ORDENANZA FISCAL E REGULADORA DA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN VÍA
PÚBLICA.

Capítulo I. Disposicións Xerais.
Artigo 1.- Obxecto.
A presente ordenanza ten por obxecto regular o réxime xurídico ao que debe
someterse o aproveitamento de terreos de dominio público municipal, mediante a súa
ocupación temporal con mesas e elementos auxiliares destas que constitúan un
complemento da actividade que vén exercendo no establecemento de hostalaría en
inmobles ou locais fixos.
Artigo 2.- Concepto.
Aos efectos desta ordenanza, entenderase por terraza o uso do chan de dominio
público susceptible de aproveitamento relacionado coas actividades propias da
hostalaría, mediante a colocación de mesas, cadeiras, parasoles, estufas, toldos,
xardineiras ou calquera outro elemento análogo en liña de fachada ou fronte ao
establecemento, como zona de extensión da actividade que se exerce dentro dos
establecementos fixos, sempre con carácter temporal.
Artigo 3.- Licenzas.
A ocupación de terreos de dominio público definidos no artigo 2 suxeitarase á licenza
administrativa correspondente.
Artigo 4.- Prohibicións.
4.1 Queda prohibida a ocupación polas terrazas e os seus elementos de entradas a
galerías visibles, bocas de rega, saídas de emerxencia, hidratantes de incendio, centros
de transformación, arquetas de rexistro de servizo público, pasos peonís sinalizados,
calzadas con circulación de vehículos ou calquera outro lugar que en función das súas
características especiais determine o concello.
4.2 Non poderá colocarse ningún elemento que dificulte a entrada ou saída de vaos
permanentes de paso de vehículos.
4.3 Queda absolutamente prohibida a instalación de billares, futbolines, máquinas
recreativas, de azar, expendedoras de bebidas, neveiras, grellas e elementos análogos
nas terrazas obxecto de regulación desta ordenanza.
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4.4 Queda prohibida a instalación de calquera clase de aparellos reprodutores de
imaxe e son, salvo autorización expresa do concello.
4.5 Queda prohibida a instalación de barras de servizos salvo autorización expresa do
concello.
Artigo 5.- Actividades incluídas.
A licenza para instalar terrazas dará dereito a expender e consumir nesta os mesmos
produtos que poidan selo no interior do establecemento do cal dependan.
Artigo 6.- Actividades excluídas.
A presente ordenanza non será de aplicación aos actos de ocupación da vía pública
que, sendo de carácter hostaleiro, realícense con ocasión de feiras, festexos,
actividades deportivas ou análogas, que se suxeitarán ás súas normas específicas.
Artigo 7.- Efectos.
7.1 Todas as licenzas outorgaranse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiros. O exercicio da actividade realizarase por conta e risco dos
interesados.
7.2. A licenza non poderá ser arrendada, subarrendada nin cedida, directa ou
indirectamente, en todo ou en parte.
Artigo 8.- Dereitos do autorizado.
O titular da licenza terá dereito a exercer as actividades nos termos previstos na propia
licenza, con suxección ás prescricións establecidas nesta ordenanza e demais
preceptos legais aplicables.
Artigo 9.- Excepcións.
9.1 Sen prexuízo do establecido no artigo anterior, cando xurdisen circunstancias
imprevistas ou sobrevindas de urbanización ou de implantación, supresión ou
modificación dos servizos públicos, o concello poderá revogar ou suspender a licenza
concedida sen dereito a indemnización a favor do interesado. Neste caso devolverase,
a solicitude do titular da licenza, a parte da taxa que corresponda proporcionalmente
ao tempo en que non poida manter instalada a terraza.
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9.2 Para o caso de que puntualmente sexa preciso a utilización do dominio público
para o cal se concedeu a licenza de ocupación con terraza para a celebración de
actividades municipais, requirirase a retirada sen dereito a indemnización algunha.
Artigo 10.- Obrigacións.
10.1.- Serán por conta do titular da licenza a instalación dos elementos e a realización,
á súa costa, das obras necesarias para a instalación dos toldos e demais elementos,
para o que, de ser esixible, deberá estar en posesión da correspondente licenza.
