
     MODELO 178

          
SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE 
TERRAZAS DE VELADORES EN SOLO DE USO PÚBLICO

 1. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE.

NOME e APELIDOS:



DNI/NIE:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

QUE ACTÚA:  

     No seu propio nome como titular da actividade. 

     Como representante da titularidade, exercendo a dita representación mediante:

        Mandato asinado polas persoas interesadas.      Certificado para representación de persoa xurídica.

    Outro medio admitido en dereito.( indicar) 

 2. ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.
RÚA-PRAZA/NÚMERO/PISO: MUNICIPIO:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: CORREO ELECTRÓNICO:

 3. DATOS DA TITULARIDADE.
DENOMINACIÓN ou RAZÓN SOCIAL: CIF:

ENDEREZO:

4, DATOS DO ESTABLECEMENTO VINCULADO Á TERRAZA. 
ENDEREZO

 
  Co nome comercial  

     Bar.    Cafetería.    Restaurante.    Outra (indicar ):  

 5. D DATOS DA OCUPACIÓN. 
 a) SITUACIÓN:

  Fronte á fachada do establecemento.        Outra situación (indicar): 

  b) PERÍODO DE EXPLOTACIÓN:

 Trimestral (dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro do ano 2020). 
 Semestral (dende o 1 de maio ata o 31 de outubro do ano 2020). 
 Anual (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro do ano 2020).

 c) MOBILIARIO PREVISTO:

 Mesas ( ).   Tallos (  )  Parasoles (  ).    Cortaventos (  ).    Xardineiras ( ).

    Cadeiras ( ).   Carteis de menú ( ).   Outras (indicar tipo e número): 

 d) INSTALACIÓNS COMPLEMENTARIAS:

  Luminarias ( ).     Calefactores eléctricos ( ).    Calefactores de gas combustible (  ).
   Outras (indicar tipo e número):    

 e) SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA:

  Non vai existir ningunha instalación eléctrica na terraza.    Instalación eléctrica para alimentación de:
 Iluminación.   Calefacción.    Outro fin (indicar): 

NOTA: Sinalar as opcións validas nos cadros , e indicar a cantidade entre as parénteses ( __ ) que correspondan.



A PERSOA SOLICITANTE:

Baixo  a  súa  responsabilidade  e  de  conformidade  co  artigo  42.  ter  da  Lei  9/2013,  do  19  de  decembro,  do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, e demais normativa concordante aplicable, e unha vez
informada das advertencias e instrucións que no anexo a este impreso se conteñen:
1º.  Solicita  autorización  para  a  explotación  dunha  terraza  de  veladores  coas  características  especificadas  na
documentación achegada, e, se é o caso, a ocupación de solo de dominio público municipal que se indica.
2º. Manifesta que cumpre con todos os requisitos establecidos na normativa vixente, que dispón da documentación
que así o acredita, a cal poñerá ao dispor da Admón. cando lle fose requirido.
3º. Comprométese ao cumprimento das obrigacións que lle sexa de aplicación durante o tempo de explotación, a
respectar os horarios e espazos máximos dispoñibles e, de forma específica, a garantir o itinerario peonil accesible,
así como cumprir as indicacións e ordes que lle poidan dirixir a Administración ou os seus axentes.
4º. Manifesta, así mesmo, que son certos os datos declarados e os documentos que xunto con este impreso se
achegan ou que nel se indican (*) por xa constar na Administración ao ser achegados na data ou procedemento que
se indica entre paréntese:

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA: Con este
impreso.

(*)  No  procedemento  ou  data
que se indica entre paréntese.

 Acreditación da personalidade da parte interesada ou da
ou do seu representante e documento de representación.  ( )

 Seguro  de responsabilidade  civil da  cobertura  dos
riscos derivados da actividade e instalacións.  ( )

 Memoria/Planos descritivos das ocupacións, mobiliario
e instalacións previstos na terraza.

Non válido. Documentos necesarios
por nova normativa (O. 561/2010).

 Documento acreditativo  da  autorización das  persoas
titulares de dereitos sobre o solo para ocupar.

Non  válido.  Requírese  autorización
por cada período de explotación.

 Certificado  de inspección  de instalación eléctrica  do
local emitido por organismo de control autorizado (OCA).  ( )

 Certificado  de instalación  eléctrica  existente  no
exterior do local pertencente á terraza. ( )

 Outra documentación (indicar ): 

 ( )

NOTA: Sinalar as opcións validas nos cadros que correspondan, , e indicar data ou procedemento (entre paréntese) que,
se é o caso, correspondan respecto aos documentos que se queiran mencionar por constar xa na Administración. 

