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INSTRUCIÓN DE APLICACIÓN DA FASE III AO SECTOR DE 
RESTAURACIÓN , HOSTALERÍA , DISCOTECAS E LOCAIS DE OCIO 
NOCTURNO  
 

Por decreto de  8  de maio de 2020, a Alcaldía resolveu AUTORIZAR   o 

incremento da ocupación do dominio público  con  mesas e cadeiras ao servizo 

de establecementos de hostalería ( artigo 14.1 da Ordenanza Reguladora)  

concedido na licenza   en vigor  no ano 2019, polo espazo imprescindible para 

facer factible  a instalación  do 50 %  das mesas autorizadas no ano 2019  

cumprindo as condicións sanitarias e de saúde pública en vigor en cada 

momento . 

Con posterioridade, fóronse ditando sendas Instrucións para ir adecuando a 

resolución ás novas Ordes ditadas polo Ministerio de Sanidade e aos avances 

nas Fases da Desescalada .  

En calquera caso as seguintes condicións son comúns a todas elas e mantidas 

no tempo: 

1.- O número máximo  de mesas e cadeiras  permitidas limítase á porcentaxe do 

número total do  que xa tiñan autorizado  no ano 2019  que en cada Fase 

estableza a autoridade sanitaria . 

2.-Respetaráse en todo caso a área peonil que debe ter largo mínimo de 2 

metros. Calquera largo maior será benvido pero non é esixible  

 3.-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 .  

4.-Manteráse unha distancia dun metro aos portais de vivenda  e ás entradas de 

comercios  e establecementos con actividade , se houber.  

En aplicación do disposto na ORDE SND/458/2020 de 30 de maio ,  as terrazas 

ao aire libre   incrementan  a ocupación ao   75% das mesas permitidas no ano 

2019. 

  

II 
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Na FASE III, a ORDE SND/458/2020 mantén no artigo 18.4 a posibilidade de  

que o Concello  conceda permiso para incrementar  a superficie destinada  á 

terraza  ao aire libre , incrementando o número de mesas , respectando en todo 

caso  a proporción do 75% entre mesas e superficie dispoñible  e levando a cabo 

un incremento proporcional  do espazo peonil  no mesmo tramo da vía en que 

se ubique a terraza.  

En consideración ao exposto, aqueles hostaleiros que queiran incrementar a 

superficie de dominio público concedida na súa licenza durante esta situación 

excepcional deberán presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE coa copia da 

licenza de terraza vixente  achegando un plano a escala que represente a 

ocupación pretendida e os locais e portais de vivendas lindeiras na que 

manifesten baixo a súa responsabilidade:  

• Que cumpren as condicións da Orde SND/458/2020 de 30 de maio, do 

decreto de Alcaldía de 8 de maio, da Instrución de 8 de xuño  e da súa 

licenza no que non sexa incompatible con estas .   

• Que se levará a cabo un incremento proporcional  do espazo peonil no 

mesmo tramo  da vía pública  no que se ubique a terraza ( artigo 18.4 da 

Orde 458/2020)  

• Que se comprometen a voltar á configuración da ocupación en vigor a 

data 13/03/2020, cando se levanten as restricións vixentes como 

consecuencia da pandemia ou do Estado de Alarma decretado.  

III 

A Orde SND/458/2020, de 30 de maio, para flexibilización  de determinadas  

restricións de ámbito nacional  establecidas  tras a declaración    do Estado de 

Alarma  en aplicación da Fase III do Plan de Transición ata una nova 

normalidade, permite a reapertura ao público  de locais de hostalería e 

restauración para o consumo  no local sempre que non superen o 50% do seu 

aforo.  
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Esa reapertura debe realizarse cumprindo as condicións do artigo 18.1.2.3 da  

Orde SND/458/2020  de 30 de maio   na redacción da Orde SND/507/2020 de 6 

de xuño  :  

1/O consumo pode realizarse en mesa ou agrupación de mesas entre as que 

debe haber una distancia de 2 metros  

2/A mesa ou agrupación de mesas debe ser acorde  ao número de persoas. A 

norma non establece cal é esa proporción. Debería utilizarse por analoxía a 

aplicada para os módulos de terrazas.  

3/Deberán cumprirse as medidas de hixiene e prevención do artigo 19  da Orde. 

4/ Os locais que teñan terrazas en espazos libres privados ao aire libre ( tanto 

con acceso directo desde o exterior como a través do local )  poderán ocupalas 

co  75%  das mesas e cadeiras contidas na súa autorización do ano 2019 

cumprindo as condicións da Orde SND/458/2020 e Instrucións de Alcaldía no 

que lles resulte de aplicación sen que se compute a ocupación da terraza ao aire 

libre  dentro da porcentaxe  máxima de ocupación interior  do local, fixada en 

cada caso pola autoridade sanitaria. 

IV 

De conformidade co novo apartado 6 do artigo 18 da Orde SND/458/2020, 

engadido pola Orde SND/507/2020, de 6 de xuño , unha vez que a CC AA de 

Galicia ten entrado na Fase III da desescalada; pode  procederse á reapertura 

ao público de locais de discotecas e bares de ocio nocturno sempre que non  

superen un terzo do seu aforo e cumpran as condicións previstas  no capítulo IV 

da Orde SND/458/2020. 

En todo caso, poderá procederse á  apertura ao público das terrazas ao aire 

libre( tanto en viario público como en espazo libre privado) destes 

establecementos nas mesmas condicións  e  cos mesmos requisitos previstos 

para os locais  de hostalería e restauración fixadas nas Instrucións ditadas con 

anterioridade e nas Ordes da autoridade sanitaria. 
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O espazo destinado a pista de baile ou similar nestes locais,  poderá usarse  para 

instalar mesas ou agrupacións de mesas,  coas condicións de uso interior do 

resto dos locais  fixadas na Orde SND/458/2020 e no apartado III desta 

Instrución. Non pode dedicarse dito espazo a seu uso habitual.  

Na prestación do servicio nas  discotecas e bares de ocio nocturno , deberán 

respectarse as medidas de hixiene e prevención fixadas no artigo 19 da  Orde 

SND/458/2020  de 30 de maio   na redacción da Orde SND/507/2020 de 6 de 

xuño . 

V 

No caso de que os locais de hostalería e restauración, discotecas e locais de 

ocio nocturno soliciten e obteñan  autorización ou licencia para terraza  por 

primeira vez,  a ocupación efectiva debe limitarse ao setenta e cinco por cento 

da ocupación autorizada neste ano 2020, cumprindo as condicións da autoridade 

sanitaria e as Instrucións municipais ditadas no se desenvolvemento.  

Santiago de Compostela, 08 de xuño  de 2020. 

O Alcalde, 

 

Asdo. Xosé Sánchez Bugallo. 

 


