
COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

Asunto:  Ordenanza municipal reguladora da instalación e uso de terrazas de veladores en

espazos de uso público do Concello de Ourense

Documento: anteproxecto de Ordenanza municipal reguladora da instalación e uso de terrazas

de veladores en espazos de uso público do Concello de Ourense (documento para consulta

pública previa)

Expediente nº 2021011852

I. Consideracións previas e antecedentes.  

A ocupación das vías e espazos de uso público con terrazas de veladores constitúe

unha actividade económica de enorme importancia no municipio de Ourense, non só para o

sector hostaleiro local senón tamén para o propio desenvolvemento da economía municipal. As

terrazas  constitúen  unha  modalidade  tradicional  para  a  prestación  de  servizos  polos

establecementos  de  actividades  recreativas,  incrementando  as  posibilidades  de  lecer  dos

cidadáns, constituíndo un atractivo máis na promoción turística da cidade e xerando postos de

traballo e ingresos directos e indirectos. Ademais, e no contexto de restricións á actividade da

hostalería  por  mor  das  medidas  de  contención  da  mobilidade  social  adoptadas  polas

autoridades sanitarias a consecuencia da pandemia da COVID 19 (cuxos efectos sobre o sector

esténdense ao momento actual, e previsiblemente nun futuro próximo, na medida en que teñen

inducido un cambio de hábitos nos consumidores, cunha preferencia pola utilización de terrazas

ao aire libre) a demanda de instalación de terrazas con veladores por parte de establecementos

de actividades recreativas tense incrementado notablemente, podendo afirmarse que en moitos

casos a autorización da terraza de veladores pode constituír un elemento clave para garantir a

supervivencia deste tipo de establecementos e, polo tanto, dunha parte importante do tecido

económico municipal. 

A  colocación  de  terrazas  en  espazos  de  dominio  e  uso  público  constitúe  un

aproveitamento especial, pola súa intensidade e pola obtención dunha rendibilidade singular,

que determinan un exceso de utilización sobre o uso común, atopándose o dito uso suxeito a

autorización administrativa de conformidade co artigo 85.2 en relación co 86.2 da Lei 33/2003

de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas, e 75.1.b) en relación co 77.1

do Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13

de xuño. No caso de utilización de espazos públicos de titularidade doutras administracións

públicas o concello carece de competencia para a autorización do aproveitamento especial do

dito  espazo,  pero dispón en todo caso de competencia  para a  autorización de actividades

recreativas (conforme ao artigo 41.b) da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e

da actividade económica de Galicia, que literalmente suxeita a licenza a instalación de terrazas
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anexas aos establecementos tanto “na vía pública” como “ao aire libre”, con independencia de

quen sexa o titular da vía pública de emprazamento da terraza) así como para a ordenación do

tráfico e das relacións de convivencia cidadá nos ditos espazos. En canto aos espazos privados

de uso público, nestes casos non existe ese aproveitamento dun ben público, pero igualmente

existe a necesidade de autorización municipal para a súa instalación, conforme ao devandito

artigo 41.b) da Lei 9/2013, de 19 de decembro (dado que se trata de terrazas instaladas “ao

aire libre”).   

Esta  utilización  especial  dos  espazos  de  uso  público  require  unha ordenación  que

regule este tipo de instalacións para que poidan desenvolver a súa actividade de xeito que se

concilie  o  dereito  ao  ocio  dos  cidadáns  e  o  dereito  ao  desenvolvemento  da  actividade

económica dos titulares, dunha banda, co dereito ao descanso da veciñanza e á utilización dos

espazos públicos  para  o  tránsito  de persoas e  vehículos,  así  como a un  medio  ambiente

adecuado e á protección do patrimonio cultural. Esa ordenación debe realizarse a través da

correspondiente  ordenanza  municipal,  da  que  actualmente  carece  o  Concello  de  Ourense,

malia existir diversos proxectos elaborados xa dende o mandato 2011 – 2015 (no que mesmo

chegara  a  aprobarse  inicialmente  unha  ordenanza  con  este  obxecto),  o  que  motivou  a

encomenda realizada dende a Alcaldía para proceder á elaboración do presente anteproxecto.  

A tramitación da ordenanza é un procedemento complexo, que cunha xestión áxil pode

estimarse nun prazo de catro a seis meses, tendo en conta que o procedemento esixe, entre

outros, dous trámites de información pública – un primeiro trámite, de consulta pública previa á

redacción  do  proxecto,  conforme  ao  artigo  133.1  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do

Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas  (LPAC),  e  un  segundo

trámite, posterior á aprobación inicial polo Pleno, de trinta días hábiles, conforme ao artigo 49

da Lei de bases de réxime local - aos que deben engadirse os trámites intermedios propios

dunha ordenanza, como é o caso do trámite de emendas posterior á aprobación do proxecto de

ordenanza pola Xunta de Goberno Local (dez días hábiles) e previo ao ditame da Comisión de

Pleno e posterior aprobación inicial polo Pleno, trámites que ademais, ao requirir a intervención

de órganos colexiados,  esixen un maior  tempo para a súa realización,  e aos que hai  que

engadir o tempo necesario para a propia elaboración do texto normativo e a necesidade de dar

resposta ás alegacións que se produzan nos períodos de consulta,  información pública ou

emendas dos grupos. Ante esta situación, e considerando a necesidade de dispoñer o antes

posible  de,  cando  menos,  uns  criterios  xerais  para  a  tramitación  e  concesión  destas

autorizacións, no mes de outubro de 2020 a Alcaldía encomendou ao Coordinador Xeral da

Administración Municipal a elaboración dunha instrución de condicións xerais, que servise para

dotar  a  esta  materia  dunha  mínima  ordenación  provisional,  en  tanto  non  se  aprobase  a
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ordenanza. A dita Instrución foi tramitada por urxencia a través do expediente nº 2020035275,

aprobándose finalmente, tras un trámite de información pública de dez días hábiles, mediante

acordo da Xunta de Goberno de 17 de decembro de 2020, publicándose no Boletín Oficial da

Provincia nº 300, de 31 de decembro de 2020. 

Unha vez aprobada a devandita Instrución, por parte da Alcaldía encomendouse a este

órgano directivo que, ao abeiro das funcións atribuidas no Decreto da Alcaldía nº 2020000572,

de 31 de xaneiro, modificado por Decreto nº 2020000999, de 12 de febreiro (BOP nº 42, de  20

de febreiro de 2020), e en concreto ao abeiro do previsto no apartado 2º, letras c) e e) da citada

resolución, se elaborase un anteproxecto de ordenanza municipal reguladora da instalación e

uso de terrazas de veladores en espazos de uso público do Concello de Ourense, co fin de que

puidese servir de base á elaboración e tramitación da dita ordenanza. 

Elaborado un primeiro  borrador  de anteproxecto o  24 de xaneiro  de 2021,  este  foi

presentado á Xunta de Portavoces do Concello  nunha primeira reunión celebrada o 28 de

xaneiro de 2021; nunha segunda reunión, que tivo lugar o 4 de febreiro, os portavoces dos

grupos formularon as súas propostas ao respecto deste primeiro borrador. 

Á vista das ditas propostas, procedeuse á reformulación do anteproxecto, dando lugar a

un segundo borrador,  nos termos que constan no apartado II.G.A da memoria xustificativa.

Deste segundo borrador deuse conta nunha nova reunión da Xunta de Portavoces que tivo

lugar o 25 de febreiro de 2021, reunión que rematou sen un acordo ao respecto do contido do

documento, formulándose ademais nesta reunión novas suxestións por parte dos grupos, cuxo

contido recóllese no apartado II.G.B da memoria xustificativa. 

Na  dita  reunión,  ademais,  comunicárase  aos  grupos  políticos  que  se  ía  solicitar  o

informe da Comisión Técnica de Accesibilidade de Galicia con respecto á posibilidade, recollida

no artigo 9 do anteproxecto, de autorizar excepcionalmente a colocación de terrazas adosadas

ás fachadas dos inmobles en zonas urbanas consolidadas nas que non fose posible cumprir o

requisito  de respectar  unha distancia  mínima a fachada correspondente ao itinerario  peonil

accesible,  sempre  que  se  colocase  un  paramento  desmontable  que  convirta  a  terraza  en

detectable  para as persoas con dificultade visual  e  permita  a  estas persoas continuar sen

dificultade o seu itinerario. O dito informe foi solicitado con data 15 de marzo de 2021, mediante

escrito da Alcaldía presentado a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) ante a

Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Para os efectos da solicitude do dito

informe,  deuse  de  alta  un  expediente  electrónico  (expediente  nº  2021011852)  ao  que  se

incorporou o segundo borrador, que fora presentado na reunión da Xunta de Portavoces de 25

de febreiro, asinándose con data 12 de marzo de 2021. 

En  tanto  se  agardaba  a  resposta  ao  informe  solicitado  á  Comisión  Técnica  de
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Accesibilidade, con data 15 de abril de 2021 elaborouse un terceiro borrador de anteproxecto,

que  incorporou  o  contido  do  segundo  borrador,  recollendo  ademais  as  novas  suxestións

formuladas  polos  grupos  políticos  na  reunión  do  25  de  febreiro,  así  como  unha  serie  de

modificacións puntuais introducidas por indicación da Alcaldía, conforme se detalla no apartado

G.II.B da memoria xustificativa. 

Deste terceiro borrador deuse conta na reunión da Xunta de Portavoces realizada o

mesmo día 15 de abril de 2021, reunión que novamente rematou sen acordo en canto ao inicio

da tramitación do expediente, e na que se acordou que o borrador se remitise ás asociacións

más representativas dos colectivos afectados, a fin de que puidesen formular alegacións ao

borrador, para a súa posible incorporación a este. 

Pola  Alcadía  deuse  traslado  de  borrador,  mediante  correo  electrónico,  a  diferentes

asociacións representativas de colectivos afectados, recibíndose alegacións da Xerencia do

Centro Comercial e de Ocio Ponte Vella, o 29 de abril de 2021, e da Asociación de Hostalería e

Restauración Ourensá o 12 de maio de 2021. 

Por outra banda, e polo que se refire á Comisión Técnica de Accesibilidade de Galicia,

con data 13 de xullo de 2021 a presidencia desta Comisión comunicou que para a emisión do

informe solicitado era preciso remitir  o expediente completo  con tódolos informes técnicos,

indicando ao respecto que en moitas ocasións os informes técnicos, ao reflictir a normativa de

accesibilidade  e  a  xurisprudencia  son  suficientes  para  amparar  a  legalidade  do  proxecto,

facendo innecesaria a intervención da Comisión. 

A este respecto, cabe indicar o seguinte:

-  O  motivo  polo  que  non  se  remitiu  un  expediente  completo  á  Comisión  é  que  a

tramitación administrativa propiamente dita non se iniciou, dado que o que se elaborara fora un

borrador de anteproxecto destinado a acadar un consenso político da Corporación no marco da

Xunta de Portavoces, previo ao inicio da tramitación administrativa propiamente dita.  

- Sen prexuízo do anterior, e con independencia do manifestado pola presidencia da

Comisión e de que, en efecto,  o anteproxecto remitido non estaba tecnicamente informado

dende un punto de vista formal, a realidade é que a memoria xustificativa do anteproxecto

contiña  unha  referencia  exhaustiva  tanto  da  normativa  técnica  de  accesibilidade  como  da

xurisprudencia existente na materia obxecto de consulta. 

Co  obxecto  de  analizar  e  incorporar,  no  procedente,  as  alegacións  recibidas  da

Xerencia  do  Centro  Comercial  e  de  Ocio  Ponte  Vella  e  da  Asociación  de  Hostalería  e

Restauración  Ourensá,  elaborouse  un  cuarto  borrador  de  anteproxecto  (incorporador  ao

expediente como documento nº 18), que foi entregado aos grupos políticos da Corporación o 7

de abril de 2022, e debatido na Xunta de Portavoces celebrada o 21 de abril de 2022 co fin de
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dispoñer dun documento actualizado que poida ser sometido a informe das distintas unidades

administrativas municipais con competencias na materia, con carácter previo á súa consulta na

Xunta de Portavoces. 

Se  ben  na  Xunta  de  Portavoces  non  foi  posible  acadar  un  consenso  verbo  deste

documento, a Alcaldía comunicou aos grupos políticos a súa intención de pechar a negociación

ao respecto e proceder ao inicio da tramitación do expediente, sen que se formulase oposición

a este respecto por ningún dos grupos políticos. 

A tal efecto, formúlase o presente anteproxecto, sobre a base do antedito borrador, co

fin de que sirva como documento de referencia para a realización da consulta pública previa e a

solicitude dos informes técnicos e xurídicos precisos. 

II.  Memoria  xustificativa  do  anteproxecto  de  Ordenanza  municipal  reguladora  da

instalación e uso de terrazas de veladores en espazos de uso público do Concello de

Ourense

II.A.  Xustificación  da  elaboración  dun  anteproxecto  de  ordenanza  para  o  trámite  de

consulta pública previa. 

Tal e como se avanzou, a elaboración e tramitación dunha ordenanza municipal esixe a

realización dunha consulta pública previa á redacción do proxecto ou anteproxecto, conforme

ao artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das

Administracións Públicas (LPAC). Aínda que o artigo 133.1 da LPAC unicamente esixe que

neste trámite previo se recabe, a través do portal web do Concello, a opinión dos suxeitos e

organizacións  máis  representativas  potencialmente  afectados pola  futura  norma,  dun  modo

xeral,  acerca  dos  problemas  que  se  pretenden  solucionar  coa  iniciativa,  a  necesidade  e

oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas

regulatorias e non regulatorias, estimouse conveniente a elaboración dun anteproxecto cunha

proposta completa de texto normativo polas razóns seguintes:  

1º) En primeiro  lugar,  o artigo 133.1 debe considerarse unha regra de mínimos en

materia de participación cidadá na elaboración de normas. O que a norma busca é que haxa

unha participación efectiva dos cidadáns afectados no proceso de elaboración, e loxicamente

se a consulta se realiza sobre a base dun anteproxecto, cunha información máis completa do

contido da iniciativa normativa, esa participación terá un maor grao de efectividade. Polo tanto,

nunha interpretación teleolóxica da norma, nada debería impedir  que o trámite de consulta

pública se realice en relación cun anteproxecto, integrado por un texto articulado completo, con

respecto  ao  cal  os  cidadáns  poderán  fomular  as  alternativas  de  regulación  que  estimen

oportunas. 

2º) Complementariamente ao anterior, hai que ter en conta que o propio artigo 133 da
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LPAC, no seu apartado 1, establece que a consulta pública debe realizarse de tal forma que os

potenciais  destinatarios da norma teñan a posibilidade de emitir  a súa opinión,  para o que

deberán poñerse á súa disposición os documentos necesarios, que serán claros, concisos e

reunir toda a información precisa para poder pronunciarse sobre a materia. No caso que nos

ocupa,  a  regulación  da  instalación  de  terrazas  de  veladores  en  espazos  públicos  é  unha

materia excepcionalmente casuística en moitos dos seus aspectos, polo que un anteproxecto

de ordenanza cumplirá esa función con maior eficacia que un mero documento programático

previo á súa elaboración,  dado que unha consulta nos termos forzosamente xenéricos que

prevé a lei sería, probablemente, de moi escasa utilidade; tal e como revela a experiencia da

tramitación da Instrución de 17 de decembro de 2020,  a  dificultade da regulación atópase

fundamentalmente  no  detalle  das  condicións  específicas  de  instalación  das  terrazas  de

veladores,  antes  que  nas  directrices  xerais  que  deben  presidir  unha  ordenación  destas

características.   

3ª) Doutra banda, hai que sinalar que algunhas das cuestións ás que se refire o artigo

133.1 da LPAC apenas semellan ser suscetibles de controversia neste caso. Así, a necesidade

e oportunidade de aprobar unha ordenanza é algo evidente á vista da carencia de regulación, e

do mesmo xeito é evidente que non existen alternativas non regulatorias nesta materia, ante a

problemática que suscita a instalación de terrazas de veladores, acreditada pola experiencia de

xestión da administración municipal neste eido. 

4º)  Por  outro  lado,  a  materia  regulada  é  unha  materia  complexa,  na  que  inciden

diversas normas e que afecta ao ámbito de actuación de distintas unidades administrativas do

Concello (Policía Local, Servizo de Emerxencias e Extinción de Incendios, Urbanismo, Vivenda

e PERIS, Comercio e Medio Ambiente) o que fai  recomendable que os diferentes servizos

afectados teñan a oportunidade de emitir o seu informe ao respecto, informe que, novamente,

resultará máis operativo se se formula á vista dun anteproxecto concreto. 

5º) Igualmente, ao tratarse dunha ordenanza ao respecto de cuxo contido pode existir

unha ampla controversia política e social, resulta recomendable a negociación e estudo do seu

contido entre os diferentes grupos políticos da Corporación, estudo que resulta máis doado se

se leva a cabo sobre a base dun texto articulado completo. 

Por todas estas razóns, considerouse conveniente a elaboración dun anteproxecto de

ordenanza para a realización do trámite de consulta pública previa, anteproxecto que, como tal,

ten o contido propio dun proxecto completo, pero ao que se da esa denominación polo seu

carácter  de  documento  previo  ao  proxecto  que,  unha vez  concluído  o  trámite  de  consulta

pública previa, e coas modificacións que aconselle a análise das observacións ou alegacións

presentadas, haberá de ser sometido á aprobación da Xunta de Goberno para a súa posterior

6

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:A2YE63NXOLRN1NIO



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

remisión á Comisión de Pleno. 

Sen prexuízo do anterior, e co fin de dar cumprimento ao previsto no artigo 133.1 da

LPAC, na presente memoria xustificativa recóllese tamén, de forma sucinta, a exposición dos

problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa

aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non

regulatorias.

II. B. Problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa normativa. 

Coa  aprobación  dunha  ordenanza  municipal  reguladora  da  instalación  e  uso  de

terrazas de veladores en espazos de uso público preténdese resolver a problemática derivada

da actual ausencia de regulación específica na materia (só parcial e provisionalmente resolta a

través da Instrución de 17 de decembro de 2020) establecendo unha regulación completa que

permita acadar os obxectivos enumerados no apartado II.D. 

II.C. Necesidade e oportunidade da súa aprobación. 

A oportunidade da aprobación desta iniciativa normativa ven dada pola actual carencia

dunha regulación municipal específica nesta materia, cuxa necesidade xustíficase no apartado

II E. 

II.D. Obxectivos da norma. 

O obxectivo da ordenanza municipal reguladora da instalación e uso de terrazas de

veladores en espazos de uso público é establecer unha ordenación desta forma de utilización

dos espazos públicos que ofreza unha solución equilibrada aos intereses potencialmente en

conflito,  procurando,  na  medida  do  posible,  conciliar  o  lexítimo  interese  de  empresarios  e

consumidores  no  desenvolvemento  de  actividades  económicas  recreativas  mediante  a

instalación de terrazas de veladores cos seguintes dereitos:  

a) O dereito dos cidadáns residentes nas zonas onde se instalen terrazas de veladores

a un medio  ambiente  adecuado e  ao  descanso,  en  especial  nas  horas  nocturnas  (dereito

derivado do previsto no artigo 45 da Constitución española de 1978) así como á protección da

saúde (artigo 43.1 da Constitución) que, en determinadas circunstancias, pode verse afectada

pola produción de ruídos ou molestias continuas á poboación residente como consecuencia do

exercicio desta actividade económica. 

b) O dereito á utilización dos espazos públicos para o tránsito de persoas e vehículos

(en especial o acceso de vehículos de emerxencia e de servizos públicos) derivado da natureza

e función principal dos espazos públicos, dereito que á súa vez posibilita o exercicio do resto de

actividades económicas e sociais, así como a prestación dos servizos públicos á cidadanía.  

 c) O dereito á protección do patrimonio cultural, derivado do disposto no artigo 44.1 da

Constitución.  
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O obxectivo de conciliación destes dereitos e intereses enmárcase, en todo caso, na

idea de que a utilización dos espazos públicos para a instalación das terrazas de veladores,

sendo lexítima, non constitúe o uso principal ou normal para o que foron concibidos e creados

estes  espazos,  o  que  determina  que,  en  caso  de  conflito,  o  interese  empresarial  na  dita

instalación debe ceder ante o resto de intereses aos que responden os dereitos enumerados

nos apartados a), b) e c), polo que, cando non sexa posible a súa conciliación, o dereito á

instalación  e  utilización  das  terrazas  (que,  a  diferenza  dos  anteriores,  non  ten  unha

fundamentación constitucional nin legal, sendo a propia ordenanza a que crea e configura ese

dereito)  debe  restrinxirse,  cos  límites  e  condicións  que  sexan necesarios,  para  garantir  os

devanditos dereitos, mesmo prohibindo a instalación das terrazas no suposto en que o seu

exercicio  resulte  absolutamente  incompatible  con  aqueles.  Este  criterio  é  conforme  á

xurisprudencia do Tribunal Supremo, que establece que na expedición destas autorizacións

atenderase a criterios de compatibilidade entre o uso público común e o especial, prevalecendo

en caso de conflicto o uso público común do espazo aberto por razóns de interese xeral (STS

de 20/05/1998, entre outras).

Sen prexuízo do mantemento deste obxectivo, na redacción do anteproxecto realizouse

un importante esforzo de flexibilización dos requisitos de instalación das terrazas de veladores

respecto dos que tradicionalmente se viñan esixindo no municipio de Ourense, como medida de

apoio ao sector hostaleiro, gravemente afectado pola crise económica xerada pola pandemia da

COVID  19.  Neste  senso,  cabe  citar  medidas  como  a  posibilidade  excepcional  de  instalar

terrazas  adxacentes  ás  fachadas  en  zonas  consolidadas  (sempre  que  sexan  visualmente

detectables, desprazando o itinerario peonil accesible previsto na normativa de accesibilidade),

a  posibilidade  de  conceder  autorizacións  de  uso  rotatorio  do  espazo  público  por  distintos

establecementos  e  mesmo  a  posibilidade  de  ocupar  con  terrazas  de  veladores   espazos

reservados ao estacionamento libre ou regulado, coas debidas cautelas para garantir en todo

momento  a  seguridade  viaria  (medida  que  na  Instrución  de  17  de  decembro  de  2020  se

contemplaba con carácter conxuntural, e que agora se incorpora con carácter permanente, a

proposta do Grupo Popular e do Grupo de Ciudadanos).  

Complementariamente ao anterior,  que constitúe o  obxectivo principal,  a  ordenanza

pretende tamén os seguintes obxectivos: 

-  Establecer  un  marco  normativo  que  permita  dar  unha resposta  o  máis  adaptada

posible  aos  requirimentos  da  sociedade  actual  para  o  desenvolvemento  desta  actividade,

incluíndo a mellora estética, de deseño e de calidade das instalacións para contribuír a unha

mellor imaxe urbana.

-  Simplificar  e  racionalizar  a  tramitación  dos  procedementos  administrativos

8

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:A2YE63NXOLRN1NIO



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

relacionados coa instalación das terrazas de veladores, conciliando os principos de legalidade e

seguridade xurídica coa necesaria eficacia no funcionamento da administración municipal. 

II.E.  Posibles  solucións,  regulatorias  e  non regulatorias,  alternativas  ao anteproxecto

elaborado. 

Con respecto ás posibles solucións alternativas ao anteproxecto elaborado, regulatorias

e non regulatorias, cabe facer as consideracións seguintes: 

a) Estímase que non existe ningunha solución alternativa non regulatoria, dado que a

potencial conflitividade social derivada da instalación de terrazas de veladores en espazos de

uso público (motivada pola concorrencia de intereses contrapostos nesta materia) esixe unha

regulación municipal específica, dada a carencia dunha regulación estatal ou autonómica desta

actividade (xa que a lexislación patrimonial das administracións públicas unicamente contén

unha regulación xenérica da ocupación da vía pública, e a lexislación de actividades recreativas

omite regular  materialmente as condicións das terrazas de veladores,  existindo unicamente

normas sectoriais  que  –  como a  normativa  sobre  accesibilidade  universal  -  só  regulan  un

aspecto parcial da problemática que nos ocupa).

b)  En  canto  ás  alternativas  regulatorias,  consistirían  en  modificacións  do  contido

material do anteproxecto elaborado, modificacións que poderán ser propostas polos interesados

no  trámite  de  consulta  pública  previa  e  no  posterior  trámite  de  información  pública  trala

aprobación inicial. 