Como manifestación  da vontade das persoas  interesadas,  e  por  ser  veraz o declarado,  a  persoa solicitante (ou
representante legal da mesma) asina a presente, sen que por iso entender que a mera solicitude por si soa faculte a
automática ocupación e e inicio do funcionamento da terraza. 

      Lugo,  de  de 2020

A PERSOA SOLICITANTE/REPRESENTANTE.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidade coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e
garantía dos dereitos dixitais e o  Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, os datos solicitados desta
solicitude serán tratados para a súa tramitación baixo a responsabilidade da Área de Alcaldía con sede na praza Maior, 1, para os indicados fins polo Concello
de  Lugo e  ante  quen  as  persoas  afectadas  poderán  exercer  os  dereitos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación  do  tratamento  e  a  súa
portabilidade, así como a posta de reclamacións ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda lexitimado por obrigación legal e o consentimento
das persoas interesadas. A presentación desta solicitude supón unha clara acción afirmativa en relación co tratamento dos datos persoais incorporados a ela. Os
datos comunicaránselles ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa solicitude realizada, e non poderán ser cedidos a
terceiros salvo nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos persoais.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: consultar na folla anexa a este impreso.



 ANEXO: INSTRUCIÓNS.
I. DOCUMENTACIÓN
Xunto  co  impreso,  debidamente  cuberto,  deben  achegarse  ou  indicarse  os  datos  precisos  para  deixar  constancia  na
Administración a documentación que seguidamente se relaciona:

A) Con carácter xeral, dependendo de cada caso:
A acreditación da personalidade da persoa declarante farase, en xeral, mediante DNI para as persoas físicas e CIF para as
xurídicas. A acreditación da representación realizarase mediante copia do documento especificado neste impreso: 
A dispoñibilidade do seguro de responsabilidade civil considerarase esixible, aínda que a súa acreditación se poderá facer
despois da solicitude e previamente ao efectivo comezo do uso da terraza. A acreditación da súa dispoñibilidade pódese
realizar mediante copia dalgún dos seguintes documentos:

a) Recibo de pago e póliza, onde quede especificado  titular,  actividade de terraza e prazo de vixencia. 
b) Certificado da entidade aseguradora que exprese os datos indicados no apartado anterior.
A  memoria/planos subscritos por persoa técnica competente co contido e detalle  suficientemente descritivos que lle
permita  á  Administración  coñecer  o  seu  alcance.  Especificaranse  a  posición  relativa  da  ocupación  con  respecto  ao
establecemento, dimensións e superficies da ocupación, distancias ata os paramentos e obstáculos existentes, que describa o
mobiliario e instalacións previstas na terraza, onde xustificará o itinerario peonil accesible (artigo 5 da Orde 561/2010).
A autorización da dispoñibilidade do solo será necesaria cando este non sexa de titularidade municipal. Estará asinada
pola persoa ou representante, que exerce algún dereito limitativo de dominio sobre o devandito solo e/ou a titularidade.
O certificado de inspección eléctrica, acreditado mediante copia do orixinal emitido por organismo de control autorizado
(OCA) respecto da infraestrutura eléctrica interior do establecemento.
O  certificado  de instalación  eléctrica,  acreditado  mediante  copia  do  orixinal  debidamente  dilixenciado  ante  o
departamento  de  industria,  no  caso  de  instalacións  eléctricas  vinculadas  á  terraza  (lámpadas,  calefacción  eléctrica
infravermella, etc). Non será necesario no caso de contemplarse no certificado de inspección eléctrica do establecemento. 
Outra  documentación,  ademais  da  anteriormente  citada,  segundo  o  caso,  poderase  achegar  a  documentación  que
complete  a  descrición  dos  elementos  para  instalar  (mesas,  cadeiras,  calefactores,  etc.)  mediante  fotografías,  catálogos
comerciais, etc. No caso de calefactores de gas achegarase certificado CE do fabricante ou última revisión de instalador.

(*) Os documentos que xa constan na Administración municipal non é necesario achegalos de novo se así se fai constar, e estes
seguen tendo vixencia durante o uso da terraza.  Para facer valer tales documentos basta indicar  na paréntese a data ou o
procedemento no cal  se fixo entrega  á Administración.  No caso de documentos tales como memoria/planos de situación,
certificado  de  instalación  eléctrica,  etc.  terán  validez  cando  non  lles  afecten  cambios  relevantes.  No  caso  do  seguro  de
responsabilidade civil e o certificado de inspección de organismo de control autorizado (OCA), a vixencia quedará determinada
polo período de validez que se especifica neles.

B) A Administración municipal poderá requirir motivadamente aqueloutros documentos que considere necesarios para acreditar
as condicións de seguridade, salubridade, dispoñibilidade de autorizacións e calquera outra documentación esixible.

