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17//388 ESTABLECEMENTO DE CRITERIOS RELATIVOS Á INSTALACIÓN DE 
TERRAZAS NA VÍA PÚBLICA.- Examinado o expediente tramitado para os efectos 
e visto que:

“A declaración de Conxunto Histórico-Artístico do Recinto Intra Muros da 
cidade de Lugo no ano 1973, así como a proclamación da nosa Muralla como 
Patrimonio Mundial obríganos aos lucenses a coidar especialmente a nosa imaxe 
urbana, correspondéndolle ao Concello adoptar as medidas precisas e esixirlle á 
cidadanía o seu cumprimento para fomentar a valoración e mellora do conxunto 
estético da cidade.

Por este motivo, no ano 2000 aprobouse por primeira vez un Bando de 
Alcaldía que recollía normas aplicables á instalación de terrazas na vía pública. En 
2009 incluíronse por primeira vez normas sobre o mobiliario que se considera 
necesario manter.

Así mesmo, con data 18 de febreiro de 2010, tamén se aprobou un Bando 
da Alcaldía para establecer regulamentación relativa á instalación de terrazas na 
vía pública.” 

A Xunta de Goberno Local, á vista do anterior, no uso das súas atribucións, 
fóra da orde do día, e tras a declaración de urxencia previa adoptada por 
unanimidade de todos os membros presentes, e por unanimidade, ACORDA:

PRIMEIRO.- Establecer os seguintes criterios relativos á instalación de 
terrazas na vía pública:

1º.- Este acordo ten por obxecto establecer as condicións xerais que debe 
cumprir o mobiliario urbano colocado nas terrazas por establecementos de 
hostalería tras autorización municipal, co fin de adecualo no seu deseño aos 
espazos públicos ou contorno urbano en que se localicen.

2º.- Como norma ou principio xeral, está prohibida a colocación de calquera 
obstáculo na vía pública que entorpeza ou dificulte a circulación de vehículos ou 
persoas. Calquera instalación, ocupación ou actividade que se pretenda realizar no 
dominio público municipal requirirá necesariamente a obtención previa de 
autorización ou licenza municipal.

As terrazas de hostalería, con todos os seus elementos, que se instalen nas 
vías ou espazos públicos precisarán de autorización municipal para a ocupación 
provisional da vía pública seguindo o trámite previsto na ordenanza fiscal número 
152 (Taxas por aproveitamentos especiais da vía pública) que determinará, en cada 
caso, as condicións de ocupación, e deberán, en todo caso,     manterse     en   
condicións     de     hixiene     e     ornato     e     retirarse     nas     horas     que     se     sinalen     na   
autorización     concreta.  

1



ACTAS E GOBERNO
JACA/cvr
Refª: 12x260170388.doc
Asunto: XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 27-6-2012

En canto á limpeza do espazo que ocupan as terrazas na vía pública, 
establécese a obrigatoriedade de facela ao     menos     dúas     veces     ao     día,     unha   
aproximadamente     ás     16:00     horas     e     outra     ao     peche     do     establecemento.  

Nas rúas con elevada pendente nas que se faga precisa a colocación de 
entaboados de madeira para conseguir unha superficie horizontal para a terraza, 
entenderase que estes elementos se atopan incluídos dentro dos elementos dela. 
No tocante ás condicións de seguridade para a clientela do local de hostalería como 
para os e as viandantes no perímetro deste elemento especial (fronteira entre o 
elemento e a vía pública), haberá que considerar que o Concello non se fará 
responsable das reclamacións que puideran dimanar de accidentes (caídas, 
tropezos, etc.) por mor da localización deste elemento. Para tal efecto, o local de 
hostalería deberá tomar en consideración (en función do desnivel máximo entre a 
tarima e o pavimento da vía pública) a necesidade de colocación de elementos de 
protección tales coma varandas ou outros para evitar caídas á vía pública dalgún 
cliente. Así mesmo, deberase garantir a seguridade das persoas usuarias da vía 
pública, no sentido de dispor de elementos que os disuadan ou os reconduzan e 
sirvan para canalizalos cara á zona libre de paso da beirarrúa ou zona peonil, 
evitando que tropecen ou se manquen por mor de non percibir este elemento. 
Reiterar novamente que o Concello declinará calquera responsabilidade ante 
calquera incidencia ou accidente que tivera como causa a disposición do elemento 
en cuestión, ben por non observar as máis elementais normas sobre accesibilidade 
ou seguridade e saúde ou ben por incumprimentos posteriores das condicións que 
figuren na autorización. Para tal efecto, o Concello resérvase a posibilidade de 
esixir a inclusión da utilización do devandito elemento dentro da póliza de 
responsabilidade civil da actividade de hostalería que solicite o devandito elemento.