II. F. Contido do anteproxecto. 

A presente  Ordenanza  estrutúrase  en sete  capítulos,  comprensivos  de  cincuenta  e

oito  artigos,  unha  disposición  adicional,  tres  disposicións  transitorias,  unha  disposición

derrogatoria e unha disposición final.

A regulación da ordenanza elaborouse tendo en conta as normas básicas aplicables á

ocupación de espazos públicos, contidas na Lei de Patrimonio das Administracións Públicas,

conforme  á  Disposición  Final  5ª  da  devandita  lei,  así  como  o  Regulamento  de  Bens  das

Entidades Locais aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño. Igualmente, tivose en

conta o disposto na Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades

recreativas de Galicia, así como o capítulo III do Título III da Lei 9/2013 de 19 de decembro, do

emprendemento e da competitividade económica de Galicia (no que se regula o réxime de

autorización destas actividades, aplicable ás terrazas de veladores) e as diferentes normas

sectoriais con incidencia na materia (en particular, a normativa sobre accesibilidade universal

das persoas nas vías e espazos públicos, concretadas na Orde TMA/851/2021, de 23 de xullo,

pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non

discriminación para o  acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados – norma que

9

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:A2YE63NXOLRN1NIO



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

susbtituiu  dende  o  2  de  xaneiro  de  2022  á  Orde  VIV/561/2010  de  1  de  febreiro  -  en

desenvolvemento  do  Real  Decreto  505/2007  de  20  de  abril,  polo  que  se  aprobaron  as

condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para

o acceso e utilización de espazos públicos e edificacións; así como a Lei 10/2014, de 3 de

decembro, de accesibilidade de Galicia). Igualmente, recóllense as determinacións derivadas

da aplicación de diferentes ordenanzas municipais (como a Ordenanza de protección contra

ruídos e vibracións, a Ordenanza municipal de tráfico e circulación, a Ordenanza municipal de

uso de zonas verdes ou a Ordenanza municipal de publicidade) ben expresamente, ben por

remisión ás ditas ordenanzas

O capítulo primeiro é o relativo ás disposicións xerais, regulando o obxecto e ámbito de

aplicación da ordenanza e recollendo o seu fundamento competencial. Con respecto ao ámbito

de aplicación, inclúense tódolos supostos de terrazas emprazadas en espazos de uso público,

sen  prexuízo  de  que  a  titularidade  dos  ditos  espazos  poida  ser  municipal,  doutras

administracións públicas ou mesmo privada, partindo da idea de que en tódolos casos existe

unha  competencia  municipal  de  control  das  actividades  recreativas,  así  como  unha

competencia  xeral  de  ordenación  da  utilización  dos  espazos  de  uso  público  xeral  e  das

correspondentes  relacións  de  convivencia  cidadá.  Loxicamente,  esta  ordenación  común  é

compatible coa diferente natureza xurídica deses espazos, e no caso de espazos de titularidade

doutras  administracións  públicas,  coa  necesidade  da  súa  autorización  previa  ou  informe

vinculante previo á licenza municipal. 

Exclúense  do  ámbito  da  ordenanza  as  terrazas  de  veladores  que  se  instalen  en

espazos municipais ao abeiro de concesións demaniais ou contratos administrativos, se ben se

establece  que  a  estas  terrazas  de  veladores  aplicaránselles  en  todo  caso  as  normas  de

localización recollidas no capítulo II, coa única excepción do límite máximo de superficie en

función da superficie útil do local (excepción que se xustifica ao ser o propio Concello o titular

deses espazos).   

O capítulo segundo regula polo miúdo os requisitos para a instalación e réxime de

utilización de veladores, estruturándose, para a súa mellor comprensión, en tres seccións. 

A  sección  1ª  regula  os  requisitos  xerais  para  a  concesión  de  autorizacións  de

colocación  de  terrazas  de  veladores.  Nesta  sección  defínese  en  primeiro  lugar  o  tipo  de

establecementos que poderán solicitar a autorización de instalación de terrazas de veladores,

recolléndose como tales os establecementos de restauración (restaurantes, bares e cafeterías)

definidos  no  apartado  II.2.5  do  Anexo  do  catálogo  de  espectáculos  públicos,  actividades

recreativas e establecementos abertos ao público de Galicia, así como os cafés – espectáculo

do apartado III.2.7.4 e os establecementos recollidos no apartado III.2.7.3 (pubs) do dito Anexo.
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A inclusión  esténdese  aos  establecementos  desta  tipoloxía  asociados a  usos  terciarios  ou

hoteleiros. Aínda que nunha primeira versión do anteproxecto os establecementos recollidos no

apartado III.2.7.3 do Anexo do catálogo (pubs) quedaban excluídos, ao considerarse que este

tipo  de  actividades  recreativas,  por  definición  e  debido  ás  súas  peculiares  características,

deben desenvolverse en locales pechados (e non só pechados, senón que ademais deben

estar  debidamente  illados  no  aspecto  acústico),  incluíronse  finalmente  acollendo  unha

suxestión do grupo municipal de C´s, establecéndose en todo caso que o horario das terrazas

destes establecementos será o mesmo que o do resto de actividades recreativas. 

Establécese ademais, nesta sección, como requisito xeral da licenza, o da colindancia

da  terraza  co  establecemento  permanente  ao  que  presta  servizo.  Este  requisito  deriva  do

establecido  no  artigo  92.1  da  Lei  de  patrimonio  das  administracións  públicas,  norma  que

establece que as autorizacións outorgaranse directamente aos peticionarios que reúnan as

condicións requiridas, agás que se atopase limitado o seu número, en cuxo caso o serán en

réxime  de  concorrencia.  A  este  respecto,  e  malia  que  os  espazos  de  dominio  público

susceptibles  de  ocupación  son  naturalmente  limitados,  enténdese  que,  dado  o  carácter

accesorio  da  terraza  de  veladores  respecto  dun  establecemento  permanente,  o  requisito

esencial para o outorgamento da autorización debe ser, con carácter xeral, a colindancia do

establecemento co espazo público no que se proxecta a ocupación, criterio que ven sendo

aplicado de forma consolidada na práctica no Concello de Ourense (recolléndose tamén na

xeneralidade das ordenanzas municipais vixentes noutros municipios) e que, por definición,

exclúe a posibilidade de concorrencia, permitindo en consecuencia a súa concesión directa. En

todo caso, a ordenanza flexibiliza ao máximo este requisito, admitindo en casos excepcionais

que a colindancia non sexa inmediata (permitindo así a colocación de terrazas na marxe oposta

do local, se ben unicamente en vías peonís ou de circulación restrinxida, así como en espazos

públicos libres diferentes a viarios,  tales como os situados en prazas,  parques ou xardíns,

inmediatamente colindantes ao viario ao que dea fronte a fachada do local, baixo unha serie de

requisitos  estritamente  definidos;  ademais,  e  acollendo  as  suxestións  formuladas  a  este

respecto polos grupos municipais do PP e de C´s, consideraranse tamén como colindantes coa

vía  pública  os  locais  situados  no  interior  de  galerías  comerciais  con  respecto  ao  espazo

colindante coas ditas galerías, así como en rúas adxacentes, o que permitirá a obtención de

licenzas de terraza de veladores por estes locais). 

Ademais, nas rúas abertas ao tránsito de vehículos permítese a colocación de terrazas

en zonas de estacionamento, tanto libre como regulado (nos supostos en que non sexa posible

a súa colocación nas beirarrúas, e sempre e cando queden garantidos uns requisitos mínimos

de seguridade viaria,  prohibíndose en todo caso esta opción no viario principal  e podendo

11

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:A2YE63NXOLRN1NIO



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

procederse á súa denegación no viario colector ou local nos casos nos que polas concretas

características da vía ou do seu tránsito non queden garantidas unhas mínimas condicións de

seguridade;  configurándose  esta  medida  como  permanente,  a  diferenza  do  previsto  na

Instrución de 17 de decembro de 2020, na que se establecía como unha medida conxuntural

vecenllada ao estado de alarma ou de emerxencia sanitaria pola COVID 19). 

Igualmente, admítese a estensión da terraza ás fachadas colindantes, se ben suxeito

ao requisito do consentimento dos titulares dos establecementos comerciais situados nesas

fachadas. 

Por último, establécese o límite de superficie máxima susceptible de ocupación, que

será o que resulte de aplicar as normas específicas de emprazamento da terraza, cun límite

máximo xeral definido pola supeficie útil de uso público do local. 

A sección 2ª regula os requisitos específicos de localización en función das diferentes

zonas de emprazamento das terrazas, establecendo normas específicas e diferenciadas de

emprazamento  para  zonas de tránsito  aberto  ou permanente  de vehículos  (artigo  6),  rúas

peonís ou de circulación restrinxida (artígo 7) soportais (artigo 8) prazas públicas e espazos

abertos (artigo 10) e zonas privadas de uso público (artigo 11), regulando ademais os supostos

excepcionais en que se permitirá a colocación das terrazas adxacentes a fachadas (artigo 9) e

a posibilidade do uso rotatorio dos espazos públicos entre distintos establecementos (artigo 12)

cando  a  súa  instalación  conxunta  e  simultánea  impida  o  cumprimento  das  normas  de

localización  establecidas.  Polo  que  se  refire  á  posibilidade  excepcional  de  colocación  de

terrazas de veladores adxacentes a fachadas naqueles casos en que non sexa posible cumprir

as  normas sobre  itinerarios  peonís  de accesibilidade,  esta  regra  introdúcese  ao  abeiro  da

posibilidade prevista ao respecto no artigo 2.3 da Orde TMA/851/2021 de 23 de xullo. 

A  regulación  desta  sección  complétase  cunha  serie  de  prohibicións  xerais  de

localización, comúns a todas as zonas. 

A sección 3ª regula os elementos integrantes das terrazas de veladores, definindo estes

e establecendo os seus requisitos xerais e os específicos para cada tipo de elemento. 

O capítulo III regula o réxime de uso das terrazas de veladores. Entre outros aspectos,

recóllense aquí os horarios específicos de funcionamento das terrazas, nos mesmos termos en

que foran establecidos mediante Decreto da Alcaldía de 30 de xullo de 2020 e posteriormente

na  Instrución  de  17  de  decembro  de  2020,  cun  carácter  máis  restritivo  que  os  horarios

actualmente vixentes para os establecementos permanentes (fixados pola Xunta de Galicia)

baixo a  consideración de que o horario  da terraza non ten por  qué coincidir  co do propio

establecemento, sendo competencia do Concello establecelo ante a falla de regulación pola

Xunta  de  Galicia.  A  motivación  desa  maior  restrición  do  horario  das  terrazas  reside  na
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necesidade de garantir o dereito ao descanso da veciñanza. A ordenanza prevé ademais a

posibilidade  de  restrinxir  aínda  máis  eses  horarios,  como  medida  correctora  en  supostos

específicos nos que se constate que o funcionamento da terraza causa prexuízos ou molestias

á veciñanza. 

O capítulo  IV  regula  o  réxime das  licenzas das  terrazas  de  veladores,  incluíndo  a

regulación do procedemento administrativo para a súa obtención, así como o réxime para a súa

extinción ou modificación. Con respecto ao réxime das licenzas, a ordenanza, no marco das

normas de procedemento aplicables, procura a simplificación e axilización do procedemento,

establecendo a solicitude simultánea dos diferentes informes necesarios,  reducindo o número

dos ditos  informes nos  casos  en que as determinacións da ordenanza son  absolutamente

regradas,  e  integrando  nun  único  expediente  tódolos  procedementos  esixibles  (fiscal,

urbanístico, de autorización da actividade e de autorización de ocupación do dominio público).

En canto á vixencia das autorizacións, prevese que como regra xeral sexa indefinida, ao estimar

que a regra establecida no artigo 92.3 da LPAP, que limita as autorizacións a catro anos, non é

de aplicación directa e necesaria no ámbito local (ao non ter esta norma carácter básico) e

entendendo que a facultade de revogación unilateral das licenzas prevista no artigo 92.4 da dita

lei  e  desenvolvida no capítulo  VI  da ordenanza protexe suficientemente o interese  público,

eliminando  deste  xeito  a  sobrecarga  de  traballo  burocrático  que  suporía  ter  que  renovar

periodicamente as licenzas. Polo mesmo motivo, as licenzas decláranse transmisibles (sempre

que a transmisión se faga conxuntamente coa do establecemento ao que dan servizo). Por

outra banda, a ordenanza recolle tamén a posibilidade de imposición de medidas correctoras,

que  se  regula  neste  capítulo  ao  implicar  a  modificación  das  licenzas,  e  que  posibilitará

establecer,  caso  por  caso,  os  axustes  nas  condicións  das  licenzas concedidas  que  sexan

necesarios  para  garantir  a  protección  dos intereses  públicos  e  de terceiros afectados pola

instalación de terrazas. 

O capítulo V regula a reserva de espazos para quioscos permanentes ou de temporada

de  promoción  municipal  e  para  colocación  de  terrazas  anexas  a  establecementos  de

titularidade  municipal,  regulación  que  se  limita  á  previsión  desta  posibilidade,  derivada  da

condición de titular do dominio público que asiste ao Concello. 

O capítulo VI regula as funcións de inspección e control das terrazas de veladores, así

como  os  procedementos  de  reposición  da  legalidade  e  esixencia  de  responsabilidade

patrimonial, co fin de garantir que a administración municipal dispoña dos medios adecuados

para realizar un efectivo control da legalidade neste eido, incluíndo a posibilidade de impoñer

medidas provisionais inmediatas que aseguren a eficacia das resolucións que poidan recaer

nos procedementos que se tramiten.    
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O capítulo VII regula o réxime sancionador, procurando unha definición clara e precisa

das diferentes  infraccións,  así  como a súa  sanción,  de acordo cos principios  que rexen  a

potestade  sancionadora  das  administracións  locais,  conforme  ao  disposto  nas  Leis  39  e

40/2015, de 1 de outubro, así como no Título XI da Lei de bases de réxime local.  

A  regulación  complétase  cunha  disposición  adicional,  tres  disposicións  transitorias,

unha derrogatoria e unha disposición final (na que se regula a entrada en vigor da ordenanza).

A disposición adicional establece a prevalencia das disposicións do planeamento urbanístico

sobre as da propia ordenanza, en caso de conflito entre normas. As disposicións transitorias

regulan, en particular, o prazo de adaptación á ordenanza das terrazas con licenza anterior á

súa entrada en vigor, así como a extinción das licenzas que puideran terse concedido no seu

día para establecementos ou actividades diferentes aos previstos no artigo 3 da ordenanza; o

réxime  de  aplicación  aos  expedientes  en  trámite  no  momento  da  entrada  en  vigor;  e  a

irretroactividade das normas sancionadoras da ordenanza, nos termos previstos no artigo 9.3

da Constitución española.

II.  G. Observacións sobre as achegas e suxestións realizadas polos grupos políticos

municipais na negociación previa ao trámite de consulta pública. 

Polo que se refire ás observacións e suxestións realizadas polos grupos municipais no

seo da Xunta de Portavoces, recóllense no presente apartado, con indicación das causas da

súa aceptación ou rexeitamento: 

II.G.A. Observacións formuladas na reunión da Xunta de Portavoces do 4 de febreiro de

2021: 

Grupo do BNG: o grupo do BNG formulou as seguintes observacións:

1ª) En primeiro lugar, solicitan o establecemento dun cronograma temporal para que a

aprobación da ordenanza non se adíe más aló de seis meses. 

A  este  respecto,  hai  que  dicir  que  o  cronograma  non  é  un  elemento  propio  da

ordenanza. Sen prexuízo disto, pódese establecer tal cronograma por acordo entre os grupos,

fixando os prazos límite para a realización de cada trámite, en especial con respecto á consulta

pública previa e as negociacións entre os grupos e, eventualmente, con grupos de afectados

(dado que estas actuacións non teñen un prazo legalmente establecido). 

2ª) En segundo lugar, solicitan que se inclúa no texto da ordenanza, entre os obxectivos

da norma, o de garantir o acceso dos vehículos de emerxencia e de seguridade. Aínda que

este  obxectivo  xa  estaba  realmente  contemplado,  dentro  do  obxectivo  xeral  de  garantir  o

tránsito de persoas e vehículos (de feito, o propio artigo 7.3 da ordenanza xa prevé que o

espazo libre central en rúas peonís para circulación de vehículos, de 3,5 ou 6 metros, segundo

sexa unha vía dun ou dous sentidos da circulación, pode incrementarse na medida necesaria
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para garantir o acceso dos vehículos de emerxencias e de servizos públicos) inclúese unha

mención expresa na memoria xustificativa. 

3ª) Solicitan que se suprima a habilitación á Xunta de Goberno – prevista nos artigos

7.2 e 10.2 – para establecer ordenacións específicas en casos especiais. Non se considera

adecuado estimar esta alegación, xa que, debido ao carácter extraordinariamente casuístico da

materia,  resulta imposible prever absolutamente tódalas solucións á problemática que pode

xurdir. En todo caso, a habilitación á Xunta de Goberno para establecer ordenacións senlleiras

en determinados espazos – que no borrador inicial estaba nos artigos 7.4 e 10.2, e agora se

refunde nun novo artigo 11, no que se tenta precisar de forma más clara as limitacións desta

facultade, ao tempo que se estende aos eventuais supostos conflitivos de terrazas de locais

emprazados en galerías comerciais e terrazas en rúas peonís ou restrinxidas onde só poidan

instalarse nunha das marxes da vía – só parcialmente é unha facultade discrecional, dado que

se  atopa  delimitada  por  requisitos  determinados,  precisa  dunha  motivación  baseada  en

obxectivos específicos, orientados á garantía da protección do uso público xeral e cínguese ao

establecemento dos lugares concretos de colocación das terrazas, sen implicar a exclusión das

normas xerais (agás no relativo ao requisito de localización na fronte do local), polo que o seu

correcto  uso  non  debería  dar  lugar  a  agravios  comparativos.  Polo  demais,  esta  facultade

recóllese, en termos moi semellantes, noutras ordenanzas sobre a materia (así, por exemplo,

no  artigo  17.3  da  Ordenanza  municipal  reguladora  da  instalación  de  veladores,  mesas  e

cadeiras na vía pública do Concello de Pontevedra,  publicada no BOPP de 24 de abril  de

2018).  

4º) Solicitan igualmente que non se permita a colocación de terrazas adxacentes a

fachadas,  ao  considerar  que  isto  vulnera  a  xurisprudencia  do  Tribunal  Supremo.  Esta

observación do Grupo do BNG refírese á STS nº 354/2019, de 11 de febreiro de 2019, que,

efectivamente, anulou os artigos 63 e 65 da Ordenanza reguladora do exercicio de actividades

económicas do Concello de Elche (BOP de Alacante de 7 de agosto de 2013) na medida en

que permitían a colocación das terrazas adxacentes a fachadas, o que vulneraba o artigo 5 da

Orde VIV/561/2010, de 1 de febreiro, entón vixente (a mesma regulación atópase no artigo 5 da

actual Orde TMA/851/2021 de 23 de xullo).  A este respecto, hai que advertir que a regulación

que contiña a Ordenanza de Elche non é idéntica á que se propón no anteproxecto, xa que

este, e só de forma excepcional (en zonas urbanas consolidadas nas que non sexa posible

cumprir a regra xeral da distancia de 1,80 metros a fachada) permite a colocación, incluso en

ámbalas marxes da rúa,  da terraza adxacente á fachada, pero sempre que se coloque un

paramento desmontable que convirta a terraza en detectable para as persoas con dificultade

visual e permita a estas persoas continuar sen dificultade o seu itinerario (a ordenanza de
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Elche, en cambio, permitía a colocación das terrazas adxacentes á fachada, sen esixir  esa

solución alternativa para facer detectable á terraza para as persoas con discapacidade visual).

Esta excepción fundaméntase no disposto no artigo 2.3 do Anexo da Orde TMA/851/2021, de

23 de xullo, que expresamente prevé que se poderá exceptuar o cumprimento de determinados

requisitos  establecidos  na  Orde  de  maneira  excepcional  e  adecuadamente  xustificada,

propoñéndose en todo caso outras solucións de adecuación efectiva que garantan a máxima

accesibilidade e seguridade posibles e sempre de conformidade co disposto para tales casos

na  normativa  autonómica  e  local,  cando  exista  (normativa  local  que  neste  caso  estaría

integrada  precisamente  pola  propia  Ordenanza  de  veladores).  É  dicir:  o  anteproxecto,  sen

ignorar  a  normativa  de accesibilidade  citada,  procura  unha solución  alternativa  para  casos

excepcionais, ao abeiro da previsión contida ao respecto no artigo 2.3 do Anexo da propia Orde

TMA/851/2021 de 23 de xullo. Esta solución non é orixinal: atópase en diversas ordenanzas

municipais españolas, como por exemplo no artigo 7.f) da Ordenanza de terrazas e quioscos de

hostalería e restauración do Concello de Madrid (BOCA de 6 de agosto de 2013), no artigo 7.c)

da Ordenanza reguladora de terrazas en establecementos públicos de hostalería e asimilados

do Concello de Vitoria (BOTHA de 21 de decembro de 2012) ou no artigo 20.2 da Ordenanza

municipal reguladora da instalación de veladores, mesas e cadeiras na vía pública do Concello

de  Pontevedra  (BOPP de  24  de  abril  de  2018).  Neste  senso,  estímase que  esta  solución

permitirá, en casos excepcionais – que dende logo non van ser xeneralizados no conxunto da

cidade – conciliar os intereses en conflito, garantindo tanto a posibilidade de instalar a terraza

de veladores como a existencia dun itinerario peonil accesible (que se manterá en todo caso,

sen prexuízo de que o seu percorrido se afaste da liña de fachada de forma detectable para

persoas con discapacidade visual). 

En todo caso, e de conformidade co establecido no artigo 5.2 da Lei de 10/2014, de 3

de decembro, de accesibilidade de Galicia, a formulación de solucións alternativas nos casos

en que  non  poidan  cumprirse  as  condicións  xerais  esixidas pola  normativa  vixente  require

ditame favorable da Comisión Técnica de Accesibilidade. Por conseguinte, a adopción desta

solución,  prevista  no  anteproxecto,  requirirá  en  todo  caso  dese  informe  favorable,  que  se

solicitará unha vez se complete o expediente, ao comunicarse pola presidencia da Comisión

Técnica,  mediante  escrito  de  13  de  xullo  de  2021,  a  imposibilidade  da  súa  emisión  nun

momento anterior. 

5º)  Solicitan  tamén  que  se  definan  tres  ámbitos  de  aplicación  da  ordenanza  no

municipio (trama urbana, non urbana e histórica). Non se estima necesaria esta definición, na

medida en que as especificidades dos diferentes ámbitos do municipio  para os efectos da

instalación das terrazas (que non necesariamente derivan da pertenza a un deses ámbitos; por

16

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:A2YE63NXOLRN1NIO



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

exemplo, o carácter peonil dunha rúa, a existencia ou non dunha praza ou dun ben de interese

cultural na contorna... non dependen necesariamente de que o espazo a ocupar se atope nun

deses  tres  ámbitos)  xa  se  recollen  a  través  de  regras  especiais  destinadas  a  resolver  a

problemática específica que se presenta en cada caso. 