10.2.- Será obrigación dos titulares das terrazas manter estas e os elementos que as
compoñen nas debidas condicións de limpeza, seguridade e ornato. A tales efectos,
estarán obrigados a dispor dos elementos de recollida e almacenamento dos residuos
que puidesen ensuciar o espazo público. Tamén lles corresponde aos titulares das
terrazas a limpeza das beirarrúas e recollida diaria de mesas, cadeiras e demais
elementos da terraza para o interior do establecemento hostaleiro. No entanto,
poderán quedar apiladas na beirarrúa para o día seguinte, sen que se aten a elementos
do mobiliario urbano, para o caso de que se continúe ao día seguinte coa utilización da
terraza. Por tanto, será preceptiva a recollida dos elementos da terraza para o caso de
que a climatoloxía non faga posible o uso da terraza para a finalidade para a cal se
concedeu e tamén para o caso de que sexa ordenada a retirada nocturna polo
concello.
10.3.- Finalizado o período de instalación, o titular da terraza deberá deixar
completamente expedita a porción de chan público que viñese ocupando, retirando
todos os elementos que o ocupan ao día seguinte do termo do período de ocupación.
En caso de incumprimento, serán retirados polo concello mediante execución
subsidiaria por conta do titular, sen prexuízo do expediente sancionador que se inicie.
Este feito poderá dar lugar á inhabilitación para sucesivas autorizacións.
10.4.- Queda prohibido almacenar xunto ás terrazas produtos, materiais e elementos
móbiles (mostradores e cámaras), así como residuos propios da instalación, tanto por
razóns de estética e ornato, como por hixiene.
10.5.- Será obrigatorio, para poder instalar terrazas anexas a establecementos sitos en
inmoble ou local, que o titular de este concertara seguro de incendios do local e de
responsabilidade civil por danos aos concorrentes e terceiros, derivados das condicións
do local, así como do persoal que preste os seus servizos no mesmo, que inclúa tanto
ao local propiamente devandito, como aos seus anexos, incluída a terraza.
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10.6.- A instalación de estufas exteriores deberá axustarse ás esixencias da normativa
vixente e correspondente homologación.
Artigo 11.- Suspensión e sancións.
A Alcaldía, sen prexuízo das delegacións que estableza, a través dos servizos
municipais, será competente para controlar o estrito cumprimento das normas
establecidas na presente ordenanza, así como para a imposición das sancións.
Artigo 12.- Horarios.
12.1 Os horarios de apertura e peche da terraza estarán suxeitos aos horarios do
establecemento segundo a licenza de actividade que teña concedida o establecemento
hostaleiro.
12.2 Sen prexuízo do cumprimento do apartado anterior, en calquera caso, o horario
máximo de peche das terrazas será ás 2:00 da mañá, excepto as noites do venres ao
sábado, do sábado ao domingo e as previas aos días festivos, nas que o horario
máximo de peche das terrazas será ás 3:00 horas. O horario de peche ampliarase ata o
que se contempla no apartado 1 deste artigo para os días de festas patronais,
gastronómicas ou de calquera outro tipo que se organicen desde o Concello.
Artigo 13.- Infraccións.
As infraccións das normas contidas nesta ordenanza clasifícanse en leves, graves e moi
graves.
13.1 Son infraccións leves:
a) Instalación da terraza sen obter a autorización preceptiva.
b) O incumprimento da obrigación de manter as terrazas e cada un dos elementos que
as compoñen nas debidas condicións de limpeza, seguridade e ornato.
c) A deterioración leve dos elementos de mobiliario e ornamentais urbanos lindantes
co establecemento, que se produza como consecuencia da actividade obxecto da
licenza.
d) O incumprimento do horario de peche en menos dunha hora.
e) A ocupación de maior superficie da autorizada, en menos do 25 %.
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f) Non recoller as mesas, cadeiras e demais elementos da terraza para o interior do
establecemento hostaleiro, cando cumpra.
g) Apilar os elementos na beirarrúa para o día seguinte, atando os elementos ao
mobiliario urbano.
h) Almacenar xunto ás terrazas produtos, materiais e elementos móbiles.
i) Calquera outro incumprimento das previsións desta ordenanza que non constitúa
falta grave ou moi grave.
j) A instalación de mesas e cadeiras en número maior do autorizado.
13.2 Son faltas graves:
a) A comisión de tres faltas leves ao cabo dun ano, cando así se declarase por
resolución firme.
b) O incumprimento do horario de peche en máis de 1 hora.
c) A ocupación dunha superficie maior á autorizada en máis do 25% e en menos do
75% ou o incumprimento doutras condicións da delimitación.
d) A deterioración grave dos elementos do mobiliario urbano.
e) Non deixar completamente expedita a porción de chan público que viñese
ocupando unha vez terminado o período de instalación.
f) Non concertar un seguro de incendios do local e de responsabilidade civil por danos
aos concorrentes e terceiros que inclúa tanto ao local propiamente devandito, como
aos seus anexos, incluída a terraza.
g) A instalación de instrumentos ou equipos musicais ou outras instalacións non
autorizadas, ou autorizadas pero fora do horario ao que se limitaron.
h) A ocultación, manipulación ou falsificación dos datos ou da documentación
presentados para a obtención da correspondente autorización.
i) A non presentación do documento de autorización aos axentes da autoridade ou
funcionarios competentes que o requiran.
j) A instalación de barras, billares, futbolines, maquinas recreativas, de azar,
expendedoras de bebidas, neveiras, grellas e elementos análogos nas terrazas.
13.3 Son faltas moi graves:
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a) A ocupación dunha superficie maior á autorizada en máis do 75%.
b) O incumprimento da orde de suspensión inmediata da instalación cando disto
derive unha perturbación relevante da convivencia que afecte de maneira grave,
inmediata e directa á tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lexítimos doutras
persoas ou dificulte o uso ou funcionamento dun servizo público ou supoña unha
deterioración grave de equipamentos, infraestruturas, instalacións de servizos
públicos, espazos públicos ou calquera das súas instalacións.
c) A celebración de espectáculos ou actuacións non autorizadas de forma expresa.
d) O incumprimento do horario de inicio ou de peche en máis de 1 hora, cando disto
derive unha perturbación relevante da convivencia que afecte de maneira grave,
inmediata e directa á tranquilidade ou o exercicio de dereitos lexítimos doutras
persoas.
e) A desobediencia aos lexítimos requirimentos dos inspectores e autoridades.
f) A venda de produtos alimenticios non autorizados.
Artigo 14.- Sancións.
14.1 As infraccións á ordenanza tipificadas nos artigos anteriores serán sancionadas
como segue:
a) As faltas leves sancionaranse con multa de 60 a 300 €.
b) As faltas graves sancionaranse con multa de entre 301 a 600 €.
c) As faltas moi graves sancionaranse con multa entre 601 a 2.000,00 €, podendo ser
revogada mesmo a licenza.
14.2 Na imposición das sancións deberá gardarse a debida adecuación entre a
gravidade da infracción cometida e a sanción aplicada, debendo utilizarse para a súa
gradación a existencia de intencionalidade ou reiteración, natureza dos prexuízos
causados, reincidencia na comisión ao cabo dun ano de tres infraccións da mesma
natureza, cando así o declare resolución firme e ao beneficio obtido coa súa
realización.
14.3 A imposición das sancións requirirá a previa incoación e instrución do
procedemento correspondente, que se sustanciará de conformidade co disposto na
lexislación xeral sobre procedemento administrativo común e o seu regulamento de
desenvolvemento. O acordo de iniciación poderá ordenar a adopción de medidas
6

provisionais que resulten necesarias para garantir a eficacia da resolución que puidera
recaer, tales como a retirada das instalacións ilegais ou a suspensión do seu
funcionamento.
14.4 Os prazos de prescrición das infraccións e sancións serán os previstos na
lexislación xeral sobre procedemento administrativo común.
Capítulo II. Condicións particulares das licenzas.
Artigo 15.- Capacidade para solicitar licenza.
15.1 Poderán solicitar a licenza para este tipo de ocupacións os titulares dos
establecementos descritos no artigo 2 desta ordenanza, sempre que a actividade
desenvólvase coa lexislación xeral e sectorial que a regula.
15.2 A taxa que por este concepto deberá pagar o titular da licenza será a seguinte:
- 0,30 € por mesa/día, no caso de terrazas abertas.
- 0,10 € por m²/ día, no caso de terrazas con pechamento.
Considerarase unidade de mesa as que teñan unha superficie de ata 80x80 cm. Se a
medida da mesa excede ata o dobre considerarase como dúas mesas, e se excedese
ata o triple, considerarase como tres mesas, e así sucesivamente.
A taxa a que se refire a presente ordenanza poderá actualizarse cada ano en función
do IPC anual referido ao 31 de decembro do exercicio anual inmediato anterior.
Artigo 16.- Requisitos da solicitude.
16.1 As solicitudes de licenza poderán realizarse en calquera época do ano.
16.2 As licenzas solicitaranse a Alcaldía. Acompañarase coa solicitude a seguinte
documentación:
-Indicación da data de concesión da licenza de apertura de establecemento.
-Póliza e recibo de pago do seguro de incendios do local e de responsabilidade civil.
Para o caso de ter presentada a póliza será suficiente a presentación do recibo que
acredite o seu pago.
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-Memoria descritiva dos elementos de mobiliario que se pretende instalar na terraza,
metros cadrados que ocuparía a terraza e número de mesas e cadeiras que se
pretenden instalar.