3º.- Condicións xerais para a instalación de terrazas:
As mesas e as cadeiras colocaranse, como norma xeral, apegadas á 

fachada do establecemento, sen superala en lonxitude, de tal xeito que quede un 
paso libre peonil suficiente de, polo menos, 1,40 metros de ancho. Non obstante, 
poderase autorizar a instalación con outra disposición cando se solicite e existan 
razóns especiais que así o aconsellen.

En vías peonís respectarase un paso rodado non inferior a 2,50 metros, que 
permita o acceso de residentes ou a outras actividades autorizadas.

No suposto de disposición lonxitudinal xunto ao bordo da beirarrúa con 
estacionamento de vehículos, a terraza separarase polo menos 50 cm para non 
entorpecer a entrada e saída dos vehículos estacionados. 

A superficie autorizada deberá ser acoutada polo persoal municipal 
mediante pequenos escuadros pintados no solo, co obxecto de facilitar a inspección 
da superficie realmente utilizada.

A superficie autorizada fixarase atendendo á situación particular da rúa e ás 
súas características, de tal xeito que, en todo caso, quede libre o paso peonil 
mínimo establecido no punto antedito. 
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Como norma xeral, queda prohibido instalar nas terrazas: 
- Equipos de música, amplificadores ou outros elementos que produzan 

emisións acústicas de calquera tipo.
- Máquinas automáticas e calquera outro elemento alleo ao mobiliario 

descrito neste acordo.

4º.- O equipamento das terrazas de hostalería que se autorice no recinto 
histórico (área PEPRI) axustarase aos requisitos que se sinalan neste acordo. Con 
posterioridade, o Concello pode decidir outras zonas diferenciadas nas que se 
sinale un mobiliario específico.

Todos os elementos da mesma natureza utilizados nunha terraza serán 
idénticos en materiais, formas, tamaños e cores. Ningún elemento do mobiliario 
poderá levar publicidade ou o nome do local. 

As características dos elementos que se poden instalar con carácter xeral na 
área PEPRI son:

PARASOLES.- A forma do parasol será cadrada ou rectangular, e non terá 
chafráns nin faldróns. A tea será de cor RAL 1001 (utilízase esta escala cromática 
de referencia ao non existir ningunha escala utilizada de forma universal para os 
tecidos).Terán mastro central de aluminio pintado en gris mate ou en madeira a 
xogo co mobiliario, que se fixará á base mediante parafusería, e a base estará 
convenientemente lastrada a fin de evitar a súa envorcadura e a succión polo vento. 

En ningún caso se fixarán ao pavimento. Os parasoles terán as mesmas 
características (forma, tamaño, altura, etc.) que as das terrazas contiguas ou do 
contorno próximo que se axusten ao sinalado neste acordo.

Non se permitirá outro tipo de estruturas para protexer a terraza do sol. Se 
unha terraza se cobre cun toldo de fachada non se utilizarán parasoles na mesma 
terraza. 

MESAS.- Defínense os seguintes modelos permitidos:
Mesa 1: estrutura de tubo de aluminio de sección cadrada pintada en epoxi en cor 
gris claro mate con catro patas fixas. Encimeira cadrada en madeira sen rebaixes 
nos bordos.
Mesa 2: estrutura de sección cadrada e encimeira cadrada sen rebaixes nos 
bordos, toda ela de madeira. Poderá ser pregable.
Mesa 3: encimeira de madeira cadrada. Pé en gris acabado mate de 
aproximadamente 1 m de altura.

CADEIRAS.- Defínense os seguintes modelos permitidos:
Cadeira 1: estrutura de tubo de aluminio de sección cadrada pintado en epoxi cor 
gris claro mate. Asento e respaldo independentes con láminas de madeira. As 
láminas (tanto no asento coma no respaldo) poden estar unidas nos seus dous 
extremos por outras dúas láminas perpendiculares conformando a madeira unha 
peza unida (unha para o asento e outra para o respaldo) que á súa vez estará 
enmarcada polo tubo de aluminio polos catro lados. Toda a cadeira terá liñas 
rectas. Poden ter sobrebrazos que serán de madeira. 
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En asento e respaldo caben outras solucións de madeira que acheguen idéntica 
robustez e acabado coidado, ocultando parafusos e empalmes ou non xerando 
ocos que dificulten o mantemento da madeira. 
Cadeira 2: estrutura completa de madeira de sección cadrada con láminas de 
madeira en asento e respaldo. Poderá ser pregable e ter brazos.
Cadeira 3 (tallo): estrutura de sección cadrada de madeira ou de tubo de aluminio 
pintado en epoxi cor gris claro mate con ou sen brazos. Asento e respaldo 
(opcional) de lamas de madeira.