6º)  Indican  tamén  que  a  ordenanza  “colide  co  Plan  Especial  de  Protección  e

Rehabilitación Integral da Zona Histórica que está nestes intres en elaboración”, e que por tanto

debería haber un consenso e ter en conta todos os documentos que están en elaboración para

evitar discrepancias. Ao respecto, cabe sinalar que a ordenanza non “colide” co futuro plan

especial (colidir, segundo o diccionario da Real Academia Galega, é “chocar violentamente” ou

“ser  oposto,  contrario  ou incompatible”).  En principio,  non consta que haxa tal  colisión,  na

medida en que ambos instrumentos teñen obxectos de regulación diferentes (a ordenanza só

regula a instalación de terrazas desmontables, que como tales non implican obras, en tanto que

o plan especial regula a urbanización, edificación e os seus usos) aínda que ambos se apliquen

nun mesmo ámbito territorial. Polo demais, e para os supostos nos que tal colisión se podería

producir – por exemplo, as características estéticas do mobiliario urbano – o anteproxecto de

ordenanza  xa  remite  directamente  ao  planeamento  urbanístico  (así,  no  artigo  16.1)  o  que

permite  resolver,  coa  prevalencia  do  planeamento  urbanístico,  calquera  posible  conflito

normativo  que  poida  xurdir.  En  calquera  caso,  e  co  fin  de  evitar  con  carácter  xeral  eses

potenciais  conflitos  normativos  e  despexar  calquera  dúbida,  introdúcese  unha  disposición

adicional que establece con total claridade a regra da prevalencia das normas do planeamento

urbanístico sobre as propias da ordenanza. 

7º) Indica tamén o Grupo do BNG que na concesión de licenzas na zona histórica

debería informar o servizo de rehabilitación, e que isto non aparece recollido no artigo 26 do

borrador. 

Esta observación é errónea: no artigo 26 do borrador inicial (artigo 27 no documento

final)  dise  expresamente  que  as  solicitudes  serán  informadas  pola  “unidade  administrativa

competente  para  a  tramitación  de  licenzas  de  actividade  e  apertura  ou  declaracións

responsables. No caso de licenzas  para o casco histórico da cidade ou o núcleo etnográfico de

Seixalbo, o informe corresponderá á unidade administrativa competente para a tramitación de

licenzas neses ámbitos”. Por tanto, si está recollida esa previsión. 

8º) En oitavo lugar,  o grupo do BNG entende que habería  que revisar  os horarios,

particularmente os xoves de maio a xuño. Non obstante,  na observación formulada non se

indica en que sentido deben revisarse (enténdese que no senso de reducilos, pero tampouco

se concretan os termos desta observación). No que respecta aos horarios, os previstos son os

que no seu día se acordaran mediante Decreto da Alcaldía de 30 de xullo de 2020, adoptado
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tras unha negociación con representantes veciñais e do sector de hostalería. A este respecto,

lémbrase que en todo caso a ordenanza prevé a posibilidade de que se reduza  o horario

concreto das terrazas, mediante expediente de imposición de medidas correctoras, cando se

constate que a actividade da terraza ocasiona molestias á veciñanza. 

9º) Por último, o Grupo do BNG solicitou que se recollese expresamente a obriga de

limpeza da zona ocupada polas terrazas unha vez recollidas. En efecto, o borrador inicial non

recollía expresamente esta previsión (aínda que xa tipificaba como infracción a falla de limpeza)

estimándose conveniente que figure, polo que se inclúe no texto unha previsión expresa desta

obriga. 

Grupo de C´s: o Grupo de C´s formulou as seguintes observacións: 

1º)  En primeiro  lugar,  solicitaron que desaparecese a distinción entre  vías públicas

principais e secundarias para os efectos de autorizar a colocación de terrazas de veladores en

zonas de estacionamento na calzada, ao considerar que nas vías principais estábase a impedir

a actividade de hostalería en igualdade de condicións con outros lugares. 

Ao respecto desta observación, estímase que a cuestión clave non é esa pretendida

igualdade de condicións, porque o principio de igualdade xurídica esixe partir da premisa da

igualdade das situacións fácticas que integran o suposto de feito da norma (ou, dito noutros

termos,  o  que  esixe  o  principio  de  igualdade  é  dar  un  trato  igual  a  casos  que  sexan

substancialmente iguais). Neste senso, o artigo 6.2, na redacción inicial, excluía a colocación

de terrazas de veladores en viario principal e colector ao estimar que as condicións destas vías

non son as mesmas que as do viario local dende o punto de vista da seguridade viaria, debido

á súa maior densidade e intensidade de tráfico, A cuestión, polo tanto, pasa por analizar se no

viario principal ou colector se dan as circunstancias de seguridade viaria que poidan permitir a

instalación de terrazas de veladores nas zonas de estacionamiento. Dende este punto de vista,

no caso do viario principal (recollido no anexo I da Ordenanza municipal de tráfico) semella

evidente que a autorización das terrazas na calzada xeraría un risco importante, polo que debe

manterse a prohibición de instalación nestas vías. En cambio, no caso do viario colector (que

son as vías que comunican o viario principal e o viario local) non cabe descartar (entre outras

cousas,  porque  as  condicións  dese  viario  son  máis  heteroxéneas)  que,  en  determinados

supostos,  poida  ser  posible  a  instalación  nas  zonas  de  estacionamento.  Polo  exposto,

estimouse  parcialmente  esta  observación,  no  sentido  de  dar  ao  viario  colector  o  mesmo

tratamento que ao viario local, debendo advertirse que, en todo caso, a autorización para a

instalación  en  zonas  de  estacionamento  de  viario  colector  (ao  igual  que  no  viario  local)

denegarase cando do informe da policía local se deduza que polas circunstancias de tráfico da

vía a autorización pode implicar un risco para a seguridade viaria ou das persoas. 
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2º)  En  segundo  lugar,  solicitouse  que  se  permitise  a  instalación  de  terrazas  de

veladores en locais con licenza de café – bar especial (que corresponderían aos pubs na actual

clasificación  de  establecementos  de  actividades  recreativas).  Como  xa  se  indicou,  esta

alegación foi estimada. 

3º) En terceiro lugar, solicitouse a supresión da prohibición da realización de actividades

culturais ou musicais nas terrazas. Cómpre aclarar que a ordenanza non prohíbe as actividades

culturais, senón unicamente as musicais e análogas. Esta prohibición, en realidade, atópase xa

na vixente Ordenanza municipal de protección contra ruídos e vibracións (BOP de 19 de xuño

de 2002) cuxo artigo 11.2 prohibe, na vía pública e en zonas de pública concorrencia, incluídas

expresamente as terrazas autorizadas de establecementos de hostaleiría, “accionar aparellos

de  radio  e  televisión,  tocadiscos,  instrumentos  musicais,  emitir  mensaxes  publicitarias  e

actividades  análogas”,  permitíndose  unicamente  a  súa  autorización  “en  circunstancias

especiais” e caso por caso, prevéndose ademais a posibilidade da súa denegación cando se

aprecie a inconveniencia de perturbar,  aínda que sexa temporalmente,  á veciñanza ou aos

usuarios  da  contorna.  Resulta  evidente  que  as  actividades  musicais  entran  de  cheo  na

prohibición da Ordenanza de ruídos en canto ao uso de instrumentos musicais. Por todo o

exposto, atendendo ao obxecto da ordenanza – que é a instalación de terrazas de veladores, e

non doutro tipo de actividades – estímase que a prohibición xeral debe manterse, sen prexuízo

de que se matice no senso de prever a posibilidade da súa autorización puntual nos termos

previstos na vixente Ordenanza de ruídos, e con independencia de que esta cuestión poida ser

abordada no seu momento cando se proceda á revisión desta última ordenanza. 

4º)  En cuarto  lugar,  propoñen que a administración sexa máis flexible  en canto ao

deseño das terrazas e que, baixo uns parámetros básicos e igualitarios, se permita aos locais

decidir o deseño sen aumento dos gastos. 

Non se comparte esta observación porque a regulación da ordenanza xa é flexible a

este respecto, dado que o artigo 15 do primeiro borrador (artigo 16 do presente documento) só

impón unhas normas mínimas xerais, e unicamente se prevé no apartado 5 que se poidan

aprobar pola Xunta de Goberno “deseños específicos de mobiliario urbano para as terrazas de

veladores, para a súa implantación en zonas que se determinen en función da configuración

das diferentes áreas morfolóxicas da cidade, así como en espazos emblemáticos, turísticos ou

de interese patrimonial ou medioambiental”, previsión que semella razoable e proporcionada,

dado que o Concello tampouco pode renunciar  ao establecemento de normas estéticas de

harmonización e posta en valor da contorna urbana (facultade que deriva da propia lexislación

urbanística vixente). 

5º)  En  quinto  lugar,  solicítase  que  no  caso  de  locais  que  teñen  zona  de  carga  e
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descarga na súa fachada se facilite o desprazamento desa zona para poder autorizarlles a

colocación da terraza na zona de estacionamento. 

Non  se  considera  viable  esta  alternativa,  dado  que,  en  primeiro  lugar,  o  actual

emprazamento  das  zonas  de  carga  e  descarga  obedece  precisamente  á  proximidade  de

establecementos comerciais que os precisan para poder realizar a súa actividade, polo que o

cambio desas zonas non semella posible; en segundo lugar, aínda que houbese casos nos que

fose posible ese cambio, esixiría modificar tamén a sinalización da zona; e, en terceiro lugar,

hai que lembrar que a posibilidade de instalar terrazas en zonas de estacionamento é unha

posibilidade excepcional, semellando desproporcionado (e probablemente pouco operativo na

práctica,  pola  dilación  que  implicaría  no  procedemento)  que unha autorización  de  terrazas

poida implicar a modificación das zonas de carga e descarga. 

6º) En sexto lugar, solicítase que se permita a colocación de terrazas de veladores aos

locais situados en galerías comerciais, alegación que se estima, nos termos xa indicados. 

7º)  En  sétimo  lugar,  solicitan  que  se  flexibilice  a  posibilidade  de  colocación  de

publicidade nos locais. A este respecto, o borrador remitido contiña dous tipos de prohibicións:

unha primeira, a de colocación de carteis, carteleiras ou valos publicitarios, remitíase á vixente

Ordenanza  municipal  de  publicidade  do  Concello  (podendo  colocarse  eses  elementos

publicitarios nos mesmos casos previstos pola dita ordenanza); e unha segunda, específica

para os elementos de mobiliario urbano integrantes da terraza de veladores. Con respecto á

primeira prohibición, estímase que debe manterse, por coherencia coa ordenación xeral desta

materia no municipio e por aplicación do principio de igualdade; en canto á segunda, estímase

en parte esta solicitude, no senso de permitir – coas mesmas dimensións xa previstas para a

colocación do logotipo do establecemento - a colocación do nome comercial, logotipo ou marca

da  empresa  fabricante  dos  elementos  das  terrazas  ou  da  empresa  que  patrocine  a  súa

adquisición. 

8º) En oitavo lugar, consideran “totalmente subxectivo” o artigo 32 do borrador remitido.

Este artigo – que corresponde ao 33 no presente documento – regula os supostos en que

procede a revogación das licenzas. Non se comparte esta observación. O dito artigo prevé

catro  supostos  diferentes,  dos  que  os  tres  primeiros  están  delimitados  obxectivamente

(primeiro,  terse  modificado  substancialmente  ou  desaparecer  as  circunstancias  que

determinaron o seu outorgamento, ou sobrevir outras novas que, de ter existido, comportarían a

súa denegación; segundo, incumprimento polo titular da licenza dos requisitos ou condicións en

cuxa virtude lle foi outorgada; e, terceiro, por sanción). O cuarto suposto refírese aos casos

previstos no artigo 92.4 da Lei do patrimonio das administracións públicas (e, polo tanto, non é

ningunha innovación da ordenanza; eses casos son de aplicación por ministerio da Lei, o diga

20

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:A2YE63NXOLRN1NIO



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

ou non a ordenanza, que o único que fai é detallar con maior concreción os supostos de feito

previstos na lei) e, por outra banda, só nalgúns deles se pode falar da existencia de elementos

apreciables mediante un xuízo de valor (pero nunca de forma absoluta). En efecto, non hai

subxectividade ningunha na constatación de que unha licenza resulte incompatible con normas

ou condicións xerais  posteriores ao seu outorgamento e non se adapte á ditas normas ou

condicións xerais nos prazos previstos para esta finalidade. Certamente, pode haber un certo

compoñente de subxectividade (pero moi  relativo)  na apreciación de que as condicións da

autorización  son  susceptibles  de  crear  riscos  ou  molestias  para  as  persoas,  limitan

indebidamente  as  condicións  de  tránsito  e  accesibilidade,  limitan  a  utilización  do  dominio

público para actividades de maior interese público, causan prexuízos á contorna urbana, ao

medio ambiente ou aos dereitos de terceiros ou de calquera outro xeito menoscaban o uso

xeral ou produzan danos no dominio público; pero isto é inevitable en practicamente calquera

norma  xeral,  e  en  todo  caso  os  conceptos  xurídicos  relativamente  indeterminados  que

establece a norma teñen un importante grao de concreción e deben determinarse en cada

expediente de forma motivada e contraditoria. Unha delimitación a priori totalmente exhaustiva

deste tipo de supostos resulta imposible, e deixaría á Administración municipal sen medios de

reacción nos casos en que se concederan licenzas que, posteriormente, se demostrase que

incorren nos supostos reseñados. 

Cabe engadir ademais,  que en coherencia coa modificación introducida a través do

artigo 11 (relativo ao establecemento de ordenacións senlleiras na colocación das terrazas por

acordo da Xunta de Goberno) introduciuse neste artigo 32 un suposto específico de revogación

parcial de licenzas, para o caso en que o uso desta facultade por parte da Xunta de Goberno

afecte  a  licenzas  preexistentes,  suposto  que  constitúe  unha  modalidade  específica  do  de

incompatibilidade entre unha licenza e as condicións xerais establecidas posteriormente. 

Por todo o exposto, non procede estimar esta alegación. 

9º) En noveno lugar, indícase que “es necesario matizar en la ordenanza el material de

las tarimas (no preferentemente)”. Revisado o texto da ordenanza, acóllese esta observación,

no senso de eliminar o adverbio “preferentemente”, e admitindo calquera material que sexa apto

para ser emprazado en lugares exteriores, no senso de que non sexa susceptible de deterioro

pola  acción  dos  axentes  meteorolóxicos  e  observe  as  debidas  condicións  de  seguridade,

ademais  de  cumprir  as  determinacións  estéticas  que  no  seu  caso  poida  establecer  o

planeamento urbanístico. 

10º)  Por último,  solicitan que se elimine a limitación de elementos de climatización

(fixada  no  borrador  nun  máximo  dun  elemento  por  cada  catro  veladores).  Estímase  esta

alegación, suprimíndose a dita esixencia. 
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Grupo do PP: o grupo do PP formula as seguintes observacións:

1º) En primeiro lugar, solicitan que se permita a obtención de licenza de terraza de

veladores para os locais que se atopen en galerías comerciais. Estímase esta alegación, nos

termos xa indicados ao tratar a alegación do Grupo de C´s no mesmo senso. 

2º)  En segundo lugar,  e  partindo de que a actual  Ordenanza  de protección contra

ruídos e vibracións está obsoleta, solicitan que se continúe coa tramitación en curso da dita

ordenanza, á vez que a ordenanza de veladores. A este respecto, cabe indicar que o que existe

é un borrador non definitivo dunha nova ordenanza de ruídos, que se está a analizar e que se

tramitará  á  maior  brevidade posible.  En  todo  caso,  non  se  estima necesaria  a  tramitación

simultánea  de  ambas  ordenanzas,  basicamente  porque  as  únicas  determinacións  da  nova

ordenanza de ruídos que en principio terían incidencia nesta materia – a delimitación de zonas

acústicas de especial sensibilidade – tampouco terían un carácter inmediato (xa que esixirían a

delimitación previa das ditas zonas). 

3ª) En terceiro lugar, solicítase que se estableza un procedemento excepcional que

permita en situacións concretas conceder unha licenza con carácter urxente e temporal. Na

alegación non se indica en que debería consistir  ese procedemento,  e dende logo hai que

descartar a posibilidade de empregar as técnicas de declaración responsable ou comunicación

previa (ao non estar previstas na lei para este tipo de actividade). En todo caso, e no ánimo de

tratar de axilizar o procedemento (que en si non é particularmente complexo; neste senso, hai

que  advertir  que  con  frecuencia  a  dilación  da  resolución  de  asuntos  administrativos  non

obedece tanto a razóns de procedemento, senón á complexidade de fondo da cuestión en cada

caso suscitada) procedeuse á revisión deste, estimando que é viable suprimir con carácter xeral

os trámites de informe da Policía Local e do Servizo de Extinción de Incendios, na medida en

que, e a diferencia da situación precedente á actual, a ordenanza incorpora xa unha serie de

criterios  regrados e obxectivos  para  a  resolución  das  solicitudes,  o  que fai  innecesario  na

xeneralidade dos casos a emisión destes informes, bastando cun informe técnico e xurídico,

ben da unidade tramitadora da licenza, ben – no caso de que aquel non puidese emitilo – da

unidade  tramitadora  do  título  habilitante  da  actividade  recreativa  principal.  En  todo  caso,

mantense  a  posibilidade  de  solicitar  eses  informes  nos  supostos  de  que  a  unidade

administrativa  tramitadora  os  considere  necesarios  para  resolver  dúbidas,  así  como  nos

supostos do artigo 6.2, nos que será preceptivo en todo caso o informe da Policía Local, e nos

de autorizacións de terrazas de veladores en centros comerciais, nos que será preceptivo o

informe  do  Servizo  de  Emerxencias  e  Extinción  de  Incendios  en  canto  ás  condicións  de

evacuación do recinto. 

4º) En cuarto lugar, solicítase que no caso de que se autoricen veladores adxacentes á
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fachada,  se  estableza  a  obriga  de  que  estes  sexan  detectables  e  que  se  delimiten  con

superficies  verticais  ou  pavimento  direccional.  O anteproxecto  xa  contén  esta  previsión  no

artigo 9,  agás no relativo ao pavimento direccional,  opción que se descartou esixir  dado o

carácter temporal e desmontable das terrazas de veladores. 

5º) En quinto lugar, solicítase que no caso de solicitudes conxuntas para uso rotatorio,

se estableza algunha excepción para o caso de que non exista consenso para a dita solicitude

conxunta (enténdese que a excepción consistirá en que non se esixa a solicitude de tódolos

establecementos,  senón só dun determinado número deles).  Igualmente,  se solicita que se

estableza a casuística para determinar as circunstancias físicas dos establecementos para a

devandita solicitude conxunta. 

Comezando por esta segunda cuestión, o artigo 12 do borrador – artigo 13 na proposta

de  ordenanza  contida  no  presente  documento  -  xa  contempla  esa  casuística,  cifrada  na

existencia, en rúas peonís ou de circulación restrinxida, de establecementos en ambas marxes

da vía e que a anchura das rúas non permita a instalación de terrazas en ámbalas marxes

cumprindo as condicións xerais establecidas. Partindo desta casuística, a solución que ofrece a

ordenanza  nestes  casos  é  a  solicitude  conxunta  para  uso  rotatorio  polos  establecementos

afectados  (que  poden  ser  dous  ou  máis,  aínda  que  o  suposto  normal  sexa  o  de  dous

establecementos que se atopen nas marxes opostas do mesmo tramo de rúa). Na práctica, os

posibles conflitos produciranse entre establecementos que xa conten con licenza e os que

poidan solicitala  posteriormente na mesma rúa.  A este  respecto,  estímase a alegación,  no

senso de admitir que a través da facultade excepcional atribuída á Xunta de Goberno no artigo

11 se poidan resolver  este tipo de conflitos,  de oficio ou a instancia  de parte,  mediante o

establecemento dunha ordenación senlleira que estableza como obrigatorio o uso rotatorio, e

que implicará a revogación parcial das licenzas preexistentes no ámbito ordenado.  

6º) En sexto lugar, solicitan que se amplíe o tipo de materiais dos que deben estar

fabricadas as tarimas, alegación que se estima nos termos xa indicados ao tratar a alegación

do Grupo de C´s sobre esta cuestión. 

Grupo  do  PsdG  –  PSOE:  o  grupo  do  PsdG  -  PSOE  formula  as  seguintes

observacións:

1ª)  En  primeiro  lugar,  esixen  que  a  ordenanza  de  veladores  se  aborde  de  xeito

transversal xunto coa actualización da ordenanza de ruidos, botellón, accesibilidade, utilización

do espazo público e tráfico, que afectarán directamente á súa aplicación real  e efectiva no

futuro. 

Non  se  comparte  esta  observación.  As  distintas  materias  referidas  regúlanse  en

normas separadas e non por casualidade, dado que teñen obxectos sustancialmente diferentes
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(con independencia de que poidan existir algúns aspectos comúns en determinados casos);

non é certo, neste senso, que todas esas outras normas afecten directamente á aplicación real

e efectiva da ordenanza de veladores no futuro, agás no caso xa comentado da ordenanza de

ruídos (que podería afectar ás terrazas de veladores no caso de que se establecesen zonas de

especial sensibilidade acústica, para cuxa aplicación en todo caso non é necesario elaborar

conxuntamente ambas, bastando con que no momento de elaborar cada unha delas se teña en

conta o disposto na outra, resolvéndose os posibles conflitos normativos conforme aos criterios

xerais de selección da norma prevalente, que se utilizan a cotío na aplicación do Dereito). Polo

demais,  a  elaboración conxunta de todo ese grupo de normas unicamente producirá  unha

dilación excesiva na súa aprobación,  sen xerar  a cambio ningunha vantaxe apreciable  que

compense os prexuízos que o atraso na aprobación da ordenanza xeraría. 

2º) Indican que é imprescindible realizar e orzamentar os cambios necesarios para que,

en canto se aprobe a nova ordenanza, existan medios humanos e materiais dispoñibles para a

súa aplicación efectiva. Compártese esta inquedanza (que por outra banda non constitúe senón

un caso particular – e non o máis grave – da problemática xeral do Concello de Ourense en

materia de recursos humanos, de moi difícil solución a curto prazo e para a que xa se iniciou,

no mes de novembro de 2020, un proceso de negociación colectiva, prevéndose a revisión

completa da RPT, entre outras medidas); pero, en todo caso, esta cuestión non pode resolverse

no articulado da ordenanza. 

3º) En terceiro lugar, solicitan que se emitan os informes pertinentes dende as unidades

administrativas afectadas. Como é lóxico, isto xa estaba previsto (xa constaba expresamente

esa  previsión  na  memoria  xustificativa  do  borrador)  e  de  feito  todos  estes  departamentos

colaboraron  na  elaboración  da  Instrución  que  serviu  de  antecedente  ao  anteproxecto.

Igualmente, solicitarase o informe da Asesoría Xurídica Xeral (que ten carácter preceptivo). 

4º) En cuarto lugar, solicítase que se delimite visualmente o espazo autorizado para a

ocupación  da  terraza.  Estímase  esta  alegación,  modificándose  neste  senso  o  artigo  29,

engadindo a previsión expresa da delimitación da terraza mediante a colocación de marcas

angulares no pavimento.  

5º) Solicítase que se estableza unha especial consideración para os soportais, pero

non se concreta en que deba consistir esa especial consideración. A ordenanza contén, en

todo caso, unha previsión específica ao respecto no artigo 8. 

6º) Solicítase que se recolla a obriga de recoller e limpar as beirarrúas e de manter

limpas as terrazas. Estímase esta alegación, no senso indicado ao tratar unha alegación do

Grupo do BNG cun obxecto semellante. 

7º) Solicítase que se contemplen casuísticas singulares como é o caso das cafeterías e
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restaurantes en solo privado. 

Ao respecto, cabe dicir que se o solo privado é de uso púbico, esa casuística xa está

contemplada na ordenanza, no artigo 12; en canto aos espazos de titularidade e uso privado,

deben  resolverse  a  través  da  licenza  de  apertura  ou  declaración  responsable  do

establecemento  por  aplicación  da  normativa  xeral  de  espectáculos  públicos  e  actividades

recreativas, sen que sexan necesarias normas específicas ao respecto nunha ordenanza cuxo

obxecto limítase á ocupación dos espazos de uso público. 

8º) Solicítase que se actualice a taxa de ocupación de veladores. Esta cuestión debe

abordarse a través da ordenanza fiscal. 

9º) Solicítase que se estableza un apartado de especial  consideración para a zona

histórica. Como xa se sinalou ao tratar unha alegación parcialmente semellante do Grupo do

BNG,  estímase  que  as  peculiaridades  da  zona  histórica  relevantes  para  os  efectos  da

concesión de licenzas de ocupación  con terrazas  de veladores  xa están contempladas na

ordenanza, e en todo caso a alegación non indica cal  podería ser o contido desa especial

consideración ou regulación que se reclama. 

10º)  Solicítase  que  se  actualicen  os  sistemas  informáticos  de  xeito  que  tódolos

establecementos conten cos seus códigos QR para facilitar as inspeccións. A este respecto,

non se entende a necesidade de que conten con ese código QR, dado que a inspección o é do

local, e o código QR o que pode é dar acceso á documentación da licenza (documentación da

que os servizos de inspección xa deben dispoñer, xa que se trata de documentación municipal).

En todo caso, a súa utilidade viría dada pola posibilidade de que esa documentación puidese

ser  consultada  por  terceiros  interesados  a  través  da  lectura  do  código  cun  dispositivo

electrónico dotado dun lector óptico, polo que se inclúe a posibilidade de contar con ese código

como unha modalidade da obriga de dispoñer da licenza en lugar visible, xa contemplada na

ordenanza. 

11º)  Solicitan  que  se  estableza  a  obriga  de  colgar  o  taboleiro  publicitario  dos

restaurantes  e  bares  na  parede  dos  establecementos  e  prohibir  que  estes  obstaculicen  o

tránsito peonil. Con respecto a esta solicitude, a ordenanza non prevé que se poida colocar

ningún taboleiro publicitario no espazo reservado para a terraza, senón unicamente o taboleiro

do menú, pero sen que en ningún caso deba obstaculizar o tránsito peonil (debendo ubicarse

dentro do espazo delimitado, polo que, por definición, non se obstaculizaría o tránsito). Polo

exposto, non se estima esta alegación. 

12º) Solicítase que se estableza un apartado de especial consideración para o centro

comercial  A  Pontevella.  En  principio  non  se  advirten  razóns  para  ter  que  introducir  unha

regulación especial deste tipo, fora do xa previsto no artigo 12 ao respecto da necesidade de
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que as terrazas en centros comerciais deban respectar as condicións necesarias para garantir

a evacuación do recinto en caso de emerxencia. 

13º) Por último, solicitan que se respecten o chan e as fachadas evitando ancoraxes

que poidan danar o pavimento. A este respecto, hai que advertir que a ordenanza xa prohibe

expresamente as ancoraxes ao pavimento, sen que se prevean tampouco ancoraxes á fachada

(no caso dos toldos, a propia ordenanza esixe a necesidade de licenza de obra independente

para a súa colocación, onde sexa posible – dado que no casco histórico están prohibidos polo

planeamento vixente). 

II.G.B. Observacións formuladas na reunión da Xunta de Portavoces de 25 de febreiro de

2021, e indicacións recibidas da Alcaldía con posterioridade á dita reunión. 

Na  reunión  de  25  de  febreiro,  os  grupos  municipais  que  se  indican  solicitaron  a

introdución das seguintes modificacións: 

a) En primeiro lugar, o Grupo Popular solicitou que se suprimise a obriga de obter a

autorización das comunidades de propietarios colindantes nos supostos de extensión da terraza

de veladores á fronte de fachada das edificacións colindantes, restrinxindo a esixencia desta

autorización aos supostos de establecementos comerciais con fachadas ou escaparate que

dean  fronte  ao  espazo  a  ocupar.  A  motivación  desta  petición  reside,  con  respecto  ao

mantemento da autorización dos establecementos comerciais,  na existencia dunha especial

afectación para estes establecementos, na medida en que a terraza de veladores, ao colocarse

fronte á fachada ou escaparate, pode dificultar a visibilidade comercial do establecemento; en

cambio, e con respecto aos edificios residenciais, considérase que esa especial afectación non

existe, ao condicionarse en todo caso a ocupación na fronte de fachada do inmoble a que

queden libres os portais e accesos do edificio, conforme ao artigo 14. 

Esta  primeira  suxestión acéptase,  seguindo instrucións da Alcaldía,  suprimíndose a

esixencia de consentimento expreso das comunidades de propietarios colindantes, nos termos

expostos. 

b) En segundo lugar, o Grupo Popular solicitou que o emprazamento de terrazas de

veladores  en zonas de estacionamento  puidese  estenderse a zonas de  carga e descarga,

modificando, no seu caso, o emprazamento destas últimas. 

Non se acepta esta suxestión, ao partirse de que o emprazamento actual das zonas de

carga  e  descarga  está  xa  configurado  en  función  das  necesidades  dos  establecementos

comerciais, estimándose moi complexa a súa modificación – nos escasos supostos nos que

fose  posible  –  con  afectación  ademais  dos  dereitos  de  terceiros  (transportistas  e

establecementos receptores das mercaderías). 

c)  En  terceiro  lugar,  o  Grupo de Ciudadanos e  o  Grupo Popular  solicitaron  que  o
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emprazamento de terrazas de veladores en zonas de estacionamento se pudiese autorizar de

forma permanente, e non limitado a unha medida conxuntural vinculada á pandemia da COVID

19.  Acéptase  esta  suxestión,  seguindo  instrucións  da  Alcaldía,  suprimindo  a  Disposición

Transitoria 4ª e inserindo o seu contido no artigo 6.2 do anteproxecto.  

d) O Grupo Popular solicitou que se autorizase o emprazamento de terrazas en rúas

adxacentes  á  rúa  á  que  dea  fronte  o  local,  no  suposto  en  que  non  sexa  posible  a  súa

colocación  nesta  última.  Acéptase  esta  suxestión,  seguindo  instrucións  da  Alcaldía,

establecendo como límite que o emprazamento das terrazas se sitúe a unha distancia máxima

de  35  metros  do  establecemento.  A  tal  efecto,  modifícase  o  artigo  4,  engadindo  un  novo

apartado 3. Modifíciase igualmente o artigo 11, no senso de prever a posibilidade de que a

Xunta de Goberno estableza o uso rotatorio dos espazos das rúas adxacentes nos supostos en

que sexan varios os locais que desexen utilizar ese espazo e non exista acordo entre eles. 

Por indicación da Alcaldía, e logo da revisión do documento, introdúcense ademais as

seguintes modificacións: 

a) Suprímese a esixencia da imposibilidade de instalar terrazas de veladores na propia

rúa á que dea fronte o local  para poder autorizar a súa colocación en prazas,  parques ou

espazos públicos adxacentes á dita rúa, co fin de potenciar o uso destes espazos como lugares

de lecer dos cidadáns, de modo compatible co seu uso público. 

b) Amplíase a facultade da Xunta de Goberno para o establecemento de ordenacións

senlleiras da colocación de terrazas de veladores recollida inicialmente no artigo 11.1.b) para

prazas e espazos públicos abertos, a calquera tipo de vía ou espazo público na que se advirta

a necesidade desa  ordenación.  A  finalidade  desta  modificación  reside  na  conveniencia  de

habilitar á Xunta de Goberno para poder establecer este tipo de ordenacións ante calquera

suposto problemático que poida xurdir  (que non necesariamente ten por  que restrinxirse a

prazas públicas ou espazos abertos)  ante a variada casuística que constitúe o obxecto da

ordenanza. 

Por último, introdúcese un cambio na redacción do artigo 5, no senso de recoller o

límite xeral de superficie de ocupación determinado pola superficie útil de uso público do local

nun apartado separado, dado o seu carácter de regra de común aplicación en todo caso. 

II.H. Modificacións que introduciu o cuarto borrador do anteproxecto: 

Tal e como se avanzou no apartado de antecedentes desta memoria, trala reunión da

Xunta de Portavoces do 15 de abril de 2021, e en cumprimento do acordado na dita reunión,,

pola Alcadía deuse traslado de borrador, mediante correo electrónico, a diferentes asociacións

representativas  de  colectivos  afectados,  recibíndose  alegacións  da  Xerencia  do  Centro

Comercial  e de Ocio Ponte Vella,  o 29 de abril  de 2021, e da Asociación de Hostalería e
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Restauración Ourensá o 12 de maio de 2021. 

Con  respecto  ás  ditas  alegacións,  o  seu  contido  e  valoración  a  efectos  da  súa

incporación ou non ao presente anteproxecto é o seguinte: 

II.H.A. Alegacións da Xerencia do Centro Comercial e de Ocio Ponte Vella: 

A Xerencia do Centro Comercial solicita as seguintes modificacións: 

1ª) Consideran que resultaría procedente introdcuir  no artigo 3 unha excepción que

permitise a realización de espectáculos musicais ou análogos nas terrazas do centro comercial.

Igualmente, lembran que o Centro Comercial instala anualmente unha pista de patinaxe sobre

xeo en parte do espazo libre do Centro. 

A este respecto, hai que advertir que aínda que o artigo 3 do anteproxecto prohibe

como regra xeral a realización deste tipo de actividades nas terrazas de veladores, este mesmo

artigo admite que como excepción se poidan autorizar nos casos previstos na Ordenanza de

protección  contra  ruídos e  vibracións (en  concreto,  no artigo  11 desta  última,  que  permite

autorizar este tipo de actividades en espazos públicos en circunstancias especiais, e sempre

que non se produza perturbación á veciñanza ou usuarios da contorna). Por conseguinte, o

anteproxecto de ordenanza de veladores non introduce propiamente ningunha innovación neste

punto, limitándose a remitirse ao establecido na ordenanza municipal de ruídos, sen que esta

remisión  implique  a  imposibilidade  de  realizar  este  tipo  de  actividade,  que  poderán  ser

autorizadas caso por caso, e sempre que se dean as circunstancias requeridas nesta última

ordenanza.  

Con respecto á instalación da pista de patinaxe sobre xeo, trátase dunha instalación

que non  é  obxecto  de regulación  no  anteproxecto,  e  que  pode ser  autorizada  mediante  a

oportuna  declaración  responsable,  conforme  á  normativa  de  espectáculos  públicos  e

actividades recreativas, e a autorización de ocupación de dominio público (no caso de que se

instale en solo que teña esa condición). 

Polo exposto, non procede a estimación desta alegación. 

2º) No artigo 4.d) solicitan que se especifique o concepto de “pavimentos duros”  e

incluír “formigón, plaquetas, asfalto e materiais sintéticos”. 

Esta determinación da ordenanza refírese, en realidade, á instalación de terrazas de

veladores en parques, xardíns e  zonas verdes,  e está tomada da Ordenanza municipal  de

zonas verdes. A referencia a “pavimentos duros”, nese contexto, é clara por oposición ás zonas

ocupadas  por  elementos  vexetais,  e  non  se  estima  necesario  modificala,  tendo  en  conta

ademais que osmposibles pavimentos duros non se limitan aos indicados na alegación. 

3º) No artigo 10 solicitan que se considere unha excepción para os centros comerciais

nos que non haxa circulación de vehículos, deixando un espazo libre de 4 metros para o paso
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de vehículos contra incendios. 

O artigo 10 esixe deixar un espazo libre de 3 metros en cada sentido da circulación

para o paso de vehículos en prazas ou espazos abertos ao tránsito de vehículos, polo que esta

norma non é de aplicación en espazos libres que non estean abertos ao dito tránsito (como

sería o caso dos espazos de dominio público onde se ubican as terrazas do Centro Comercial

A Ponte Vella, que non están abertas ao tránsito de vehículos). En consecuencia, o que se

solicita  dende  a  xerencia  do  Centro  Comercial  non  sería  unha  excepción  á  norma  citada

(porque esa norma xa non lles é de aplicación) polo que non procede estimar a alegación. 

Sen prexuízo do anterior,  a idea de que en todo caso deba deixarse un paso libre

mínimo para vehículos de emerxencias en espazos libre pechados ao tránsito de vehículos

considérase interesante, polo que, recollendo esta idea, modifícase o artigo 10 no senso de

engadir a previsión de que, sempre que sexa posible, nestes espazos se deba deixar unha

franxa libre de 3,5 metros para o eventual acceso destes vehículos.  

4º) No artigo 11 solicitan a inclusión dun inciso que especifique “coas excepcións que

prevé a presente ordenanza para os centros comerciais”.  Non procede a estimación desta

alegación, dado que o artigo 11 o que permite é establecer, de oficio, ordenacións senlleiras da

colocación  dos  veladores  en  determinados  supostos,  sen  derrogar  as  normas  xerais  de

localización establecidas, agás a relativa ao emprazamento no espazo público inmediatamente

colindante na fachada do local, podendo emprazarse as terrazas en calquera espazo público

dispoñible  dentro  do  ámbito  ordenado.  Polo  tanto,  e  para  o  caso  de  que  existan  normas

específicas para os centros comerciais, as ordenacións senlleiras que se poidan establecer ao

abeiro do artigo 11 do anteproxecto deberán respectar esas normas específicas, polo que non

resulta necesario engadir o inciso proposto. 

5º) No artigo 14 solicitan incluír un apartado g) específico para centros comerciais, no

que  se  fixe  que  o  mobiliario  virá  determinado  polo  que  estableza  a  presente  ordenanza

especificamente. 

En realidade, esta alegación debe referirse ao artigo 15.1 (porque o artigo 14 regula as

prohibicións de localización).  Non se considera oportuno estimar esta alegación,  dado que,

conforme  se  exporá  nos  apartados  seguintes,  non  se  estima  axeitado  introducir  normas

específicas sobre mobiliario para os locais  de hostalería emprazados en zonas de dominio

público integradas en centros comerciais.   

6º) No artigo 15, solicítase a inclusión dun apartado relativo a centros comerciais que

permitise  veladores  de  temporada  de  vidro  (ou  doutros  materiais,  como  policarbonato  ou

metacrilato) incluíndo un texto definindo as características destes veladores de temporada. No

mesmo senso, propoñen engadir no artigo 17 a previsión de módulos acristalados nos centros
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comerciais, e igualmente no artigo 20.3.

A alegación ven a solicitar a aplicación dun réxime especial para os establecementos

de hostalería  do Centro  Comercial,  fronte  ao resto  de establecementos do municipio.  Este

réxime especial – que permitiría a estes establecementos a instalación de estruturas metálicas

con acristalamento, de carácter desmontable pero permanentes no tempo – non se considera

xustificado,  na medida  en  que  implicaría  dar  un tratamento  diferenciado  a estes  locais  de

negocio fronte ao resto, sen que se aprecie, en principio, ningunha causa xustificativa dese trato

diferenciado. 

Polo exposto, procede desestimar esta alegación. 

7º) Solicitan que se modifique o artigo 23 no senso de establecer unha excepción á

retirada diaria dos veladores nos espazos de titularidade pública do Centro Comercial. 

Esta alegación é complementaria da anterior – sendo coherente coa petición de que se

autoricen estruturas permanentes  de vidro  ou doutros materiais  –  polo  que procede a súa

desestimación ao desestimarse a anterior alegación. 

II. H.B. Alegacións da Asociación de Hostalería e Restauración Ourensá: o seu contido é

valoración é o seguinte: 

1ª) Solicitan en primeiro lugar que no artigo 10 se module a superficie susceptible de

ocupación  en  prazas  públicas  entre  un  50  e  un  75  %,  ao  entender  que  a  existencia  de

mobiliario urbano e zonas de xogo infantís neses espazos limita moito a superficie utilizable. 

Con respecto  a  esta  cuestión,  o  artigo  10  establece  que  “en zonas peonís  ou de

circulación restrinxida de vehículos en prazas públicas e espazos abertos, a superficie máxima

de ocupación con terrazas de veladores non poderá ser superior ao 50 % do espacio libre

susceptible de ocupación. O espazo libre susceptible de ocupación obterase descontando as

zonas verdes,  mobiliario  urbano,  zonas  de  xogo infantís,  alcorques  e  arborado”.  É  dicir,  o

anteproxecto xa contempla que o 50 % que se prevé como superficie máxima a ocupar se

calcule sen ter en conta o espacio xa ocupado por zonas verdes, mobiliario urbano, zonas de

xogo infantís, alcorques e arborado, o que implica que en realidade a superficie a ocupar en

cada caso será maior do 50 % da superficie bruta da praza (agás que esta careza de eses

elementos).  Tendo  isto  en  conta,  a  pretensión  de  ocupar  ata  o  75  % do  espazo  semella

excesiva e desproporcionada, polo que non se considera oportuno estimar esta alegación. 

Non  obstante  o  anterior,  e  na  liña  de  tentar  facilitar  ao  máximo  a  instalación  de

veladores  en  espazos  públicos,  como  medida  de  apoio  á  actividade  de  hostalería  ante  a

incidencia da pandemia de COVID 19, e seguindo instrucións da Alcaldía, proponse estimar

parcialmente esta alegación, no senso de incrementar a superficie susceptible de ocupación ata

o 60 %. 
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2º) Con respecto ao artigo 18, solicitan que a superficie mínima do espazo ocupado por

un velador de catro cadeiras sexa de 1,60 X 1,60 cando o diámetro da mesa sexa de 60 cm.,

motivándoo en que isto permitiría gañar espazo para a colocación de veladores. 

O artigo 18 establece as dimensións mínimas dos veladores, en función do número de

cadeiras de que dispoñan ou da súa tipoloxía (para o caso da instalación de mesas altas ou

barricas con taburetes). Esta determinación estableceuse co fin de garantir que a disposición

dos  veladores  respectase  unhas  dimensións  mínimas  que  aseguren  unhas  condicións  de

comodidade tanto para os usuarios da terraza como para o propio persoal do establecemento. 

Á vista desta alegación, o presente anteproxecto inclúe dúas posibilidades alternativas,

para a súa consideración polos interesados no trámite de consulta pública previa, a saber: 

a) Manter a redacción inicialmente proposta do artigo 18, no senso de establecer as

dimensións mínimas dos veladores en función do seu número de cadeiras

b)  Como  opción  alternativa,  eliminar  o  establecemento  das  medidas  mínimas  na

ordenanza,  dispoñendo  en  cambio  que  a  autorización  se  limite  a  ocupar  unha  superficie,

outorgando liberdade ao establecemento para configurar a disposición dos veladores dentro

dese espazo, con suxeción unicamente a unhas normas xerais que garanticen a accesibilidade

dos veladores. 

3º) Solicitan a modificación do artigo 26, apartado e), no senso de suprimir a esixencia

da autorización dos propietarios de edificios colindantes. 

Estímase esta alegación, dado que en realidade a redacción do apartado e) do artigo

26 era errónea, ao non recollerse neste artigo a modificación, xa incluída no resto de artigos

relacionados  con  esta  cuestión,  consistente  en  suprimir  a  necesidade  da  autorización  dos

propietarios colindantes. 

4ª) Solicitan a modificación do artigo 29.3, en canto a que a esixencia do pago da taxa

non sexa anual, senón que poida ser cuadrimensual, a elección do hostaleiro. 

Con respecto a esta alegación, hai que advertir que se trata dunha cuestión tributaria,

que  como  tal  debe  ser  obxecto  de  regulación  na  correspondente  Ordenanza  Fiscal.  No

anteproxecto  recolleuse  a  esixencia  do  pagamento  anual  debido  a  que  ese  é  o  prazo  de

pagamento  previsto  na  vixente  Ordenanza  Fiscal.  Neste  senso,  estímase  parcialmente  a

alegación en canto a suoprimir a referencia ao período anual, remitindo á Ordenanza Fiscal en

canto á determinación dos prazos de pago. 

5º) Por último, reclaman que se permita a instalación de terrazas en zonas de carga e

descarga así como en zonas de estacionamento, tamén en viarios principais.  

Con respecto á posibilidade de utilizar zonas de carga e descarga para a instalación de

terrazas  de  veladores,  esta  proposta  xa  fora  debatida  no  seu  día  no  seo  da  Xunta  de
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Portavoces (ante as alegacións formuladas polos grupos municipais de C´s e PP) razoándose

ao  respecto  que  non  se  consideraba  viable,  dado  que,  en  primeiro  lugar,  o  actual

emprazamento  das  zonas  de  carga  e  descarga  obedece  precisamente  á  proximidade  de

establecementos comerciais que os precisan para poder realizar a súa actividade (polo que o

cambio desas zonas non semella posible) en segundo lugar, porque aínda que houbese casos

nos que fose posible ese cambio, esixiría modificar tamén a sinalización da zona; e, en terceiro

lugar, hai que lembrar que a posibilidade de instalar terrazas en zonas de estacionamento é

unha  posibilidade  excepcional,  semellando  desproporcionado  (e  probablemente  pouco

operativo na práctica, pola dilación que implicaría no procedemento) que unha autorización de

terrazas poida implicar a modificación das zonas de carga e descarga. 

Afondando máis nesta cuestión, cabe facer as consideracións seguintes: 

- En primeiro lugar, a modificación do emprazamento dunha zona de carga  e descarga

esixiría,  en  todo  caso,  substituír  esa  zona  por  outra  equivalente  nas  inmediacións  dos

establecementos comerciais onde se solicite a terraza. 

- En segundo lugar, a modificación do emprazamento da zona de carga e descarga

esixiría,  dende o punto de vista do procedemento,  dar  audiencia  previa  no expediente aos

titulares dos establecementos comerciais afectados. 

- En terceiro lugar, e como se indicou, a modificación do emprazamento da zona de

carga e descarga implicaría modificar a sinalización, o que xera un custe que non ten por que

ser asumido polo Concello, e que, de autorizarse esta posibilidade, debería ser asumido polo

solicitante da autorización de ocupación desa zona. 

Nestas  condicións,  poderá  recollerse  na  ordenanza  a  posibilidade  de  modificar  as

zonas de carga e descarga,  aínda que se estima que sería  unha posibilidade téorica,  con

escasa  aplicación  práctica,  dados os  condicionantes  aos  que  se  tería  que  someter.  Neste

senso, introduciuse como opcional unha posible regulación, nun novo apartado 3 do artigo 6. 

Con  respecto  á  solicitude  de  que  se  poida  autorizar  a  instalación  de  terrazas  de

veladores nas zonas de estacionamento do viario principal, a restricción prevista ao respecto no

anteproxecto baseouse en motivos de seguridade viaria, dada a maior intensidade de tráfico

destas vías. En concreto, e conforme ao anexo I da vixente Ordenanza municipal de tráfico e

circulación, teñen esa consideración un total de vinte e catro vías públicas (Avenida Antonio

Sáenz Díez, Avenida de Buenos Aires, Avenida da Habana, Avenida das Caldas, Avenida de

Marín, Avenida de Portugal, Avenida de Santiago – Basilio Álvarez, Avenida de Zamora, Celso

Emilio  Ferreiro,  Concello,  Coruña,  Curros Enríquez,  Emilia  Pardo Bazán,  Ervedelo,  Eulogio

Gómez  Franqueira,  Xoán  XXIII,  Marcelo  Macías,  Nosa  Señora  da  Saínza,  Peña  Trevinca,

Progreso, Vicente Risco, Otero Pedrayo, Avenida da Ribeira Sacra e o desdobramento da N –
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120). Tal e como se detalla no artigo 5.1 da Ordenanza de tráfico, estas vías, de moi densa

circulación,  están  sometidas  a  limitacións en  materia  de  estacionamentos  ou  paradas  de

vehículos,  así  como a  restriccións  de  uso  que  as  fan  obxecto  dunha  vixilancia  ou  control

especial.

