metros, permitíndose as dúas modalidades.
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Modelo de parasol e toldos recomendado.
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Os toldos non poderán conter publicidade excepto o nome comercial do
establecemento.
As dimensions máximas serán igual á superficie máxima de ocupación
autorizada.
A altura máxima libre do toldo será de 3,50 m e a mínima de 2,50 m., e en
ningún caso impedirán a visibilidade de sinales de circulación ou calquera outro
elemento de seguridade vial.
Os toldos situados na liña de fachada, en que todo ou parte esté ubicado a
menos de 1,50 m. de calquera oco de fachada ou voladizo da planta primeira
do inmoble a que pertence o establecmento, se esixirá a autorización expresa
dos veciños de dita planta.
A distancia dende o extremo do toldo ata a fachada do edificio de enfrente do
establecimiento será como mínimo de 3,50 m, e se é inferior, será precisa a
autorización por escrito da comunidade de veciños do edificio afectado.
O vuelo máximo dos toldos será de 3,80 m. A distancia dende o extremo de
vuelo máximo do toldo á liña exterior do bordillo da beirarrúa será maior ou
igual a 50 cm.
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV

