
 

 

 

 

  

Dependencia 

LIC.- Negociado de Licencias de Obra 

4.- APRFL  

 

Fecha 

15-05-20 10:14  

 

 

Sello o Certificación Mecánica 
 

 

Documento 

LIC14I1TJ  

Expediente 

 

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org  
13 

INSTRUCCIÓN   
 
Por decreto de  8  de maio de 2020, a Alcaldía resolveu AUTORIZAR   
polo prazo  inicial de CATRO MESES  prorrogables en función da 
evolución da crise sanitaria xerada polo COVID-19  o incremento da 
ocupación do dominio público  con  mesas e cadeiras ao servizo de establecementos de 
hostaleria ( artigo 14.1 da Ordenanaza Reguladora)  concedido na licenza   en vigor  no ano 
2019, polo espazo imprescindible para facer factible  a instalación  do cincoenta por cento das 
mesas autorizadas no ano 2019  cumprindo as condicións sanitarias e de saúde pública en 
vigor en cada momento  . 
A aplicación práctica das medidas e a interpretación das mesmas en cada caso concreto xerou  
dúbidas que esta Instrucción pretende clarexar.  
 
Por outra banda, a ORDE SNS/386/2020, do 3 de maio,  foi derrogada pola Orde 
SND/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restriccións  de ámbito 
nacional, estabrecidas trala declaración do Estado de Alarma  en aplicación da Fase I  do Plan 
para a transición hacia unha nova normalidade.  
 
O artigo 15 da citada Orde de 09 de maio  refírese á apertura  das terrazas ao aire libre  dos 
establecementos de hosteleria e restauración  nas condicións xa sinaladas no artigo 12 da 
derrogada Orde SND/386/2020.  
 
A  situación observada  estes días  nalgunhas terrazas da cidade no foi axeitada para garantir 
o distanciamiento social . 
 
Neste escenario faise preciso  establecer marcos  seguros de interpretación normativa, sen 
prexuízo da análise  de casos concretos que poideran  requerir un estudo pormenorizado ben 
porque xenere dúbidas ou ben porque se trate de espazos singularizados.  
 
Visto o que o Concello de Santiago de Compostela,  establece as seguintes regras 
interpretativas  de obrigado cumprimento: 
 
1.- O número máximo  de mesas e cadeiras  permitidas limítase ao 50% do número total do  
que xa tiñan autorizado  no ano 2019. 
 
2.-Respetaráse en todo caso a área peonil que debe ter largo mínimo de 2 metros. 
  
3.- O módulo tipo está constituído por unha mesa e catro cadeiras  enfrontadas  dúas a dúas, 
ocupando teóricamente 1,60 x1,60 metros.  
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Na Ordenanza municipal reguladora da ocupación de dominio publico con terrazas  tamen se 
permiten  os seguintes módulos:  
 

a) Unha mesa e dúas cadeiras de 1,60 x 0,80 metros, que pode 
reducirse a 1,60 x 0,60. 

b) Un módulo de 1,20 x 1,80 cunha mesa rectangular e catro cadeiras, con dous 
cadeiras a cada lado longo da mesa. 

c) Unha mesa alta con catro banquetas, de 1,20 x 1,20 metros cadrados. Poderá 
sustituirse a mesa alta por un barril 
tradicional de madeira e aros de forxa. 

d) Unha mesa alta con dous banquetas, de 1,20 x 0,60. 
 
En calquera caso , o número máximo de persoas que poden estar en cada un dos 
módulos son as correspondentes ás cadeiras permitidas en cada módulo no artigo  17 
da Ordenanza .  
 

-Nunha mesa de catro caderias,  poderán estar un máximo de catro persoas. 
-Nun módulo de  dúas cadeiras   poderán estar un máximo de dúas persoas . 
-Non se pode   incrementar o número de cadeiras por mesa nin permanecer persoas 

sentadas e de pé na mesma mesa incrementando a ocupación.  
 
4.-De conformidade  co sinalado no apartado 3 do artigo 15 da Orde SND/399/2020, do 9 de 
maio,   a ocupacion máxima será de dez persoas por agrupación de mesas. Tendo en conta 
os módulos autorizados na Ordenanza municipal  e o disposto no apartado 4 do artigo 17 en 
canto á disposición das mesas na superficie autorizada: 
 

-Para que poidan sentarse oito persoas deberán disporse xuntas dúas mesas de catro  
o calquera outra agrupación conforme cos módulos aprobados, respectando a correlación 
entre mesas e cadeiras establecida nos mesmos.  

   
-Para que poidan sentarse dez persoas (máximo  permitido na   Orde   399/2020) 

deberán xuntarse  dúas mesas de catro cadeiras   e unha de duas cadeiras ou calquera outra 
agrupación conforme cos módulos aprobados respectando a correlación entre mesas e 
cadeiras establecida nos mesmos.  
As mesas que se acheguen teranse en conta cada unha delas independentemente para o 
número total das permitidas . 
 
5.-De presentarse dúbidas na efectiva ocupación nalgun local, deberán manifestala por correo 
electrónico enviado a informacionurbanismo@santiagodecompostela.gal, achegando unha 
proposta cun plano no que quede reflicta a mesma a efecto do seu estudo e validación.  
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6.-A empresa debe establecer  a forma de controlar que o cliente non faga un uso arbitrario 
do equipamento, co fin de que o  dito equipamento sexa utilizado de acordo coas normas . 
 
7.-A empresa debe establecer a forma de asegurar que o equipamento  
se desinfecta entre cliente e cliente.  
 
8.-As terrazas autorizadas  ao aire libre en espazo libre privado, poderán instalarse nas 
condicións de seguridade establecidas na Orde SND/399/2020 de 9 de maio e na súa licenza 
co 50% da ocupación autorizada sempre que teña acceso directo dende  o exterior . 
 
Para rematar  recórdase  á  cidadanía a importancia de non relaxarse nesta fase de 
desescalada e de guardar a distancia social  para coidar a saúde de todos e todas.  

 
  
Santiago de Compostela, 15 de maio de 2020 
 
O ALCALDE,  
 
Asdo. Xosé A. Sánchez Bugallo 
  
  
 

 