Sen prexuízo do anterior, e en aras de facilitar ao máximo a instalación de terrazas de

veladores,  estímase  parcialmente  a  alegación  no  senso  de  permitir  excepcionalmente  a

instalación das terrazas en zonas de estacionamento de viarios principais exclusivamente nos

casos  nos  que  que  estas  vías  teñan  limitada  a  velocidade  de  tránsito  de  vehículos  a  30

kilómetros / hora, para o caso de que se considere que nestes supostos a propia restricción de

velocidade permite garantir unhas mínimas condicións de seguridade viaria.

II.H. C) Modificacións introducidas de oficio como consecuencia da revisión do borrador

do anteproxecto: 

Con independencia das alegacións recibidas con posterioridade á reunión da Xunta de

Portavoces  do  mes  de  abril  de  2021,  e  tras  realizar  unha  revisión  xeral  do  borrador  de

anteproxecto, seguindo instrucións da Alcaldía, introducíronse as seguintes modificacións: 

No artigo 4.2: para a autorización de terrazas de veladores na beirarrúa da marxe

oposta do local, suprímese a esixencia de que a vía de referencia sexa peonil ou de tránsito

restrinxido.  Ademais,  admítese a colocación na marxe oposta incluso nos supostos en que

exista nesa marxe outro establecemento de actividades recreativas, sempre que este último nos

dispoña de terraza e manifeste expresamente que non ten intención de solicitar autorización

para a instalación. 

Esta modificación introdúcese co fin de aumentar as posibilidades de colocación de

terrazas  de  veladores,  facilitando  deste  xeito  a  actividade  económica  da  hostalería.  A

eliminación do requisito de que a vía sexa peonil ou de tránsito restrinxido xustifícase polo feito

de que o mero feito de ter que cruzar unha vía aberta ao tránsito (cruce que deberá realizarse

polos puntos habilitados para o efecto) para a atención da terraza non supón, en principio,

ningún risco especial que impida a autorización. Do mesmo xeito, o requisito de que non exista

outro establecemento de actividades recreativas na marxe oposta carece de sentido nos casos

en que ese establecemento non dispoña de terraza de veladores  e non teña intención de

instalala. 

No artigo 22, introdúcese un novo apartado 3, no que se prevé a posibilidade de unir

temporalmente  ata  dúas  mesas  de  veladores  cando  sexa  necesaria  para  a  atención  dos

clientes do establecemento e sempre que se respecten as normas xerais da ordenanza e non

se exceda a superficie autorizada. 

No artigo 27, apartado 4º) introdúcese unha aclaración en canto ao modo de proceder
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no  caso  de  autorización  en  solo  non  municipal,  no  senso  de  prever  a  posibilidade  da

denegación da autorización nos casos en que a administración titular informe favorablemente,

para o suposto de que o solicitado infrinxa o previsto na ordenanza municial. 

II.  I.  Xustificación  da  adecuación  do  anteproxecto  aos  principios  de  boa  regulación

establecidos  no  artigo  129  da  Lei  de  procedemento  administrativo  común  das

administracións públicas. 

A regulación contida no anteproxecto estímase axeitada aos principios de necesidade e

eficacia  (sendo clara  a  existencia  de razóns de interese xeral  que xustifican esta  iniciativa

normativa, polos motivos recollidos no apartado II.E) proporcionalidade (procurando, como se

expuso, unha regulación equilibrada que concilie na medida do posible os dereitos e intereses

en conflito) de seguridade xurídica (ao ser coherente a regulación co resto do ordenamento,

procurándose unha redacción clara  e  comprensible  dos seus preceptos,  e definíndose con

claridade os dereitos dos interesados ao regular o réxime xuridico das licenzas, establecendo

regras  obxectivas  ao  respecto  evitando  calquera  tipo  de  discrecionalidade  nas  decisións

administrativas que se adopten, limitando esta discrecionalidade á adopción de decisións de

ordenación de espazos públicos pola Xunta de Goberno como nos supostos especiais previstos

nos artigos 11, 37 e 38 do anteproxecto) e de eficiencia (sen implicar cargas administrativas

innecesarias  para  os  interesados,  simplificándose  ao  máximo  os  procedementos

administrativos previstos). Con respecto ao principio de transparencia, estímase que se lle da

cumprimento a través desta memoria e do propio procedemento de consulta pública previa ao

que será sometida a tramitación do anteproxecto, ao que se engadirá a información pública do

proxecto inicialmente aprobado polo  Pleno,  no seu caso.  En suma,  dáse cumprimento aos

principios de boa regulación recollidos no artigo 129 da Lei  39/2015,  de 1  de outubro,  do

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

O apartado 7 deste artigo 129 prevé que nos casos en que unha iniciativa normativa

afecte aos gastos públicos futuros, deberán cuantificarse e valorarse as súas repercursións e

efectos,  e  supeditarse  ao  cumprimento  dos  principios  de  estabilidade  orzamentaria  e

sustentabilidade financeira. Estímase que a regulación proposta non afecta especialmente aos

gastos futuros do Concello, dado que a aplicación da ordenanza pode realizarse mediante o

funcionamento  ordinario  da  administración  municipal,  sen  un  incremento  de  gastos  futuros

diferente ao que podería resultar da natural evolución da dita organización, polo que non resulta

necesaria a elaboración dunha memoria ou estudo económico ao respecto. 

ANEXO: 
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Anteproxecto de Ordenanza municipal reguladora da instalación e uso de terrazas de

veladores en espazos de uso público do Concello de Ourense

Capítulo I. Disposicións xerais 

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.  

1. A presente ordenanza ten por obxecto a regulación da instalación de terrazas de

veladores nas vías e espazos de uso público. 

2. Incluénse expresamente no ámbito de regulación desta ordenanza:

a) A instalación de terrazas de veladores en vías e espazos de dominio e uso público

de titularidade municipal. 

b) A instalación de terrazas de veladores en vías e espazos de dominio e uso público

de titularidade doutras administracións públicas, sen prexuízo das competencias concorrentes

das administracións  públicas  titulares  dos  ditos  espazos  e  da  consecuente  necesidade  de

autorización ou informe vinculante da administración titular con carácter previo ao outorgamento

da licenza municipal. 

c) A instalación de terrazas de veladores en vías ou espazos de titularidade privada de

uso público. Para estes efectos, considéranse vías ou espazos privados de uso público aqueles

que, sen prexuízo da súa titularidade privada, están abertos ao tránsito xeral de persoas ou de

vehículos.  

Conforme ao anterior, queda excluída do ámbito de aplicación da presente Ordenanza a

instalación de terrazas de veladores en espazos libres interiores de titularidade e uso privado,

que se rexerá polas normas xerais de autorización de actividades recreativas, uso urbanístico

dos inmobles e protección contra a contaminación acústica, e demais normas de aplicación. 

3. Quedan excluídas do ámbito de aplicación desta ordenanza as terrazas de veladores

cuxo  dereito  de  ocupación  do  dominio  público  municipal  derive  dunha  concesión  ou

autorización  demanial  outorgada  mediante  concorrencia  competitiva  ou  dun  contrato

administrativo  outorgado  polo  Concello  de  Ourense,  que  se  rexerán  polo  establecido  no

contrato, concesión ou autorización demanial correspondente. 

Non obstante o anterior, serán en todo caso de aplicación a estas terrazas de veladores

as normas do capítulo II e III desta ordenanza, na súa integridade, coa excepción da limitación

de superficie máxima total prevista no artigo 5.1. 

Artigo 2. Título competencial. 

A presente  ordenanza  dítase  ao  abeiro  das  competencias  municipais  previstas  na

lexislación sectorial en materia de ordenación de actividades recreativas, ordenación do tráfico
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e seguridade viaria e da accesibilidade aos espazos públicos e ordenación do uso do dominio

público municipal.  

Capítulo II 

Requisitos para a instalación e réxime de utilización de veladores 

Sección 1ª 

Requisitos xerais para a concesión de autorizacións de colocación de terrazas de

veladores

Artigo  3.  Actividades  recreativas  habilitadas  para  a  obtención  de  autorización  de

colocación de terrazas de veladores.  

As autorizacións de colocación de terrazas de veladores nas vías e espazos de uso

público  unicamente  poderán  ser  concedidas  a  establecementos  dedicados  ás  actividades

recreativas seguintes:

a.1) Establecementos de restauración (restaurantes, bares e cafeterías) definidos no

apartado  III.2.5  do  Anexo  do  Catálogo  de  espectáculos  públicos,  actividades recreativas  e

establecementos  abertos  ao  público  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  aprobado  por

Decreto 124/2019, de 5 de setembro, ou establecementos equivalentes na norma que o poida

substituír no futuro. 

a.2) Establecementos de actividades de lecer definidos no apartado III.2.7.3 (pubs) e

III.2.7.4 (cafés-espectáculo) do devandito Anexo. 

Entendénse  incluídos  os  establecementos  dedicados  ás  actividades  sinaladas  nos

apartados a.1) e a.2) que teñan a consideración de usos asociados a edificios de uso terciario,

tales como hoteis, centros comerciais e centros culturais, educativos, deportivos ou sociais. 

As  terrazas  de  veladores  serán  accesorias  do  establecemento,  sen  que  poidan

utilizarse para a prestación de servizos distintos aos autorizados para o dito establecemento.

Queda  prohibida  a  utilización  das  terrazas  para  a  realización  de  actuacións  musicais  ou

espectáculos análogos, agás nos supostos excepcionais en que estas actividades se poidan

autorizar, caso por caso, conforme ao previsto na Ordenanza municipal de protección contra

ruídos e vibacións. 

En todo caso, os establecementos deberán contar coa preceptiva licenza de apertura

ou  declaración  responsable  de  apertura  conforme  á  lexislación  vixente  en  materia  de

espectáculos  públicos  e  actividades  recreativas,  e  atoparse  ao  corrente  nas  súas  obrigas

económicas co Concello de Ourense. 
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Artigo 4. Requisitos xerais de localización. 

1. A autorización outorgarase exclusivamente para as vías ou espazos de uso público

colindantes coa fachada do local.

Para estes efectos, nos supostos de locais en plantas superiores ou inferiores á planta

baixa  ou  locais  interiores  en  galerías  ou  prazas  interiores,  considerarase  que  o  local  é

colindante  coa  vía  ou espazo público lindante  coa fachada da edificación ou co acceso á

galería comercial ou praza interior, podendo autorizarse a colocación de terrazas de veladores

dos ditos locais na vía ou espazo público, cos seguintes requisitos: 

a) Que non sexa posible a colocación na propia galería ou praza interior.

b)  Nos  casos  en  que  a  terraza  de  veladores  se  sitúe  fronte  a  un  establecemento

comercial diferente, será necesario o consentimento expreso do titular do dito establecemento

comercial.

c) En todo caso, serán de aplicación as prohibicións recollidas no artigo 14 da presente

ordenanza. 

Nos supostos nos que existan distintos locais nunha mesma galería comercial ou praza

interior,  estes  poderán  solicitar  o  uso  rotatorio  do espazo  público  lindante  coa  fachada da

edificación ou co acceso á galería comercial ou praza interior, na forma prevista no artigo 13. 

2. Non obstante o anterior, admitirase o emprazamento na beirarrúa da marxe oposta,

así como en espazos públicos libres diferentes a viarios (tales como os situados en prazas,

parques ou xardíns) inmediatamente colindantes ao viario ao que dea fronte a fachada do local,

sempre que concorran os seguintes requisitos:

a) Que na marxe oposta non exista outro establecemento de actividades recreativas

que poida instalar terrazas de veladores, ou que, existindo, manifestase que non ten intención

de solicitar autorización de veladores. Non obstante o anterior, o local da marxe oposta manterá

un  dereito  preferente  á  instalación  de  terraza  de  veladores,  polo que  a  solicitude  dunha

autorización por parte deste segundo local será causa de revogación da autorización concedida

ao primeiro. 

b)  No  caso  de  que  na  marxe  oposta  exista  un  establecemento  comercial,  será

necesaria  a  autorización  dos  titulares  dos  establecementos  comerciais  cuxa  fachada  ou

escaparate dea fronte á liña da terraza

c) Que a vía á que o establecemento dea fronte non teña a consideración de viario

principal. 

d) A autorización en parques e xardíns deberá axustarse ao previsto no artigo 10.c) en

relación  co  artigo  11.j)  da  Ordenanza  municipal  de  uso  de  zonas  verdes  do  Concello  de

Ourense (BOP nº 104, de 9 de maio de 2011). En consecuencia, deberán ubicarse en zonas
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nas  que  existan  pavimentos  duros,  tal  e  como  se  definen  na  Ordenanza,  quedando

expresamente prohibida a colocación de mesas e cadeiras noutras superficies, e sen que en

ningún caso poidan impedir o normal desenvolvemento das actividades propias dos parques e

prazas como espazos de lecer e paseo dos cidadáns.  

e) En todo caso, a vía á que dea fronte o local deberá dispoñer de lugares habilitados

para o seu cruce, conforme ao artigo 124 do Regulamento Xeral de Circulación. 

Nos supostos nos que existan distintos locais que pretendan o uso dun mesmo espazo

público na beirarrúa da marxe oposta ou en espazos libres lindeiros co viario ao que dean

fronte, poderán solicitar o seu uso rotatorio na forma prevista no artigo 13. 

Nos supostos en que a autorización para colocación de veladores na marxe oposta á

do emprazamento do local se conceda en vías de tráfico rodado non restrinxido, o cruce da vía

para a atención do velador por parte do persoal do establecemento deberá realizarse polos

lugares especificamente habilitados para o efecto,  utilizando,  preferentemente,  os pasos de

peóns máis próximos ao local, no caso de que existan, conforme ao disposto no artigo 124 do

Regulamento Xeral de Circulación.  

3. Admitirase, tamén de forma excepcional, o emprazamento das terrazas de veladores

nas rúas adxacentes ao establecemento ao que dean servizo, sempre e cando concorran os

seguintes requisitos: 

a) Que non sexa posible o emprazamento da terraza de veladores na rúa á que o local

dea fronte, conforme ás normas xerais desta ordenanza. 

b) Que o emprazamento na rúa adxacente se sitúe a unha distancia máxima de 35

metros do acceso do establecemento. 

c)  No caso  de que no emprazamento da rúa adxacente exista un establecemento

comercial cuxa fachada ou escaparate dea fronte á liña da terraza proxectada, será necesaria a

autorización do seu titular. 

d) En todo caso, serán de aplicación as prohibicións recollidas no artigo 14 da presente

ordenanza. 

Nos supostos nos que existan distintos locais que pretendan o uso dun mesmo espazo

público nunha rúa adxacente á do seu establecemento, poderán solicitar o seu uso rotatorio na

forma prevista no artigo 13. 

4. As terrazas de veladores outorgaranse cando se cumpran os requisitos específicos

de  localización  previstos  na  sección  2ª  do  presente  capítulo.  Non  obstante,  en  casos

excepcionais  nos  que,  aínda  cumprindo  estes  requisitos,  a  instalación  da  terraza  puidese

dificultar o tránsito peonil, poderá denegarse a licenza ou ben reducirse o número de veladores

autorizados ou limitarse o seu horario de colocación.   
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Artigo 5. Superficie susceptible de ocupación.   

1. A superficie máxima a ocupar estará determinada lonxitudinalmente pola fronte de

fachada do establecemento, e no resto das dimensións polo respecto ás distancias e espazos

libres mínimos que se establecen nesta ordenanza. 

2.  Non  obstante  o  anterior,  admitirase  a  colocación  nunha  liña  que  exceda  a  da

lonxitude de fachada do local e que non poderá exceder a lonxitude de fachada dos edificios

inmediatamente colindantes, previa autoización dos titulares dos establecementos comerciais

cuxa fachada ou escaparate dea fronte á liña da terraza, no seu caso.

3. En todo caso a superficie total ocupada non poderá exceder da superficie útil de uso

público do local.   

Sección 2ª

Requisitos específicos de localización

Artigo 6. Normas de emprazamento das terrazas en rúas abertas ao tránsito permanente

de vehículos. 

1. En rúas abertas ao tránsito permamente de vehículos as terrazas, como regra xeral,

só poderán emprazarse nas beirrarrúas ou en espazos públicos non destinados ao tránsito de

vehículos.  

As terrazas emprazadas nas beirarrúas situaranse a unha distancia mínima de 1,80

metros da fachada, e a 0,40 metros do límite entre o bordo da beirarrúa e a calzada. 

2. Non obstante o disposto no apartado 1, nos supostos en que non sexa posible a

colocación das terrazas na beirarrúa ou nos espazos públicos non destinados ao tránsito de

vehículos, as terrazas de veladores poderán colocarse en zonas de estacionamento libre ou

regulado  (excluídas  as  zonas  de  carga  e  descarga,  as  reservadas  a  estacionamento  de

vehículos de servizos públicos e as prazas reservadas para persoas de mobilidade reducida),

sendo de aplicación, en todo caso, o límite de superficie máxima ocupable previsto no artigo 5,

parágrafo primeiro. 

Esta excepción será aplicable tanto para os establecementos que non poidan instalar

terrazas  de  veladores  nas  beirarrúas  por  aplicación  das  condicións  xerais  establecidas  na

presente ordenanza, como para a ampliación de veladores xa autorizados, ou autorizables ao

abeiro da presente ordenanza. 

Esta excepción só se admitirá nas seguintes vías: 

a) Nas rúas integrantes do viario principal recollido no anexo I da Ordenanza municipal

de tráfico e circulación, exclusivamente cando a velocidade dos vehículos estea limitada a 30

quilómetros por hora.
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b) Nas rúas integrantes do viario colector e local. 

Sen prexuízo do anterior, a solicitude poderá denegarse en calquera caso cando do

informe da policía local se deduza que polas circunstancias de tráfico da vía a autorización

pode implicar un risco para a seguridade viaria ou das persoas. 

Nestes  supostos,  a instalación  da  terraza  deberá  realizarse  cunha  estrutura

desmontable que se manterá de forma permanente durante o período de vixencia da licenza.

Esta estrutura deberá estar pechada por tres lados –o lado da calzada e as zonas anterior e

posterior  á  ocupación  –  protexendo e delimitando o espazo  ocupado,  agás no suposto  de

instalación entre alcorques, nos que só será esixible no lado da calzada. Deberán observar os

criterios xerais de estética e adaptación á contorna previstos nesta ordenanza  para o resto de

elementos integrantes da terraza do velador, así como as alturas mínima de 0,70 metros e

máxima de 0,90 metros previstas para os paramentos desmontables.

En  todo  caso,  as  estruturas  de  protección  deberán  dispoñer  do  correspondente

marcado CE cando este sexa esixible. 

Cando exista desnivel entre a beirarrúa e a calzada, deberá colocarse unha tarima ao

nivel da beirarrúa co fin de mellorar a accesibilidade aos veladores. 

As  estruturas  de  protección  de  terrazas  en  zonas  de  estacionamento  en  calzadas

abertas  ao  tránsito  manteranse  de  forma  permanente  durante  a  vixencia  da  licenza,  sen

prexuízo da retirada dos elementos de mobiliario urbano da terraza conforme ao previsto no

artigo 21 da presente ordenanza. 

Coa  solicitude  de  ocupación  de  zonas  de  estacionamento  en  calzada,  deberá

achegarse,  ademais da documentación prevista  no artigo 24,  unha memoria  descritiva  das

características técnicas, físicas e estéticas da estrutura (indicando materiais, cores e calidades)

así  como  planos  de  planta,  sección  e  alzada  e  certificado  de  seguridade  e  solidez  da

instalación e da súa adecuación ás condicións de accesibilidade, evacuación, estabilidade e

reacción ao lume asinada por técnico competente. No caso de estruturas prefabricadas, poderá

presentarse  o  catálogo  do  fabricante  en substitución  da  memoria  e  planos,  sempre  que  o

catálogo sexa o suficientemente descritivo.

3.  (texto  opcional,  a  efectos  da  consulta  pública  previa)  Excepcionalmente,

poderá  autorizarse  a  instalación  de  terrazas  de  veladores  en zonas  reservadas para

carga e descarga, sempre que se dean os seguintes requisitos: 

a) Que a zona de carga e descarga poida ser substituída por outra de dimensións

semellantes  nas  inmediacións  da  inicialmente  establecida.  A  nova  zona  de  carga  e

descarga quedará delimitada na resolución de autorización de veladores. 
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b) Que na tramitación da solicitude se dea audiencia previa aos establecementos

usuarios da zona de carga e descarga, e que con carácter previo se emita informe da

Policía Local ou, no seu caso, da unidade competente en materia de tráfico e mobilidade.

c) Que os custes de sinalización da nova zona de carga e descarga que substitúa

á anteriormente existente sexa asumidos integramente polo establecemento solicitante

da autorización. 

Artigo  7.  Normas  de  emprazamento  das  terrazas  en  rúas  peonís  ou  de  circulación

restrinxida. 

1. Nas rúas peonís ou de circulación restrinxida, definidas no artigo 5, apartados 4 e 5 e

no anexo I da Ordenanza municipal de tráfico e circulación (BOP de 7 de outubro de 2010), as

terrazas de veladores poderán emprazarse na calzada ou na beirarrúa, cando esta exista. Non

obstante,  o  emprazamento  na  beirarrúa  só  será  admisible  nos  supostos  nos  que  o

emprazamento na calzada non permita gardar o espazo libre de calzada previsto no apartado 3

deste artigo, e sempre e cando o ancho da beirarrúa permita gardar as distancias previstas no

apartado 2.

2. As terrazas emprazadas nas beirarrúas situaranse a unha distancia mínima de 1,80

metros da fachada, e a 0,40 metros do límite entre o bordo da berirarrúa e a calzada.

3.  As  terrazas  emprazadas  en  calzadas  peonís  ou  de  circulación  restrinxida  de

vehículos  deberán  respectar  a  distancia  mínima  a  fachada  prevista  no  apartado  anterior,

deixando ademais o seguinte espazo libre na calzada: 

a) En calzadas de sentido único: 3,5 metros 

b) En calzadas de dobre sentido: 6 metros

O espazo libre de calzada previsto nos apartados anteriores poderá incrementarse nos

supostos nos que,  polas características do tramo da vía  onde se proxecta a  terraza,  sexa

necesario  para  garantir  o  acceso  de  vehículos  de  emerxencias,  carga  e  descarga  ou  de

prestación de servizos públicos. En todo caso, nas esquinas das rúas deixarase o espazo libre

necesario para permitir o xiro dos vehículos. 

En  ningún  caso  se  autorizarán  veladores  na  parte  central  das  rúas  peonís  ou  de

circulación restrinxida de vehículos.

Non obstante o anterior,  non será preciso deixar  o espazo libre  de calzada de 3,5

metros  no  caso  de  rúas  peonís  nas  que  non  sexa  posible  o  acceso  de  vehículos,  pola

existencia de barreiras físicas permanentes que impidan a súa entrada. 

Artigo 8. Normas de emprazamento das terrazas en soportais. 
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No caso de emprazamento de terrazas de veladores en soportais, deberá deixarse a

distancia libre a fachada mínima de 1’80 metros.

No caso  de  que  non  poida  cumprirse  a  distancia  a  fachada prevista  no parágrafo

anterior,  as terrazas colocaranse,  de ser  posible,  na zona exterior,  a  partir  da columna do

soportal, respectando en todo caso as distancias previstas no artigo 6, cando a zona exterior ao

soportal sexa unha beirarrúa, ou no artigo 7, cando a zona exterior ao soportal  sexa unha

calzada peonil ou de circulación restrinxida, segundo proceda.  

Artigo 9. Autorización de terrazas adxacentes a fachadas. 

As distancias a fachadas previstas nos artigos 6, 7 e 8 establécense co fin de deixar

libre un itinerario peonil accesible entre os veladores e a liña de fachada, en cumprimento do

establecido no artigo 5 do Anexo da Orde TMA/851/2021, de 23 de xullo.  