-Xustificante da autoliquidación realizada da taxa por ocupación de terreos de uso
público local con mesas e cadeiras.
Artigo 17.- Competencia e otorgamiento da licenza.
Será competente para o otorgamiento da licenza o alcalde, sen prexuízo das
delegacións que se confiran.
Unha vez recibida a solicitude da licenza de ocupación de dominio público con
terrazas, procederase a emitir informe da policía local sobre os efectos que terá sobre
a circulación de peóns, os metros cadrados que poidan ser ocupados polas terrazas e a
distribución das mesas, cadeiras e demais elementos. A Alcaldía poderá solicitar os
informes que estime pertinentes.
Artigo 18.- Vixencia das licenzas.
As licenzas outorgaranse por anos naturais ou meses e deberán solicitarse con
anterioridade á súa instalación.
Artigo 19.- Limitacións de emprazamento.
19.1 O saínte máximo dos toldos respecto ao ancho de beirarrúa será da metade da
beirarrúa cun ancho máximo de 3 metros e respectando o arbolado.
Para itinerarios peonís practicables, o ancho mínimo de paso será de 0,90 libre de
elementos de urbanización (farois ou sinais).
19.2 Todas as terrazas serán delimitadas pola policía local.
19.3 No caso de establecementos lindantes, o espazo susceptible de ocupación
distribuirase equitativamente entre os solicitantes, de acordo co ancho de fachada de
cada establecemento afectado.
19.4 Se a terraza sitúase pegada á fachada do edificio, deberá quedar libre o espazo
para acceder aos inmobles lindantes cun espazo mínimo de 1 metro.
Artigo 20.- Estética.
20.1 A mesas e cadeiras que compoñen o mobiliario serán de madeira ou imitando a
madeira, polietileno ou metálicas; e en todo caso, sen publicidade.
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Os parasoles serán en cor branco e sen publicidade.
20.2 Polo que respecta ás terrazas cubertas ou terrazas con cerramentos permitidos:
Poderán instalar terrazas cubertas na vía pública aqueles establecementos cuxas
características llo permitan, tendo en conta os seguintes requisitos:
-Serán unicamente espazos encostados a algunha das paredes do establecemento
solicitante.
-Deberán de respectar as condicións de accesibilidade vixentes tanto para peóns,
como para acceso a portais, vehículos autorizados, acceso a garaxes etc.
-Deberán ser elementos móbiles de fácil e rápida montaxe e desmonte. Debendo ser
retirados ante calquera solicitude do concello para realizar actuacións de carácter
público.
-O concello determinará as dimensións das terrazas destas características en función
das dimensións da rúa ou praza na que se instale :
a) O ancho da fachada do local.
b) Distancia dende a fachada do local.
-O espazo que ocupa a terraza mantén a categoría de espazo público polo que deberá
ter acceso directo desde o exterior as 24 horas do día.
-Finalizado o período da licenza deberán retirarse da vía pública deixando o espazo
completamente limpo e en perfecto estado.
-O período máximo de licenza para terrazas con pechamentos comprende desde o día
1 de xaneiro ó día 15 de xuño e desde ó día 1 de outubro ó día 31 de decembro.
-Para a instalación destes elementos de peche non se poderán efectuar intervencións
que deterioren a vía pública (buracos no chan, rotura de pavimento, etc.)
-Estas terrazas deben cumprir os seguintes requisitos:
a) As estruturas serán tubulares e de cor negra.
b) Os cerramentos verticais serán totalmente transparentes e neles non se poderá
colocar nada que impida o paso da luz.
c) O cerramento superior será tipo toldo de cor negro.
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d) No chan poderase colocar unha tarima sempre que as circunstancias da rúa
permítano, circunstancia que se valorará polo concello.
e) Estas terrazas están suxeitas a todo o disposto na presente ordenanza.
Artigo 21.- Límites de ruído.
O funcionamento das instalacións reguladas nesta ordenanza deberá respectar os
límites de ruído en vivendas e locais próximos previstos na normativa aplicable.
Disposición transitoria.
Todas aquelas terrazas que no momento de entrada en vigor da presente ordenanza
tivesen autorización, deberán adecuarse á vixente normativa.
Disposición final.
A presente ordenanza ten unha vixencia indefinida pemanecendo en vigor ata a súa
modificación ou derogación expresa.
A entrada en vigor desta ordenanza producirase o día seguinte ao da publicación
íntegra do seu articulado no BOP de Ourense e unha vez transcorrido o prazo ao que
se refire o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril.
Disposición derogatoria única.
Coa entrada en vigor da presente ordenanza queda derogada calquera outra que poida
estar vixente neste Concello.
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