ELEMENTOS DE DIVISIÓN OU CORTAVENTOS.- Só poderán colocarse 
nos testeiros. Terán perfís de sección cadrada ou rectangular de  madeira a xogo 
co modelo de mesa e cadeira elixidas ou de aluminio gris mate, con cristais de 
seguridade en toda a súa altura sen divisións, e non serán autorizables os panos 
cegos. Cada elemento terá forma rectangular con perfís rectos e unha altura 
máxima de 1,50 m. Non poderán ter chafráns, curvas ou remates decorativos. 
Terán resolta a estabilidade á envorcadura mediante pés de madeira ou metal, e 
non poderán lastrarse con ningún tipo de contrapesos.

CALEFACTORES: estarán lacados en cor gris mate a xogo co mobiliario ou 
en branco.

Especificacións para as mesas e as cadeiras das seguintes rúas da 
zona da Tinería:

- Rúa do Miño ata a intersección coa rúa Falcón
- Travesía do Miño
- Rúa da Tinería
- Recanto do Miño
- Carril dos Fornos

Ademais dos modelos anteriores, nesta zona admitiranse os seguintes:
- Mesa 4: estrutura de tubo de sección cadrada de aluminio en cor antracita e liñas 
rectas. Encimeira de madeira ou ratán con cristal.
- Cadeira 4: estrutura de tubo de aluminio de sección cadrada de liñas rectas con 
asento e respaldo en ratán. Pode ter ratán noutros planos verticais (por exemplo 
unindo os brazos co asento). Toda ela en cor antracita. Pode levar sobrebrazo en 
madeira. 

Mobiliario para a praza de San Marcos
Neste espazo subvencionaranse unicamente as mesas, cadeiras, parasoles e 
separadores que respondan ás especificacións técnicas dos anexos III e IV. Non 
hai especificacións técnicas especiais para outros elementos como as estufas.

Mobiliario para a praza Maior
Para esta zona subvencionarase unicamente (aplicable ás tres grandes terrazas do 
lateral norte da praza):
- Mesas: axustaranse ao modelo “Mesa 1” coa variante de cor en gris antracita.
- Cadeiras: axustaranse ao modelo “Cadeira 1” coa variante do material no asento 
e respaldo, que será de ratán e cor gris antracita.
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Neste espazo poderanse autorizar estruturas metálicas independentes dos edificios 
pintadas en cor gris antracita con toldos a dúas augas en cor RAL 9001 sempre que 
sexa o único elemento utilizado para cubrir a terraza. Buscarase o mínimo impacto 
sobre os edificios podendo denegar unha autorización por este motivo.
Se unha terraza se cobre nunha parte cunha estrutura non se poderán utilizar 
parasoles e/ou toldo de fachada na mesma terraza. 

5º.- En caso de incumprimento das obrigas establecidas neste acordo, o 
Concello resérvase o dereito de anular a autorización sen dereito a indemnización 
ningunha. En todo caso, as persoas titulares das autorizacións están obrigadas a 
seguir as indicacións que lles formulen os/as axentes de autoridade no exercicio 
das súas funcións.

Acordarase a orde de retirada inmediata dos elementos do mobiliario non 
autorizados, que de non ser cumprida será executada polo persoal municipal no 
prazo dos tres días seguintes á recepción polo interesado da orde de retirada, 
correndo os custos, danos e perdas a custa do infractor.

Non obstante, poderán ser retirados elementos do mobiliario de forma 
inmediata, sen necesidade de aviso previo, correndo igualmente por conta do 
responsable, se é o caso, os gastos de execución subsidiaria, transporte e 
almacenaxe, sen prexuízo das responsabilidades que puidesen corresponder 
cando, a xuízo dos servizos municipais, o elemento ofreza perigo para os peóns ou 
o tráfico rodado, ben pola súa situación, polas características del ou pola súa 
deficiente instalación.

SEGUNDO.-  Aprobar os anexos III e IV, relativos á proposta de mobiliario 
para as terrazas de hostalería na rúa San Marcos, unidos ao expediente, asinados 
polo Secretario da Xunta de Goberno Local.

TERCEIRO.- Este acordo, que pon fin á vía administrativa, e contra el 
pódense interpoñer os seguintes recursos:

- Recurso contencioso-administrativo, no prazo de DOUS MESES, ante o 
xulgado da dita xurisdición de Lugo (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de 
xullo, da xurisdición contencioso-administrativa), así como as demais 
accións legais que estime pertinentes.

- Malia o anterior, e con carácter previo, poderase interpoñer o recurso 
potestativo de reposición previsto no artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, ante a Xunta de Goberno Local e no prazo de UN MES, contado 
dende o día seguinte ó da notificación deste acto.

No caso de que se interpuxese o recurso de reposición, non poderá 
interpoñerse recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente 
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ou se produza a desestimación do devandito recurso de reposición (artigo 116 da 
Lei 30/1992).

CUARTO.- Darlles traslado deste acordo ás dependencias municipais 
afectadas, para continuar coa tramitación legalmente establecida e proceder á súa 
exposición pública no Taboleiro de Edictos deste Concello.
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