Non obstante o disposto nos ditos apartados, de forma excepcional, en zonas urbanas

consolidadas nas que non sexa posible cumprir este requisito, poderá autorizarse, incluso en

ámbalas marxes da rúa, a colocación da terraza adxacente á fachada, sempre que se coloque

un paramento desmontable que convirta a terraza en detectable para as persoas con dificultade

visual  e  permita  a  estas persoas continuar  sen dificultade  o  seu itinerario.  Esta  excepción

fundaméntase no disposto nos artigo 2.3 do Anexo da Orde TMA/851/2021, de 23 de xullo, que

expresamente  prevén  que  se  poderá  exceptuar  o  cumprimento  de  determinados requisitos

establecidos na Orde, de maneira excepcional e adecuadamente xustificada, propoñéndose en

todo caso outras solucións de adecuación efectiva que garantan a máxima accesibilidade e

seguridade posibles,  e sempre de conformidade co disposto para tales casos na normativa

autonómica ou local, cando exista, en relación co disposto no artigo 33.3 do dito Anexo, no que

se establece que nas terrazas de bares e instalacións similares debe evitarse que calquera

elemento ou situación poida xerar un perigo para as persoas, en especial para as persoas con

discapacidade visual. 

Nestes supostos, co fin de garantir a accesibilidade ás mesas e cadeiras, a superficie

ocupada deberá ampliarse establecendo un corredor en cada terraza que permita o acceso dos

clientes e persoal do establecemento ás mesas, cunha anchura mínima de 0,50 metros.

Nas  zonas  peonís  ou  de  circulación  restrinxida  de  vehículos,  cando  se  autorice  a

colocación das terrazas adxacentes á fachada, o itinerario peonil accesible poderá discorrer

polo  espazo  libre  da  calzada  de  3,50  metros  previsto  no  artigo  7.3,  sen  necesidade  de

incrementar o seu ancho.  

Artigo 10. Condicións de localización en prazas públicas e espazos abertos. 

1. En zonas peonís ou de circulación restrinxida de vehículos en prazas públicas e

espazos abertos, a superficie máxima de ocupación con terrazas de veladores non poderá ser
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superior ao  60 % do espacio libre susceptible de ocupación. O espazo libre susceptible de

ocupación obterase descontando as zonas verdes, mobiliario urbano, zonas de xogo infantís,

alcorques e arborado. 

En  todo  caso,  deberá  deixarse  libre  en  todo  momento  un  itinerario  peonil  de  1,80

metros de ancho, e nas prazas ou espazos libres abertas ao tránsito de vehículos, ademais, os

itinerarios necesarios para o paso de vehículos con 3 metros de ancho libre para cada sentido

da circulación. En prazas ou espazos libres pechados ao tránsito de vehículos, sempre que

sexa posible, deberá deixarse un paso de 3,5 metros de ancho libre para o eventual acceso de

vehículos de emerxencias. 

O espazo libre nas prazas públicas deberá situarse a unha distancia máxima de 10

metros das fachadas dos edificios que dean fronte á praza, co fin de permitir a utilización de

vehículos con autoescaleira contra incendios. 

Artigo 11. Habilitación á Xunta de Goberno para o establecemento dunha ordenación

senelleira da colocación das terrazas de veladores en casos especiais. 

1. Por acordo motivado da Xunta de Goberno, de oficio ou a instancia de parte, poderán

establecerse ordenacións senlleiras da colocación das terrazas de veladores, delimitando os

lugares concretos en que estas deberán emprazarse, nos casos e cos límites que se indican a

continuación.  

a) Nos supostos nos que, debido á concorrencia de establecementos de actividades

recreativas, se advirtan dificultades na aplicación das regras xerais previstas nesta ordenanza,

ou cando o número de licenzas solicitadas ou concedidas poida supoñer a alteración do destino

natural do espazo público ou xerar un grave impacto medioambiental ou estético,  a Xunta de

Goberno  poderá  concretar  as  zonas  de  ocupación  polas  terrazas,  asignando  os  espazos

dispoñibles aos diferentes establecementos en función da superficie útil  de uso público dos

locais, garantindo en todo caso o respecto aos itinerarios peonís accesibles e o espazo libre

necesario para o tránsito de vehículos. 

b)  Igualmente  a  Xunta  de  Goberno  poderá  delimitar  os  espazos  dispoñibles  para

ocupación con terrazas de veladores en calquera rúa ou espazo público  cando se advirta a

necesidade de garantir  ou mellorar  o mantemento do uso público xeral  da  vía ou espazo

pública   e a súa accesibilidade, tanto para peóns como, no seu caso, vehículos, ou ben por

necesidades derivadas da protección do patrimonio cultural ou ambiental ou para a garantía de

funcionamento dos servizos públicos.

De  ser  necesario,  a  delimitación  poderá  incluir  as  rúas  peonís  ou  de  circulación

restrinxida adxacentes.  
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c)  Nos  supostos  previstos  no  artigo  13,  así  como  nos  supostos  de  terrazas  de

veladores de establecementos situados en galerías comerciais ou prazas interiores ou en rúas

adxacentes,  cando non exista acordo entre os establecementos afectados. 

2. A ordenación concreta que estableza a Xunta de Goberno limitarase a indicar os

emprazamentos dispoñibles e a súa asignación aos diferentes establecementos, respectando

en todo caso as normas xerais de localización establecidas nesta sección, agás a relativa ao

emprazamento no espazo público inmediatamente colindante na fachada do local,  podendo

emprazarse as terrazas en calquera espazo público dispoñible dentro do ámbito ordenado.  En

todo caso, no suposto de que as terrazas se coloquen na fronte de establecementos comerciais

diferentes  aos  de  actividades  recreativas,  o  seu  emprazamento  deberá  localizarse  a  unha

distancia mínima de 2,30 metros das fachadas respectivas. No caso de emprazarse a unha

distancia menor, será necesario o consentimento expreso dos titulares dos establecementos

afectados.  

Nos casos previstos no apartado 1.c), o acordo establecerá ademais as quendas de

uso rotatorio do espazo dispoñible polos establecementos afectados.  

3. Os acordos de ordenación senlleira aos que se refire o presente artigo adoptaranse

previa  audiencia  dos  interesados,  e  darán  lugar  á  revogación  parcial  e  modificación  das

licenzas preexistentes,  no seu caso,  naqueles aspectos que sexan incompatibles coa nova

ordenación. 

Artigo 12. Requisitos de localización en espazos privados abertos ao uso público xeral.  

As terrazas de veladores que se empracen en espazos privados abertos ao uso público

deberán  observar  as  mesmas  regras  establecidas  nesta  sección  para  as  terrazas  en  vía

pública, agás no relativo ás distancias e espazos libres para garantir a circulación de vehículos,

que non serán de aplicación, excepto nos casos en que estea autorizado o tránsito de vehículos

por eses espazos. 

En  todo  caso,  no  suposto  de  terrazas  instaladas  en  centros  comerciais  deberán

respectarse  as  condicións  necesarias  para  garantir  a  evacuación  do  recinto  en  caso  de

emerxencia. 

Artigo 13. Autorizacións de uso rotatorio do espazo de uso público para colocación de

terrazas de veladores en vías peonís ou de circulación restrinxida.  

Nas vías  peonís  ou de  circulación  restrinxida  nas  que existan  establecementos  en

ambas marxes da vía e a anchura das rúas non permita a instalación de terrazas en ámbalas

marxes  cumprindo  as  condicións  xerais  establecidas  na  presente  ordenanza,  poderá

autorizarse a colocación da terraza de veladores por parte de dous ou máis establecementos
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de forma rotatoria en días ou períodos de tempo alternos. A terraza colocarase na marxe da rúa

que corresponda en cada quenda. 

Para a aplicación desta excepción, os establecementos interesados deberán solicitar

conxuntamente a autorización, presentando cada un deles a documentación prevista no artigo

25  para  cada  unha  das  terrazas,  e  un  documento  conxunto  no  que  se  manifeste  a

conformidade coa utilización por quendas da rúa, no que se indicará a distribución temporal

para a súa colocación, conforme ao modelo normalizado que aprobe a Xunta de Goberno ou

órgano municipal no que delegue. 

Artigo 14. Prohibicións de localización. 

Os  veladores  respectarán  en  todo  caso  o  disposto  no  Regulamento  Xeral  de

Circulación  e  na Ordenanza  municipal  de  Circulación  no  relativo  á  visibilidade,  distancia  a

cruzamentos e esquinas de beirarrúas non podendo entorpecer, en ningún caso, o paso de

persoas ou vehículos, mesmo en rúas peonís ou de circulación restrinxida. Por conseguinte,

non poderán situarse en ningún caso ante ou sobre: 

- Portais de acceso a edificios ou locais comerciais.

- Pasaxes permanentes ou entradas de carruaxes.

- Reservas de vía pública.

- Pasos de peóns. 

- Paradas de vehículos de servizos públicos ou oficiais. 

- Espazos de estacionamento de vehículos, agás nos supostos excepcionais previstos

no artigo 6.2 

- Elementos urbanos cuxo uso puidese verse dificultado en caso de emerxencia pola

colocación de veladores, tales como bocas de hidrantes contra incendios e outros. 

- A menos de 1,50 metros doutros servizos autorizados, como cabinas de teléfonos,

caixas  de  correos,  quioscos,  caixas  de  protección  de  edificios,  caixa  de  contadores  xerais

desde a rúa, etc.,  así como de elementos de mobiliario urbano de uso público, tales como

bancos. No caso das papeleiras, a distancia mínima será de 1 metro. 

-  A menos de 1,50  metros  de inmobles  declarados bens de interese  cultural  e  de

esculturas ou outros elementos ornamentais de mobiliario urbano análogos. 

Tampouco poderán impedir a visión frontal de escaparates de locais comerciais, rótulos

de despachos profesionais e instalacións similares de terceiras persoas, agás nos supostos nos

que se autorice a ocupación polo establecemento afectado conforme ao artigo 5.2 da presente

ordenanza. 

Sección 3ª 

Requisitos dos elementos integrantes dos veladores
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Artigo 15. Elementos integrantes das terrazas de veladores

1. As terrazas de veladores poderán integrarse polos seguintes elementos de mobiliario

urbano:  

a) Os veladores, compostos por unha mesa e un máximo de catro cadeiras.  

b) Elementos de sombra, como antucas ou parasois.  

c) Elementos de climatización, como calefactores ou ventiladores

e) Paramentos desmontables, tales como paraventos, enreixados, sebes en macetas,

plantas ou outros elementos que delimiten en liña vertical a zona total ou parcialmente ocupada

f) Tarimas, nos supostos en que sexan necesarias pola inclinación da rúa ou espazo

público. 

2.  Todo o mobiliario integrante da terraza do velador deberá emprazarse dentro do

espazo autorizado, conformándose a superficie máxima autorizada polo perímetro exterior total

do conxunto de todolos elementos a instalar, dispostos para a prestación do servicio, quedando

asimismo delimitada no plano de detalle da autorización.  Non poderán realizarse instalacións

nin  colocarse  mobiliario,  elementos  decorativos  ou  revestimentos  de  solo  que  non  estean

incluídos expresamente na licenza da terraza.

3. Non se admitirá en ningún caso a colocación, na zona autorizada para veladores, de

calquera tipo de aparatos de reproducción de imaxe e son. 

4.  O  establecemento  deberá  dispoñer  de  extintores  homologados  a  menos  de  15

metros de distancia de calquera punto ocupable da terraza de veladores. Os extintores terán

unha eficacia mínima de 21A – 113 B e situaranse en lugares de acceso doado, podendo

emprazarase  no  interior  do  establecemento  sempre  que  se  respecte  a  distancia  máxima

indicada. O titular da licenza deberá dispoñer de modo permanente dun contrato vixente de

mantemento dos extintores con empresa autorizada. O incumprimento desta condición poderá

dar lugar á declaración de caducidade da autorización.

5.  Queda  prohibida  a  colocación  de  elementos  diferentes  aos  previstos  nesta

ordenanza. 

6. A colocación de toldos anclados á parede debe tramitarse mediante unha solicitude

independente de licencia urbanística ou a presentación de comunicación previa ou declaración

responsable, según determine a normativa urbanística. En todo caso, e conforme á ordenación

urbanística vixente, os toldos están prohibidos no casco histórico da cidade e no núcleo de

Seixalbo. 

Artigo  16.  Requisitos  xerais  dos  elementos  de  mobiliario  integrantes  da  terraza  de

veladores. 

46

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:A2YE63NXOLRN1NIO



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

1.  Os  elementos  de  mobiliario  urbano  que  ocupen  o  espazo  autorizado  para  a

instalación da terraza deberán ser homoxéneos, tanto en cor como en diseño, sen que se

permitan cores nin modelos diferentes na misma terraza.

O mobiliario autorizado para a terraza deberá reunir unhas características específicas

para a súa función, de modo que sexan apilables, de material resistente, de fácil limpeza, de

diseño atractivo e de boa calidade, prohibíndose específicamente materiais de estructura de

plástico ou PVC con escasa presencia estética ou configuración extremadamente básica. As

cores do mobiliario das terrazas serán neutras, quedando prohibidas as cores primarias ou

composicións  coloridas  estridentes  ou  rechamantes.  En  todo  caso,  deberán  observarse  as

determinacións estéticas que estableza o correspondente planeamento urbanístico. 

2. O mobiliario da terraza deberá estar dotado de proteccións acústicas eficaces nos

seus apoios (tales como elementos de goma ou similares), co fin de minimizar as molestias

polo ruido. 

En todo caso será de aplicación o disposto na normativa xeral e municipal aplicable en

materia  de ruidos  e  vibracións vixente en cada momento,  a  cal  poderá regular  condicións

específicas e medidas correctoras adicionais para evitar a propagación hacia a terraza exterior

dos establecementos dos ruidos e vibracións que se produzan no seu interior, así como dos

que  poidan  producir  os  propios  elementos  integrantes  da  terraza  de  veladores.  As  ditas

condicións  figurarán  na  propia  licenza  da  terraza  de  veladores,  ou  poderán  introducirse

mediante expediente de imposición de medidas correctoras adicionais. 

3.  Non se permitirá a ancoraxe de ningún elemento da terraza ao pavimento nin a

fachadas ou mobiliario urbano. 

4. Os elementos mobiliarios integrantes da terraza de veladores deberán dispoñer do

correspondente marcado CE, en lugar visible e lexible, nos casos en que esta sexa esixible

conforme á normativa europea de fabricación ou importación dos ditos elementos.  

5. Mediante acordo da Xunta de Goberno Local o Concello poderá aprobar deseños

específicos de mobiliario urbano para as terrazas de veladores, para a súa implantación en

zonas que se determinen en función da configuración das diferentes áreas morofolóxicas da

cidade,  así  como  en  espazos  emblemáticos,  turísticos  ou  de  interese  patrimonial  ou

medioambiental.  Os acordos de aprobación destes deseños establecerán os prazos para a

adaptación do mobiliario das terrazas de veladores con licenza concedida con anterioridade á

súa aprobación. 

Estes  acordos  serán  obxecto  de  publicación  no  Boletín  Oficial  da  Provincia,  e

constituirán condicións xerais de aplicación ás terrazas de veladores. A falla de adaptación ás
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ditas condicións dará lugar á revogación da licenza, conforme ao previsto no capítulo IV da

presente ordenanza. 

Artigo 17. Prohibición de colocación de publicidade. 

1.  Non  poderá  colocarse  ningún  tipo  de  cartel,  carteleira  ou  valo  publicitario  nas

terrazas de veladores, agás nos supostos e cos requisitos previstos na Ordenanza municipal

reguladora da publicidade exterior mediante carteis, cartelerias e valos publicitarios (BOP de 6

de xuño de 1997) ou norma que a substitúa no futuro. 

2.  En particular,  queda prohibida a  colocación de calquera tipo de publicidade nos

elementos das terrazas de veladores. Para estes efectos, non se considerará publicidade a

colocación nos elementos do mobiliario da terraza do nome comercial ou do logotipo do local,

mediante elementos visuais (chapas, impresións, e outros) cunha dimensión máxima de 20 x 8

centímetros. Igualmente,  e  coas  mesmas  dimensións,  permitirase  a  colocación  do  nome

comercial, logotipo ou marca da empresa fabricante dos elementos das terrazas ou da empresa

que patrocine a súa adquisición. 

Admitirase a colocacion de carteis de menú móbiles dentro do espazo autorizado para

a colocación da terraza de veladores, sempre que polo seu emprazamento non obstaculicen o

paso de persoas. 

Artigo 18. Condicións específicas dos veladores

1.  O  módulo  tipo  do  velador  o  constitúe  unha mesa baixa  e  un  máximo  de  catro

cadeiras. 

As  dimensións  totais  mínimas  do  espazo  ocupado  polos  veladores,  en  funcion  do

número de cadeiras, deberán ser as seguintes: 

Mesa con 4 cadeiras: 1,80 X 1,80 m

Mesa con 3 cadeiras: 1,80 X 1,25 m 

Mesa con 2 cadeiras: 1,80 X 0,70 m 
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O diámetro máximo de mesa será de 70 cm (ou un lado máximo de 70 cm en mesa

cuadrangulares ou rectangulares) cunha superficie equivalente de ocupación máxima de 3,25

m2.

2. Se por razóns de dimensións do espazo disponible non fose posible a instalación de

veladores de módulo tipo, poderán instalarse mesas altas ou barricas con dous taburetes, cun

diámetro máximo de 50 centímetros (ou un lado máximo de 50 cm en mesas cuadrangulares ou

rectangulares) 

A lonxitude mínima da ocupación necesaria no caso de taburetes enfrontados será de

1,70 m, cunha superficie equivalente de ocupación máxima de 0,85 m2. 

No caso de taburetes dispostos en ángulo recto, a ocupación mínima necesaria será de

1,10 X 1,10 metros.  

Variante alternativa do artigo 18. Condicións específicas dos veladores. 

O  número  e  dimensións  dos  veladores  serán  determinados  libremente  polo

establecemento, en función das súas necesidades, podendo instalarse mesas baixas e

cadeiras ou mesas altas,  barricas e similares con taburetes,  respectando sempre os

límites do espazo susceptible de ocupación, que non poderá excederse en ningún caso

por  ningún elemento  da  terraza.  En  todo  caso,  a  disposición  dos  veladores  deberá
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garantir a accesibilidade do persoal do establecemento e das persoas usuarias. 

Artigo 19. Condicións específicas dos elementos de sombra

As antucas  ou  parasois  serán  de  material  textil  ou  similar,  lisos  e  dunha soa  cor,

preferiblemente clara, dando uniformidade á terraza. A proxección en planta dos parasois ou

antucas non sobrepasará os límites do espazo autorizado á terraza.  

Os parasois e antucas deberán ter un único punto de apoio, de doada manobra. A

altura  mínima dunha instalación illada será de 2,20 metros e a máxima libre será de 3,00

metros. En ningún caso estas instalacións impedirán a visibilidade de sinais de circulación nin

de establecementos colindantes.

Artigo 20. Condicións específicas dos elementos de climatización. 

Os elementos de climatización da terraza de veladores deberán cumprir a normativa

técnica esixible en cada caso, debendo reunir as condicións de seguridade esixibles, sen que

podian producir ningun tipo de ruido, emisión ou vibración molesta nin ningún tipo de risco para

as persoas. A súa colocación e instalación deberá realizarse observando en todo momento as

recomendacións ou instrucións técnicas do fabricante. 

Non se admitirán instalacións de carácter fixo, debendo retirarse co resto de elementos

integrantes da terraza de veladores. 

Os  elementos  de  climatización  deberán  harmonizar  esteticamente  co  resto  de

elementos  do velador  e  coa contorna,  e  deberán emprazarse  sempre dentro  do  perímetro

máximo de ocupación da terraza de veladores.

As estufas, calefactores ou ventiladores que non se apoien no solo deberá deixar unha

altura libre de paso mínima de 2,20 metros. 

Os elementos de climatización deberán situarse a unha distancia mínima de 2 metros

das fachadas e de calquera elemento de mobiliario urbano da vía ou espazo público.  

Artigo  21.  Condicións  específicas  para  a  colocación  de  paramentos  desmontables  e

tarimas.

1. Os paramentos desmontables deberán observar as normas estéticas previstas para

o resto de elementos integrantes da terraza así como as específicas que sexan de aplicación

conforme  á  ordenación  urbanística,  debendo  observar,  en  todo  caso,  as  condicións  de

seguridade adecuadas. 

A instalación destes elementos terá carácter obrigatorio nos supostos excepcionais nos

que a terraza se adose ás fachadas en rúas peonís ou de circulación restrinxida, co fin de facer

detectable a terraza para as persoas con dificultade visual. 
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Os paramentos desmontables terán unha altura mínima de 0,70 metros e máxima de

0,90 metros, debendo ser detectables a unha altura mínima de 0,15 m medidos dende o nivel

do solo.  

2. Permitirase a colocación de tarimas desmontables cando a inclinación da rúa ou

espazo público o aconselle. As tarimas serán de material apto para ser instalado en espazos

exteriores, non susceptible de deterioro pola acción dos axentes climatolóxicos, debendo reunir

condicións  de  seguridade  e  observar  as  determinacións  estéticas  que  poida establecer  o

planeamento urbanístico.   

Capítulo III 

Réxime de uso das instalacións de veladores. 

Artigo 22. Condicións de utilización e mantemento das terrazas de veladores.

1.  Os  titulares  das  autorizacións  deberán  manter  as  instalacións  e  cada  un  dos

elementos que as compoñen nas debidas condicións de limpeza, seguridade e ornato público,

evitando en todo momento a produción de molestias á veciñanza. 

Os titulares das autorizacións velarán en particular porque os usuarios das terrazas de

veladores  se  absteñan da  realización  das  condutas  prohibidas  na  normativa  de  proteccion

contra a contaminación acústica, tales como berrar, vociferar ou cantar, en especial en horario

nocturno, debendo expulsar das instalacións ás persoas que infrinxan estas normas. 

2. A requirimento do Concello ou dos axentes da autoridade, os veladores e o resto de

elementos  integrantes  da  terraza  instalados  con  licenza  terán  que  ser  retirados  de  forma

temporal  e  inmediata  polos  donos,  encargados ou responsables  dos  establecementos,  nos

seguintes supostos: 

a) Cando sexa necesario para a seguridade das persoas

b) Cando sexa necesario para garantir o tránsito de persoas e vehículos. 

c)  Cando  sexa  necesario  para  a  execución  de  obras  e  a  prestación  de  servizos,

incluíndo tanto servizos públicos como servizos privados (carga e descarga de mercaderías,

servizos de mudanzas, subministración de combustible e outros análogos).  

d) Cando sexa necesario para a realización de eventos ou acontecementos sociais de

carácter público, promovidos ou autorizados polo Concello de Ourense. 

A  retirada  temporal  das  terrazas  de  veladores  non  dará  dereito  a  ningún  tipo  de

indemnización,  restrinxíndose unicamente ao tempo necesario para satisfacer a necesidade

que a motiva. 
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O reintegro das taxas por ocupación da vía pública con motivo da retirada temporal das

terrazas de veladores regulada no presente artigo rexerase polo  establecido na ordenanza

fiscal aplicable. 

3. Durante o período do seu uso, a disposición dos veladores poderá modificarse de

modo  temporal,  permitindo  a  unión  de  ata  dous  veladores  cando  sexa  necesario  para  a

atención dos clientes do local, sempre que a dita modificación temporal non altere a superficie

total ocupada nin infrinxa as normas xerais de colocación dos veladores contidas na presente

ordenanza. 

4.  Para  os  efectos  previstos  nesta  ordenanza,  terán  o  carácter  de  axentes  da

autoridade os axentes do Corpo da Policía Local, os funcionarios do Servizo de Extinción de

Incendios  e  os  funcionarios  das  unidades  administrativas  municipais  con  competencias  en

materia de concesión de autorizacións de uso do dominio público e control do exercicio das

actividades recreativas. 

Artigo 23.  Horario 

1. Con independencia do horario de apertura do establecemento principal, o horario de

instalación e retirada das terrazas de veladores será o seguinte:

          a)  A instalación das terrazas, con carácter xeral, só poderá realizarse a partir das 8:00

horas.

b)  O  horario de recollida da terraza será:

- Durante os meses de maio, xuño, xullo, agosto e setembro, de domingo a mércores ás

01:30 horas do día seguinte, e xoves, venres, sábados e vésperas de festivo ás 02:30 horas do

día seguinte.

Durante o resto do ano, de 1 de outubro a 30 de abril,de domingo a mércores ás 00:30

horas do día seguinte, e xoves, venres, sábados e vésperas de festivo ás 01:30 horas do día

seguinte. 

2. Non obstante o preceptuado no apartado anterior, a autoridade municipal poderá

reducir o horario xeral atendendo a circunstancias de índole sociolóxico, medioambiental ou

urbanístico  que  puideran  concurrer  en  cada  caso  concreto,  ou  cando  se  comprobe  a

transmisión de ruidos que orixinen molestias aos veciños. Neste caso, a limitación de horario

deberá reflexarse na autorización como unha condición esencial, podendo establecerse no acto

do seu outorgamento ou modificarse con posterioridade, como medida correctora, mediante

resolución motivada, previa audiencia do establecemento interesado.

Igualmente,  poderán  establecerse  limitacións  de  horario  temporais  ou  permanentes

cando  sexan  necesarias  para  garantir  a  execución  de  obras  e  a  prestación  de  servizos,
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incluíndo tanto servizos públicos como servizos privados (carga e descarga de mercaderías,

servizos de mudanzas, subministración de combustible e outros análogos). 

3.  Por  circunstancias  xustificadas  poderán  modificarse  os  horarios  que  se  indican,

mediante resolución do órgano competente, dentro das marxes que lle concede a lexislación

vixente. Igualmente, poderán realizarse, modificacións temporais do horario en datas concretas,

como as festas patronais, o Entroido, o Nadal ou análogas. 

4. A terraza deberá estar recollida 5 minutos antes do seu horario de peche, debendo

ser retirada da vía pública no momento de peche do local.

Artigo 24. Desmontaxe e recollida das terrazas de veladores

1. Os veladores e os seus elementos retiraranse ás horas indicadas nesta ordenanza,

podendo unicamente ficar amoreados no espazo público adxacente ao local durante o tempo

que medie entre o horario de apertura do establecemento e o horario de inicio da actividade da

terraza disposto nesta ordenanza. En ningún caso estes amoreamentos poderán xerar unha

barreira que interfira na circulación, no tránsito peonil, nas condicións de accesibilidade e uso

da vía ou espazo público, nin nos recorridos de evacuación do local.

Coa retirada da terraza de veladores, deberá procederse á limpeza da zona ocupada.  

As tarimas non precisarán ser retiradas a diario, pero si periodicamente, cando menos

cada seis meses, para proceder á súa limpeza, desratización e desparasitación, que deberá ser

realizada  e certificada por  empresa  competente.  O titular  da  licenza  deberá  comunicar  ao

Concello  a  realización destas operacións no prazo máximo de cinco días hábiles dende a

tarima voltase a ser colocada, achegando a correspondente certificación emitida pola empresa

que a levase a cabo. 

2. Os veladores e os seus elementos situados en rúas gardaranse no seu interior ou en

locais anexos destinados a tal fin, podendo unicamente ficar amoreados no espazo público

adxacente ao local durante o tempo que medie entre o horario de peche da terraza disposto

nesta ordenanza e o horario de peche do establecemento.

Capítulo IV

  Réxime das licenzas de instalación de terrazas de veladores 

Artigo 25. Sometemento a autorización previa da instalación de terrazas de veladores.  

1.  A  instalación  de  veladores  está  suxeita  ao  outorgamento  de  licenza  pola

administración municipal, a instancia da persoa ou entidade interesada.

2.  Nos  supostos  en  que  a  terraza  de  veladores  se  emprace  en  dominio  público

municipal,  a  licenza  de  veladores  comprenderá  a  autorización  da  súa  instalación  como
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elemento accesorio ou complementario da actividade recreativa, así como a autorización de

ocupación do dominio público. 

Nos  supostos  en  que  a  terraza  de  veladores  non  se  emprace  en  dominio  público

muncipal, a licenza limitarase á súa autorización como elemento accesorio e complementario

da actividade recreativa principal. No caso de que o emprazamento se realice en espazos de

dominio  público  de  titularidade  doutras  administracións  públicas,  a  licenza  municipal  non

poderá  concederse  sen  a  autorización  ou  informe  favorable  previo  da  administración

competente. 

3. O outorgamento da licenza municipal corresponderá ao órgano competente conforme

á lexislación de réxime local. 

Artigo 26. Solicitude de autorizacións: 

1. As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello ou en calquera

outro  lugar  dos  previstos  na  lexislación  de  procedemento  administrativo  común  das

administracións públicas. 

As  solicitudes  deberán  realizarse  no  formulario  normalizado  que  se  aprobará  polo

órgano competente, debidamente cuberto e asinado, acompañado da seguinte documentación:

a) Plano de ubicación dos veladores a instalar a escala 1:100, no que se detallarán

como mínimo os seguintes datos: 

- Superficie máxima que se pretende ocupar pola terraza.

- Situación do local do que dependa, definindo o seu acceso peonil e ao resto do  

edificio.  

-  Lonxitude  da  fachada do establecemento,  e  das  fachadas colindantes  cando se  

pretende a ocupación da súa fronte. 

-  Ancho da  beirarrúa,  calzada  ou  espazo  público  donde  se  pretenden  instalar  os  

veladores.

- Indicación do número de veladores con referencia expresa ás súas dimensións reais

(este apartado modificarase no caso de que se admita a variante ao artigo 18)

-  Indicación  dos  elementos  de  mobiliario  urbano que  se  integrarán  na  terraza  de  

veladores. 

- Elementos de mobiliario urbano existentes na contorna do espazo onde se proxecta a 

colocación dos veladores (papeleiras, bancos, señais, farolas, etc...)

- Pasos de peóns e vados existentes.

- Calquera outro dato que se estime de interés para concretar la zona de ocupación.
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A totalidade dos elementos que se solicitan rotularanse no plano (mesas, cadeiras,  

elementos  de  sombra,  climatización,  paramentos  desmontables,  estruturas  de

protección, tarimas, etc...) con referencia expresa ás súas dimensións reais. 

b) Croquis, fotografías ou catálogos que reflictan polo miúdo a descrición e o deseño

dos veladores e demais elementos a instalar (indicando materiais, calidades e cores)

c) Declaración da persoa titular onde se faga constar o compromiso de contratación do

seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de

Galicia para o establecemento e para a terraza que se proxecta instalar, ou documentación

acreditativa  da  súa  dispoñibilidade.  No  suposto  de  que  só  se  achegue  a  declaración

reponsable,  a  autorización  quedará  condicionada  á  presentación  ante  o  Concello  da

correspondente póliza de seguro, non sendo eficaz ata que se acredite este requisito. A póliza

deberá manterse en vigor durante todo o tempo de vixencia da licenza, entendéndose esta

suspendida de modo automático no caso de que a póliza perda vixencia.  Esta declaración

responsable inclúese no modelo normalizado de solicitude. 

d) Autoliquidación das taxas conforme ao modelo dispoñible na sede electrónica do

Concello de Ourense, e xustificante do seu ingreso (en caso de denegación total ou parcial da

solicitude, o importe ingresado será devolto de oficio).  Non procederá a presentación desta

autoliquidación no caso de solicitudes de autorización de veladores en vías de titularidade non

municipal. Tampouco procederá no suposto no que a ordenanza fiscal aplicable estableza un

réxime diferente ao de autoliquidación. 

e) No caso de que a ocupación solicitada exceda da lonxitude de fachada do local,

achegarase  a  autorización  dos  establecementos  comerciais  colindantes  fronte  a  cuxas

fachadas se pretenda instalar a terraza de veladores. 

f) No caso de solicitudes conxuntas conforme ao previsto no apartado 2.g) da presente

ordenanza, declaración conxunta dos solicitantes na que conste a distribución temporal do uso

do  espazo  público  para  a  instalación  da  terraza  e  a  súa  conformidade  expresa  coa  dita

distribución. 

g) De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, non

será necesario que o solicitante achegue a licenza de apertura do establecemento, ao tratarse

dun documento emitido polo propio Concello de Ourense, ou a correspondente declaración

responsable (ao ser un documento que xa se atopa en poder do Concello). Non obstante o

anterior, co fin de axilizar o procedemento, os interesados poderán achegar copia da licenza ou

da declaración responsable presentada (en particular,  no caso de licenzas antigas que non

fosen tramitadas en expediente electrónico). 

Artigo 27. Tramitación das licenzas:
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As autorizacións tramitaranse conforme ao seguinte procedemento: 

1º) A unidade tramitadora da autorización procederá en primeiro lugar  a  un exame

formal  da documentación presentada.  No caso  de que se advirtan  deficiencias formais  na

solicitude,  requirirase  ao  interesado  a  súa  emenda  en  prazo  de  dez  días  hábiles,  coa

advertencia de que no caso de non emendalas teráselle por desistido do procedemento. 

2º) Unha vez completa a solicitude, remitirase a informe técnico, que poderá emitirse

pola unidade tramiyadora da licenza ou, no caso de non dispoñer de persoal técnico,  pola

unidade administrativa competente para a tramitación de licenzas de actividades e apertura ou

declaracións responsables. No caso de licenzas  para o casco histórico da cidade ou o núcleo

etnográfico de Seixalbo, o informe técnico corresponderá en todo caso á unidade administrativa

competente para a tramitación de licenzas neses ámbitos. 

Nos supostos en que o interesado solicite a ocupación nunha vía pública de titularidade

non municipal,  o Concello solicitará de oficio o informe vinculante ou autorización previa da

administración competente, agás nos casos en que a normativa específica aplicable esixa que

sexa o propio cidadán o que formule a solicitude ante o organismo competente. 

Non obstante o anterior, nos supostos en que se susciten dúbidas en canto a cuestións

de seguridade ou tránsito viario, ou en relación coas condicións de acceso de vehículos de

emerxencia á zona afectada pola instalación ou da súa evacuación en caso de emerxencia,

solicitaranse tamén os informes da Policía Local e/ou do Servizo de Emerxencias e Extinción

de  Incendios,  segundo  proceda.  A  solicitude  realizarase  de  modo  simultáneo  co  informe

técnico. 

En  todo  caso,  o  informe  da  Policía  Local  será  preceptivo  nas  solicitudes  que  se

formulen ao abeiro do artigo 6.2 e 6.3. 

3º) As distintas unidades informarán en prazo de dez días hábiles, no ámbito das súas

respectivas competencias.  

4º) Emitidos os informes indicados, a unidade tramitadora emitirá informe – proposta co

contido seguinte: 

a) No caso de que algún dos informes municipais sexa desfavorable,  e os defectos

sinalados non sexan susceptibles de corrección mediante unha reformulación da solicitude,

proporase a denegación da licenza. 

b) No caso de que algún dos informes municipais sexa desfavorable,  e os defectos

sinalados sexan susceptibles de corrección mediante a reformulación ou mellora da solicitude,

comunicarase  ao  interesado  a  posibilidade  de  efectuar  a  dita  reformulación  ou  mellora,

modificando os aspectos que procedan,  dándollle  un prazo de dez días hábiles.  Unha vez

presentada esta reformulación, remitirase a informe da unidade administrativa correspondente,

56

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:A2YE63NXOLRN1NIO



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

continuándose o procedemento. No caso de que o interesado non reformule en prazo a súa

solicitude, a unidade tramitadora formulará informe - proposta de denegación da solicitude. 

c)  No  caso  de  solicitudes  referidas  a  vías  ou  espazos  de  titularidade  pública  non

municipal, a proposta de resolución axustarase aos seguintes criterios: 

- No caso de que o informe previo da administración titular fose desfavorable ou esta

denegase a autorización, denegarase a autorización municipal.

-  No caso de que o informe previo  da administración titular  fose favorable  ou esta

concedese a autorización, concederase a autorización municipal, agás nos supostos nos que a

solicitude non se axuste á presente ordenanza, en cuxo caso a autorización denegarase.   

5º) O órgano competente resolverá de forma motivada, podendo solicitar os informes

adicionais que considere oportunos. 

6º) Unha vez concedida a licenza, darase traslado das autoliquidacións (no seu caso) e

da resolución de autorización ao Órgano de Xestión Tributaria, que poderá levar a efecto os

procedementos de comprobación que procedan, conforme á lexislación tributaria, e procederá á

inclusión do interesado no padrón fiscal correspondente.  

Artigo 28. Contido da licenza. 

1. A licenza conterá, como mínimo, os seguintes datos: 

a) Nome, razón social e número ou código de identificación fiscal do titular.

b) Denominación e tipo do establecemento.

c) Domicilio e emprazamento.

 d) Data de outorgamento.

e) Número de veladores autorizados e descrición dos elementos integrantes da terraza

(nota: este punto modificaríase en caso de que admitirse a variante ao artigo 18)

f) Condicións específicas

Á resolución pola que se conceda a licenza achegarase como anexo o plano detallado

da ocupación cos veladores. 

2. A licenza, incluíndo o plano anexo, deberá expoñerse no establecemento, nun lugar

visible e de acceso doado. O dito acceso poderá facilitarse mediante un código QR. 

Artigo 29. Eficacia da licenza. 

1. A licenza concederase, unha vez obtidos os informes favorables, e condicionará a

efectiva  ocupación ao  previo  pagamento do importe  da  taxa pola  utilización privativa  ou  o

aproveitamento especial do dominio público municipal, autoliquidada ou liquidada nos termos

establecidos na correspondente ordenanza fiscal en vigor. 

2. A licenza entenderase outorgada deixando a salvo o dereito de propiedade e sen

prexuízo de terceiros. 
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3. Unha vez outorgada a licenza, esta constituirá, xunto co título habilitante da apertura

do  establecemento,  e  os  xustificantes  do  pagamento  da  taxa  nos  prazos  establecidos  na

correspondente Ordenanza Fiscal e da correspondente póliza de seguro, título suficiente para a

colocación dos veladores. 

O titular da licenza deberá comunicar ao Concello a data e hora de primeira instalación

da terraza autorizada, para os efectos de que un funcionario municipal compareza co fin de

supervisar  a  instalación.  A  comparecencia  dun  funcionario  municipal  será  requisito  para  a

efectividade da licenza. 

Para estes efectos, a comunicación ao concello deberá realizarse en día hábil e cando

menos con corenta e oito horas de antelación, debendo realizarse a primeira instalación de luns

a venres e en horario de 9 a 14 horas.  

No acto de colocación procederase á medición e delimitación do espazo autorizado,

obténdose unha ou varias fotografías da colocación da terraza, que se unirá ao expediente e

serverá de referencia da súa correcta colocación, para os efectos das posteriores actuacións de

control e comprobación do cumprimento das condicións da licenza. A superficie a ocupar pola

terraza e os seus elementos delimitarase mediante marcas angulares que se colocarán no

pavimento,  utilizando  pintura  lavable  ou  calquera  outro  procedemento  que  garanta  a  súa

visibilidade e permanencia, así como a posibilidade da súa retirada no caso de extinción da

licenza ou modificación do espazo ocupado.  

4.  En  caso  de denegarse  a  licenza  e  constar  o  pagamento  da  taxa,  agás  que se

acredite polo Concello a efectiva instalación dos veladores, as persoas interesadas poderán

solicitar a devolución do importe da taxa ingresado conforme á normativa tributaria aplicable.   

Artigo  30.  Normas  de  tramitación.  Prazo  de  resolución  e  notificación.  Silencio

administrativo.

1. Serán de aplicación as normas de procedemento administrativo común, e as carácter

tributario no relativo á tramitación da autoliquidación das taxas, no seu caso.  

2. O prazo máximo de resolución e notificación da resolucións será o seguinte:

a) No caso de solicitudes para a instalación de terrazas de veladores en espazos de

dominio público municipal, o prazo será de tres meses. 

b) No caso de solicitude para a instalación de terrazas de veladores en espazos de

dominio público de titularidade doutras administracións públicas, un mes. Non obstante, este

prazo  entenderase  suspendido  durante  o  tempo  que  medie  entre  a  petición  do  informe

vinculante ou autorización previa á administración competente e a recepción do dito informe ou

autorización.  Tanto  a  petición  do  informe  ou  autorización  como  a  súa  recepción  deberán

comunicarse aos interesados. 
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c) No caso de solicitudes para a instalación de terrazas de veladores en espazos de

titularidade privada e uso público, un mes. 

Os prazos indicados poderán ser ampliados nos supostos e cos requisitos establecidos

na lexislación de procedemento administrativo común. 

3.  O silencio  administrativo terá carácter  desestimatorio nos supostos previstos nas

letras a) e b), e estimatorio no suposto previsto no letra c) do apartado 2.  

Artigo 31. Vixencia das autorizacións.  

As autorizacións  terán  vixencia  indefinida,  estando  condicionadas en  todo  caso  ao

permanente cumprimento das súas condicións e ao pagamento das taxas en cada período

impositivo, no caso de ocupación do dominio público municipal.

Artículo 32. Extinción das licenzas: 

As licenzas de veladores extinguiranse polas seguintes causas: 

a) Por revogación.

b) Por caducidade

c) Por renuncia de quen ostente a súa titularidade.

Artigo 33. Revogación das licenzas. 

O Concello de Ourense poderá en calquera momento, e previa audiencia do interesado,

revogar as licenzas, nos seguintes supostos: 

a)  Por  terse  modificado  substancialmente  ou  desaparecer  as  circunstancias  que

determinaron o seu outorgamento, ou sobrevir outras novas que, de ter existido, comportarían a

súa denegación. 

Entenderase producido este suposto, entre outros, no caso previsto no artigo 4.2.a),

cando o titular do establecemento situado na marxe oposta formule solicitude de autorización

para a colocación de veladores na fronte do seu local. 

b) Por incumprimento do titular da licenza dos requisitos ou condicións en cuxa virtude

lle foi outorgada.

c)  Por  sanción,  de  conformidade  co  disposto  na  lexislación  sobre  actividades

recreativas e ocupación do dominio público e na presente ordenanza.

d)  Nos supostos previstos no artigo 92.4 da Lei  do patrimonio  das administracións

públicas. Entenderanse incluídos nos ditos supostos, en todo caso, os seguintes:

d.1) Cando resulten incompatibles con normas ou condicións xerais posteriores ao seu

outorgamento e non se adaptasen á ditas normas ou condicións xerais nos prazos previstos

para esta finalidade, no seu caso. 

d.2) Cando quede acreditado que as condicións da autorización son susceptibles de

crear riscos ou molestias para as persoas, limitan indebidamente as condicións de tránsito e
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accesibilidade,  limitan  a  utilización  do  dominio  público  para  actividades  de  maior  interese

público, causan prexuízos á contorna urbana, ao medio ambiente ou aos dereitos de terceiros

ou de calquera outro xeito menoscaban o uso xeral ou produzan danos no dominio público. 

d.3) Nos supostos nos que a Xunta de Goberno faga uso da facultade prevista no artigo

11 para o establecemento dunha ordenación senlleira nun determinado ámbito. Neste casos, o

acordo da Xunta de Goberno recollerá expresamente a revogación parcial e a modificación das

condicións  das  licenzas preexistentes,  na medida  en que  sexa  necesaria  para  facer  estas

compatibles coa nova ordenación aprobada. 

Artigo 34. Caducidade das licenzas. 

A non realización da actividade para a que foi concedida a licenza durante un periodo

ininterrumpido dun ano facultará ao Concello para declarar a súa caducidade. 

Artigo 35. Tramitación da revogación e da declaración de caducidade. 

A revogación e a declaración de caducidade tramitaranse de oficio dando audiencia ás

persoas interesadas. A resolución deberá notificarse no prazo máximo de seis meses dende a

práctica  da  notificación  ao  titular  da  licenza  da  incoación  do  expediente.  O procedemento

poderá ser sobreseído no caso de que se emendase a irregularidade que motivou a apertura

do expediente,  agás  que  se  aprecie  reiteración  ou reincidencia  no  incumprimento.  Tanto  a

revogación como a declaración de caducidade non xeran dereito a indemnización.

Artigo 36. Imposición de medidas correctoras. 

Nos supostos previstos nos apartados a) e d.2) do artigo 30, o Concello de Ourense

poderá modificar o contido da licenza, impoñendo as medidas correctoras que procedan e sen

dereito a indemnización. 

A tramitación do expediente de imposición de medidas correctoras realizarase de oficio,

no prazo máximo de tres meses dende a súa incoación. 

Iniciado o expediente de imposición de medidas correctoras, o órgano competente para

a súa incoación poderá adoptar medidas provisionais, nos termos previstos na lexislación de

procedemento administrativo común. 

Artigo 37. Transmisión da licenza. 

A transmisión da licenza de instalación da terraza procederá nos casos de cambio de

titular  da licencia  de apertura  do establecemento ou título  administrativo que a sustitúa.  O

réxime de transmisión será o mesmo que o da licenza de apertura  ou título  administrativo

substitutorio.  

 Capítulo V

Reserva de espazos para quioscos permanentes ou de temporada e para colocación de

terrazas anexas a establecementos de titularidade municipal. 
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Artigo  38.  Reserva  de  espazos  para  a  instalación  de  quioscos  permanentes  ou  de

temporada.

1. Mediante acordo da Xunta de Goberno poderá establecerse a reserva de vías ou

espazos libres de titularidade municipal para a súa ocupación mediante quioscos permanentes

ou de temporada, en réxime de concesión ou autorización demanial, segundo proceda.  

O establecemento da dita reserva determinará a prohibición de instalación de terrazas

de veladores doutros establecementos na zona reservada. 

O establecemento deste  tipo  de reservas  deberá motivarse por  razóns de interese

público,  vinculadas  ao  obxectivo  de  acadar  unha mellor  ordenación  de  usos  dos  espazos

afectados, á promoción turística da cidade ou á posta en valor dos ditos espazos. 

As licenzas para a instalación de terrazas de veladores nestes espazos concederanse a

través do outorgamento da oportuna concesión ou autorización demanial para a instalación dos

quioscos, mediante procedemento de concorrencia competitiva. 

As  terrazas  de  veladores  anexas  ou  integradas  nos  quioscos  permanentes  ou  de

temporadas  rexeranse  polas  condicións  da  concesión  ou  autorización  demanial

correspondente, pero en todo caso deberán cumplir as normas previstas nos capítulo II e III da

presente ordenanza, na súa integridade, agás no relativo á superficie máxima total susceptible

de ocupación prevista no artigo 5.1, que non será de aplicación. 

2.  O  establecemento  da  reserva  regulada  neste  artigo  será  causa  de  revogación

definitiva ou temporal das licenzas de terrazas de veladores preexistentes nos ditos espazos. A

revogación acordarse no propio procedemento de establecemento da reserva, previa audiencia

dos interesados, e non dará lugar a indemnización. 

Artigo 39. Reserva de espazos para colocación de terrazas anexas a establecementos de

titularidade municipal. 

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local poderán reservarse as vías e espazos

públicos lindeiros con establecementos de titularidade municipal que dispoñan de servizos de

cafetería  ou  restaurante,  para  a  colocación  de  terrazas  de  veladores  anexas  aos  ditos

establecementos. 

A  autorización  para  a  colocación  de  terrazas  de  veladores  nos  ditos  espazos

corresponderá  exclusivamente  ao  titular  do  correspondente  contrato  administrativo  de

explotación dos  servizos  aos que estean vinculadas. 

As terrazas de veladores autorizadas nos ditos espazos suxeitaranse ao establecido no

correspondente contrato administrativo.  Non obstante,  serán de aplicación en todo caso as
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normas do capítulo II e III da presente ordenanza, agás no relativo á superficie máxima total

susceptible de ocupación prevista no artigo 5.1, que non será de aplicación. 

Capítulo VI 

Inspección e control. Procedemento de reposición da legalidade. 

Artigo 40.- Control e inspección. 

1.  As  terrazas  de  veladores  estarán  suxeitas  ás  potestades  municipais  de

comprobación, control e sanción previstas na lexislación vixente. 

2. A competencia municipal en materia de control das terrazas de veladores esténdese

ás  facultades  de  comprobación,  inspección,  sanción  e  demais  medidas  administrativas  de

control para garantir que o ejercicio da actividade se axusta á normativa vixente e á licenza

concedida, comprendendo as seguintes: 

a) A comprobación e inspección da instalación ou establecemento. 

b) A incoación, tramitación e resolución dos procedimientos de modificación da licenza

e imposición de medidas correctoras, declaración de caducidade ou revogación. 

c)  A  incoación,  tramitación  e  resolución  de  procedimentos  sancionadores,  de

responsabilidade patrimonial e de restablecimento da legalidade, e a execución forzosa das

resolucións que se diten nos ditos procedementos. 

d)  A adopción  de  medidas  cautelares  nos procedementos indicados nos  apartados

anteriores. 

3.  As  funcións  de  inspección  das  terrazas  de  veladores  serán  realizadas  por

funcionarios municipales das unidades administrativas competentes en materia de autorización

de uso do dominio  público ou de autorización,  control  de ruídos e  vibracións e  control  de

actividades recreativas,  así  como por axentes do Corpo da Policía Local  e funcionarios do

Servizo  de Emerxencias  e  Extinción de Incendios.  Mediante  resolución  da  Alcaldía  poderá

ademais  habilitarse,  de  forma motivada,  a  funcionarios  doutros  servizos  municipais  para  o

exercicio das funcións de inspección reguladas neste artigo.

No exercicio  das  súas  funcións  inspectoras,  os  ditos  empregados  públicos  terán  a

consideración de axentes da autoridade. 

As funcións de inspección reguladas na presente ordenanza enténdense sen prexuízo

das  funcións  de  inspección  tributaria  que  poidan  realizar  os  funcionarios  dependentes  do

Órgano de Xestión Tributaria, que se rexeran pola normativa fiscal de aplicación. 

4. Os titulares dos establecementos, así como os seus encargados ou responsables e o

persoal ao seu servizo están obrigados a prestar a colaboración necesaria ao persoal inspector,

permitindo e facilitando en todo momento o acceso á instalación e á documentación relativa ao
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establecemento. 

5. Das actuacións de inspección realizadas estenderase acta, asinada polo funcionario

actuante,  na  que  se  recollerán  as  actuacións  realizadas  e  o  seu  resultado,  así  como  as

observacións  que  no  seu  caso  poida  formular  o  titular  do  establecemento  ou  os  seus

responsables, encargados ou persoal que se atope presente durante a inspección. Da acta

estendida  entregarase  copia  no  mesmo  acto,  ou  á  maior  brevidade  posible,  ao  titular,

encargado ou responsable ou ao persoal que se atope no establecemento. 

6.  As  actas  de  inspección  serán  remitidas  á  unidade  administrariva  competente,  e

incorporadas ao expediente que  corresponda,  surtindo  os  efectos  propios dos  documentos

administrativos consignados por funcionarios públicos. 

7. Cando os servizos de inspección detecten a existencia de terrazas de veladores sen

licenza  ou  incumprindo  o  disposto  na  mesma,  con  independencia  da  iniciación  dos

procementos  e  da  adopción  das  medidas  pque  resulten  pertinentes  conforme  á  presente

ordenanza, darase traslado da acta ao Órgano de Xestión Tributaria, co fin de que se proceda

á liquidación e esixencia de pago das taxas pendentes de aboamento ou da diferenza entre o

importe abonado e o procedente en función da utilización real do dominio público efectuada

correspondente ao período en que se produciu o aproveitamento non autorizado. 

Artigo 41. Actuacións de inspección a instancia de parte. 

1. Sen prexuízo das facultades de control de oficio do Concello, as persoas interesadas

poderán solicitar a realización da inspección da terraza de veladores, co obxecto de comprobar

a súa adecuación á normativa de aplicación e o cumprimento das condicións técnicas e legais

esixible para o desenvolvemento da actividade. 

2.  As  solicitudes  de  inspección deberán presentarse a  través do  Rexistro  Xeral  do

Concello de Ourense ou por calquera dos medios previstos na lexislación do procedemento

administrativo común das administracións públicas.

A inspección realizarase no prazo máximo de dez días hábiles. No prazo máximo dun

mes da súa realización remitirase copia da acta realizada ao solicitante, informando no seu

caso da adopción das medidas ou da incoación do procedemento que corresponda

Artigo 42. Procedemento de reposición da legalidade.   

1.  Cando  se  detecte  a  existencia  de  terrazas  de  veladores  ou  dalgún  dos  seus

elementos que non conten coa preceptiva autorización administrativa, ou incumpran o disposto

na dita autorización, incoarase expediente de reposición da legalidade mediante providencia do

órgano competente, na que se recollerán os feitos comprobados e se indicarán as posibles

medidas a adoptar como consecuencia de tales feitos, que comprenderán a retirada da terraza

ou dos seus elementos non autorizados ou o seu axuste ás condicións autorizadas, e, no seu
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caso, a esixencia da responsabilidade patrimonial correspondente. 

Non obstante o anterior, a providencia de incoación poderá dispoñer que a esixencia da

eventual  responsabilidade  patrimonial  se  realice  mediante  un  expediente  independente

conforme  ao  disposto  no  capítulo  VIII  da  presente  ordenanza,  cando  se  prevexa  que  a

acreditación e cuantificación dos danos e prexuízos causados aos bens municipais esixa a

emisión  de informes técnicos ou a práctica  de probas que  poidan  dilatar  a  tramitación do

procedemento.  

2. A providencia de incoación disporá, como medida provisional, a inmediata retirada da

terraza ou dos seus elementos non autorizados nos seguintes supostos: 

a) Cando non conste a existencia de licenza ou, constando esta, exista unha evidencia

suficiente de que a terraza ou os seus elementos non se axustan á dita licenza. 

b) Cando non conste de modo fidedigno a existencia do seguro de responsabilidade

civil esixido pola normativa de espectáculos públicos e actividades recreativas.  

En  casos  de  urxente  necesidade,  e  para  a  protección  provisional  dos  intereses

afectados, o órgano competente para a incoación do procedemento poderá adoptar de forma

motivada as medidas provisionais, de oficio ou a instancia de parte, incluso antes da iniciación

do procedemento. Nestes supostos, a medida provisional deberá ser confirmada, modificada ou

levantada no acordo de incoación, que deberá efectuarse nos quince días seguintes á adopción

da medida provisional, e que poderá ser obxecto do recurso que proceda.  

En todo caso, as ditas medidas provisionais previas á incoación quedarán sen efecto se

non se inicia o procedemento no devandito prazo, ou cando o acordo de iniciación non conteña

un pronunciamento expreso ao respecto. 

As medidas provisionais poderán ser alzadas ou modificadas durante a tramitación do

procedemento, de oficio ou a instancia de parte, en virtude de circunstancias sobrevidas ou que

non puideron ser tidas en conta no momento da súa adopción. 

3.  No  caso  de  ser  necesario,  a  providencia  acordará  a  realización  dos  actos  de

instrución necesarios, tales como a emisión de informes ou a apertura dun período de proba no

procedemento.  No  caso  de  que  a  complexidade  do  procedemento  o  aconselle,  poderá

designarse  un  instrutor  do  procedemento,  que  determinará  as  actuacións  de  instrución

necesarias.  

4. A providencia de incoación notificarase ao titular do establecemento e , no seu caso,

ás persoas interesadas que se constituíran en parte no procedemento, outorgándolle un prazo

de dez días hábiles para a formulación de alegacións. 

5. Evacuado o trámite de audiencia, e se non resulta necesaria a práctica de actos de

instrución,  ditarase  resolución  previa  proposta  ao  respecto  pola  unidade  administrativa

64

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:A2YE63NXOLRN1NIO



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

competente. 

No  caso  de  ser  necesaria  a  práctica  de  actos  de  instrución,  procederase  á  súa

realización, realizándose un novo trámite de audiencia con carácter previo á formulación da

proposta de resolución do procedemento.  

6. A resolución terá o seguinte contido: 

a) Nos supostos nos que se constate que a actividade é conforme á legalidade vixente,

declararase esta situación, arquivándose o expediente. 

b)  Nos  supostos  en  que  se  constate  que  a  actividade  infrixe  a  legalidade  vixente,

ordenarase a volta ao estado orixinario da situación xurídica alertada, sen prexuízo de que

ademais se decalre a procedencia da incoación de expediente sancionador e se estableza a

indemnización por danos e prexuízos causados, no seu caso. 

Artigo  43.  Execución  forzosa  das  medidas  provisionais  e  das  resolucións  de

restablecemento da legalidade.

Os actos administrativos polo que se adopten medidas provisionais no procedemento,

así  como  as  resolución,  serán  inmediatamente  executivos,  agás  que  a  propia  resolución

estableza un prazo para a súa execución voluntaria, atendidas as cirucnstancias concorrentes. 

No suposto no que o interesado non execute voluntariamente o  disposto  nos ditos

actos,  procederá  a  súa  execución  forzosa,  previo  apercibimento  ao  respecto,  conforme ao

disposto na lexislación de procedemento administrativo común. Non será precisa a realización

do  apercibimento  previo   cando  este  xa  se  conteña  na  notificación  do  acto  que  deba

executarse. 

Nos supostos de execución  subsidiaria  da  medida provisional  ou de resolución,  os

gastos que esta xere para o Concello serán a cargo do interesado. A súa liquidación poderá

realizarse de forma provisional antes da execución, a reserva da liquidación definitiva, ou con

posterioridade á execución. 

Nos supostos de execución subsidiaria, os funcionarios actuantes levantarán acta da

execución,  na que se recollerán todas as circunstancias relevantes  da actuación,  incluíndo

unha relación descritiva dos elementos da terraza de veladores retirados, no seu caso,  así

como as observacións que poida formular o titular do establecemento ou os seus responsables,

encargados  ou  persoal  que  se  atope  presente  durante  a  inspección.  Da  acta  estendida

entregarase  copia  no  mesmo acto,  ou  á  maior  brevidade posible,  ao titular,  encargado ou

responsable ou ao persoal que se atope no establecemento. 

Os elementos das terrazas de veladores retirados subsidiariamente pola administración

municipal  serán  trasladados  aos  almacéns  habilitados  para  tal  efecto  polo  Concello,

circunstancia que se comunicará no momento de practicarse a retirada, facéndose constar na
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acta  correspondente  ou,  de  non  ser  posible,  no  praoz  máximo  de  cinco  días  hábiles.  Os

elementos retirados permanecerán a disposición dos seus titulares durante o prazo dun mes,

contado a partir da recpeción da comunicación ou notificación. 

Con carácter previo á súa recollida, os interesados deberán facer efectivo o importe do

custo da execución subsidiaria, sempre e cando lles fose notificada a liquidación, provisional ou

definitiva, correspondente, e sen prexuízo do seu dereito á impugnación da dita liquidación. 

De non procederse polos seus titulares á recollida no prazo disposto, os elementos

retirados terán a consideración de residuos urbanos, procedéndose á súa entrega a un xestor

autorizado, previa resolución ditada para o efecto. 

Artigo 44. Procedemento de responsabilidade patrimonial. 

O procedemento para a esixencia de responsabilidade patrimonial ao titular da licenza

de terraza de veladores por danos e prexuízos causados ao Concello tramitarase de oficio

conforme  ás  regras  do  procedemento  administrativo  común,  podendo  acumularse  no

procedemento de reposición da legalidade ou tramitarse de forma independente.  

Artigo  45.  Medidas  de  avaliación  de  seguridade  en  situacións  de  emerxencia.

Habilitación de restriccións adicionais. 

O Concello de Ourense realizará periodicamente simulacros de emerxencia ou estudos

específicos  sobre  as  condicións  de  seguridade  en  zonas  de  especial  sensibilidade,  para

garantir  as  medidas  de  seguridade  e  evacuación  de  veciños,  residentes  e  usuarios  das

terrazas. 

En función do resultado  destes  simulacros,  a  Xunta de Goberno  poderá,  de forma

motivada,  establecer  condicións  específicas  de  autorización  de  terrazas  de  veladores  máis

restrictivas para os ditos ámbitos.  

Capítulo VII

Infraccións e sancións.

Artigo 46. Réxime sancionador. 

O incumprimento das disposicións da presente ordenanza poderá dar lugar á comisión

das  infraccións  que  se  tipifican  no  presente  capítulo,  o  que  determinará  a  tramitación  do

correspondente procedemento sancionador.

A esixencia de responsabilidade polas infraccións tipificadas na presente ordenanza

levarase a cabo sen prexuízo da esixencia  de calquera outro  tipo de responsabilidade por

infraccións  tipificadas  en  normas  sectoriais  diferentes,  conforme  aos  procedementos

específicos e polos órganos ou administracións competentes en cada caso. 
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Artigo 47. Suxeitos responsables. 

Serán responsables das infraccións reguladas na presente ordenanza, as persoas físicas ou

xurídicas,  así  como  as  unións  e  entidades  sen  persoanlidade  xurídica  ou  os  patrimonios

indepetendentes ou autónomos que sexan titulares da actividade á que serven as instalacións

con relación ás que se cometeu á infracción, cando resulten responsables dos feitos a título de

dolo ou culpa. 

Artigo 48. Procedemento sancionador. 

A imposición das sancións previstas na presente ordenanza requirirá a previa incoación

e tramitación do procedemento correspondente, que se substanciará conforme o disposto na

lexislación xeral sobre o procedemento administrativo común.

Artigo 49. Autoridade competente para a incoación e resolución do procedemento.  

A  incoación  e  resolución  do  procedemento  sancionador  corresponderá  ao  órgano

municipal  competente  conforme  á  lexislación  de  réxime  local,  podendo  delegarse  noutros

órganos municipais nos supostos previstos na dita lexislación. 

Artigo 50. Medidas provisionais 

Durante  a  tramitación  dos  expedientes  sancionadores,  poderán  adoptarse  medidas

provisionais,  co  contido  e  efectos  previstos  na  normativa  reguladora  do  procedemento

administrativo común.

Artigo 51. Infraccións.

1.  Considéranse  infraccións  administrativas  as  accións  e  as  omisións  que  sexan

contrarias ás normas establecidas nesta Ordenanza.

2. As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves.

Artigo 52.  Infraccións leves.

Terán  a consideración de infraccións leves:

1.  A  falla  de  exposición  en  lugar  visible  para  o  público  en  xeral  do  documento

acreditativo da licenza da terraza de veladores. 

2. A deterioración leve do mobiliario da terraza.

3. A instalación de elementos de mobiliario da terraza diferentes dos veladores non

previstos na licenza, ou en número maior dos autorizados, ou desconformes coas condicións

establecidas na licenza.

4.  A carencia de limpeza ou decoro das instalacións ou dos elementos que compoñen

a terraza do  velador,  durante o  seu  horario  de uso,  agás  cando a falla  de limpeza  sexa

susceptible de causar prexuízos ou molestias á terceiros, en cuxo caso terá a consideración de

infracción grave. 

5.  Non  deixar  limpa  a  zona  da  vía  pública  autorizada  cando  se  retire  a  diario  a
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instalación, agás cando a falla de limpeza sexa susceptible de causar prexuízos ou molestias á

terceiros, en cuxo caso terá a consideración de infracción grave. 

6. A instalación ou a utilización de elementos de características distintas ás autorizadas

na licenza.

7. O exceso de ata unha hora respecto do horario establecido.

8. O incumprimento de calquera outra obrigación prevista nesta Ordenanza que non

sexa constitutiva de infracción grave ou moi grave.

Artigo 53. Infraccións graves.

Terá  a consideración de infraccións graves:

1. A comisión de tres infraccións leves no prazo de doce meses.

2. O exceso de entre unha e dúas horas do horario establecido.

3. A colocación dun número de  veladores maior do autorizado ou a ocupación dunha

superficie maior da autorizada, cando en ambos os casos o exceso non supere en máis do 10%

o disposto na licenza,  ou ben cando implique unha redución do ancho do itinerario  peonil

accesible que non supere o 10% do establecido.

4. A carencia de seguro obrigatorio.

5.  A produción  de molestias  acreditadas  aos  veciños ou transeúntes,  derivadas do

funcionamento da instalación.

6. A falla de presentación do documento acreditativo da licenza, incluído o seu plano

anexo, aos axentes da autoridade ou funcionarios competentes que o requiran.

7.  A  colocación  de  publicidade  sobre  elementos  de  mobiliario,  sen  axustarse  ao

disposto nesta Ordenanza.

8.  O incumprimento da obrigación de retirar  ou recoller e amontoar o mobiliario da

terraza ao finalizar o seu horario de funcionamiento.

9. A colocación de calquera clase de elemento accesorio da terraza fóra da superficie

de ocupación autorizada.

10. A deterioración de elementos de mobiliario urbano de titularidade pública.  

11. Os danos ao pavimento ou calquera outro elemento da vía pública. 

12.  A  non  restitución  do  pavimento  ao  seu  estado  orixinal,  no  caso  de  que  esta

restitución fose requirida. 

13. A instalación de terrazas sen licenza, cando esta instalación sexa susceptible de

legalización mediante a solicitude da licenza. 

14. A colocación de elementos que vulneren as prohibición establecidas no artigo 12 da

presente ordenanza. 

15.  O  amoreamento  ou  colocación  de  produtos,  envases  ou  residuos  na  zona  de
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terraza ou en calquera outro lugar da vía pública.

Artigo 54. Infraccións moi graves.

Terá  a consideración de infraccións moi graves:

1. A comisión de tres infraccións graves nun período de doce meses.

2. A instalación de terrazas sen licenza, cando non sexa posible a súa autorización.

3. A colocación dun número de  veladores maior do autorizado ou a ocupación dunha

superficie maior da autorizada, cando en ambos os casos o exceso supere en máis do 10% o

disposto na licenza ou ben cando iso implique unha redución do ancho do itinerario peonil

accesible superior ao 10 % establecido. 

4. A cesión da explotación da terraza de forma independente do establecemento ao

que presta servizo. 

5. O incumprimento do horario establecido en máis de dúas horas.

5.  A  manipulación  ou   falseamiento  dos  datos,  certificados  ou  da  documentación

achegada, en orde á obtención da licenza.

6.  O incumprimento da obrigación de retirar  a terraza ao extinguirse a vixencia  da

licenza. 

7. O incumprimento das condicións técnicas de instalación e dotacións sinaladas na

licenza, mesmo en materia de seguridade, cando ocasione grave risco para as persoas ou

bens.

8. O incumprimento das medidas provisionais acordadas en calquera procedemento

relacionado coa terraza de veladores, e a non execución voluntaria das resolución de restitución

da legalidade.

9.  A  prestación  de  servizos  non  autorizados  pola  licenza  de  actividade  ou  titulo

administrativo habilitante do establecemento ao que se vincula a licenza de  veladores.

10. A existencia de aparellos de megafonía, altofalantes ou equipos reprodutores de

imaxe e son, ou a realización de actuacións musicais ou espectáculos na terraza. 

11.  A  negativa,  resistencia  ou   obstaculización  das  inspeccións  que  realice  a

administración municipal. 

Artigo 55. Sancións.

A comisión das infraccións previstas nesta Ordenanza levará aparellada a imposición

das seguintes sancións:

a)  As infraccións leves  sancionaranse con multas de 150 € a  750 euros,  podendo

impoñerse ademais a sanción de suspensión temporal da licenza ata 30 días.

b)  As  infraccións  graves  sancionaranse  con  multas  de  751  euros  a  1500  euros,

podendo impoñerse ademais a sanción de suspensión temporal da licenza ata 90 días.
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c) As infraccións moi graves sancionaranse con multas de 1501 euros a 3.000 euros,

podendo impoñerse ademais a sanción de  suspensión definitiva da licenza e inhabilitación

para a obtención de autorizacións municipais desta natureza por un período de ata dous anos.

Artigo 56. Graduación das sancións. Circunstancias  modificativas da responsabilidade.

Para a graduación das sancións terase en conta a existencia de intencionalidade ou

reiteración na conduta infractora, a natureza dos prexuízos causados, reincidencia na comisión

da infracción e o beneficio obtido coa mesma. 

Considérase  que  existe  reincidencia  do  infractor,  cando  este  cometa  unha  nova

infracción da mesma natureza, sen que transcorrese dous anos desde a comisión da anterior

declarada mediante resolución firme. 

Terá  a  consideración  de  circunstancia  atenuante  da  responsabilidade,  a  adopción

espontánea,  por  parte  do  autor  da  infracción,  de  medidas  correctoras  con  anterioridade  á

notificación ou á incoación do expediente sancionador

Artigo 57. Concurso de infraccións.

Cando  a  conduta  levada  a  cabo  polo  infractor  sexa  constitutiva  de  dúas  ou  máis

infraccións,  ben  cometidas  nun  só  acto,  ben  en  actos  diferentes,  obxecto  dun  mesmo

procedemento,  impoñeránselle  as  sancións  correspondentes  a  cada  unha  das  infraccións

cometidas. 

Non obstante o anterior, cando se aprecie a existencia de relación causa-efecto entre

as infraccións cometidas ou cando algunha delas derive necesaria e inevitablemente doutra,

impoñerase a sanción correspondente á máis grave das infraccións cometidas. 

Artigo 58. Prescrición de infraccións e sancións.

As infraccións e sancións reguladas na presente ordenanza están suxeitas aos prazos

de prescrición establecidos con carácter xeral na lexislación do procedemento administrativo

común.

Disposición Adicional 

Nos supostos en que as normas contidas na presente ordenanza se opoñan ás do

planeamento urbanístico que sexa de aplicación no ámbito  no que se instalen terrazas de

veladores, as normas de planeamento terán preferencia sobre as previstas na ordenanza. 

Disposicións Transitorias

Disposición Transitoria Primeira. 

1. As instalacións autorizadas antes de entrar  en vigor esta ordenanza que non se
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adapten ás súas determinacións deberán axustarse a elas no prazo máximo de seis meses,

mediante a solicitude dunha nova licenza adaptada á súa regulación. 

Transcorrido o devandito prazo sen que se procedese á solicitude, o Concello declarará

de oficio a caducidade das licenzas non adaptadas, previa audiencia dos interesados.  

2. As licenzas de instalación de terrazas de veladores outorgadas antes da entrada en

vigor da presente ordenanza para establecementos ou actividades diferentes aos previstos no

artigo 3 da presente ordenanza quedarán extinguidas automaticamente no prazo de tres meses

a partir da data da súa entrada en vigor. 

Disposición Transitoria Segunda. 

As normas da presente ordenanza aplicaranse aos expedientes que se atopen trámite

no momento da súa entrada en vigor.

Disposición Transitoria Terceira. 

As normas sancionadoras desta Ordenanza aplicaranse só aos feitos posteriores á súa

entrada en vigor. Non obstante, tales normas aplicaranse mesmo a feitos anteriores en canto

iso resultase favorable ao infractor. 

 

Disposición Derrogatoria

Quedan  derrogadas  as  disposicións  municipais,  de  igual  ou  inferior  rango,  que  se

opoñan, contradigan ou resulten incompatibles co establecido nesta Ordenanza. 

Queda  sen  efecto  a  Instrución  para  o  establecemento  de  condicións  xerais  de

autorización de terrazas de veladores nas vías e espazos públicos aprobada pola Xunta de

Goberno mediante acordo de 17 de decembro de 2020 (BOP de 31 de decembro de 2020). 

Disposición Final

A presente Ordenanza entrará en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación

íntegra no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 70.2 da Lei

7/1985, do 2 de abril, Reguladora de Bases do Réxime Local, e sempre e cando transcorrese o

prazo previsto no artigo 65.2 da citada Lei de Bases.
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