II. PRAZOS:
A documentación anterior presentarase cunha antelación mínima de trinta (30) días con respecto ao comezo da ocupación, coa
excepción da acreditación da dispoñibilidade do seguro de responsabilidade civil, que poderá achegarse con anterioridade ao
comezo da montaxe da terraza. 

III. REQUISITOS PARA DISPOÑER DE TERRAZA:
Para obter autorización para a explotación dunha terraza de veladores, é preciso cumprir, entre outros, os condicionantes xerais
que seguidamente se especifican:

1º. Deberá estar vinculada a un establecemento con título habilitante en vigor para unha actividade de restauración.

2º. O espazo afectado pola ocupación deberá ser solo de uso público, e deberá deixar libre superficie suficiente para garantir a
fluidez do tráfico de vehículos e tránsito de persoas en condicións de accesibilidade universal. Para os efectos desta solicitude,
entenderase como Solo de Uso Público, ao que estea destinado ao uso público xeneral, con independencia da súa titularidade.
Os espazos abertos ao exterior entre o acceso e a beirarrúa ou espazo público, resultado do retranqueo da fachada do local,
ocupados con terrazas quedarán suxeitos ás limitacións previstas para os espazos de uso público.

3º.  Con carácter  xeral,  deberase deixar  libre de ocupación o  Itinerario Peonil  Accesible  previsto no artigo 5 da orde do
ministerio da vivenda VIV/561/2010, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de
accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados.

IV. CONDICIÓNS DE EXPLOTACIÓN:
O outorgamento da autorización de terraza implica o cumprimento, entre outras, das seguintes condicións:

1ª. Queda prohibida a instalación de equipos audiovisuais con altofalantes (televisores, equipos musicais, etc.).
2ª. Os elementos que compoñen a terraza (mesas, cadeiras, cortaventos, xardineiras, carteis, parasoles, tarimas, etc.) deberán
ser susceptibles de ser facilmente retirados, lixeiros e sen ancoraxes no chan. A súa proxección sobre a rasante quedará
comprendida  dentro  da  área  acoutada  para  a  cal  se  outorga  autorización.  Deberán  ser  retirados  fóra  do  horario  de
funcionamento autorizado. Non deberán contar con armazóns complexos ou constituír no seu conxunto un recinto pechado. 
3ª. Deberá dispoñer dun seguro de responsabilidade civil fronte aos posibles danos ás persoas usuarias como a terceiras.
4ª. A configuración das terrazas en todo momento garantirán a seguridade, accesibilidade, autonomía e non discriminación de
todas as persoas.  Como norma xeral  non presentarán ocos, saíntes, obstáculos, nin ángulos vivos que poidan provocar o
tropezo das persoas, nin superficies que poidan producir deslumbramentos ou reducir a iluminación mínima a persoas con
discapacidade visual, dispoñendo dos elementos necesarios que sirvan de orientación e advertencia. 

NOTA: esta folla é meramente informativa. Non é necesaria a súa presentación ante a Administración municipal. 



V. INFORMACIÓN SOBRE OS EFECTOS DA PRESENTACIÓN DESTA SOLICITUDE: 

A presentación en prazo da solicitude coa documentación indicada,  cando a terraza non implique ocupación de dominio
público municipal, permitiralles ás persoas interesadas o inicio da actividade se, desde a súa presentación, non se efectuou
oposición ou reparo por parte do Concello. Cando a documentación achegada non estea completa ou non sexa conforme aos
requisitos esixidos, non producirá efecto ningún a solicitude realizada, imposibilitando a ocupación. 

No  caso  de  ocupación  de  solo  de  dominio  público  municipal,  esta  requirirá   autorización  administrativa  expresa,  
que se entenderá outorgada xunto coa autorización do funcionamento da terraza. As solicitudes de autorización de terraza
non resoltas expresamente no prazo de tres meses, a contar dende a súa presentación, entenderanse denegadas.

A resolución favorable a esta solicitude, co consecuente efecto de habilitación a partir dese momento, non prexulgará de
ningún xeito a situación e efectivo acomodo das condicións da terraza á normativa sectorial que resulte aplicable durante o
seu funcionamento, nin se entenderá extensible máis aló do tempo solicitado no seu exercicio.  Unha vez comprobada a
documentación  polos  servizos  municipais,  o  Concello  poderá  impoñer  medidas  complementarias  para  o  adecuado
desenvolvemento da actividade así como motivadamente restrinxila por razóns de interese público.

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Para os efectos previstos no  Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016,
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos  e
conforme á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, proporciónaselle
a seguinte información en relación co tratamento dos seus datos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO:
A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado na praza Maior, número 1, 27001
Lugo. Para calquera información adicional, pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios:

- Teléfono: 982 297 100
- Correo electrónico: 010@concellodelugo.org
- Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com

FINALIDADE:
Tramitación da solicitude para autorización de terrazas de veladores presentada por persoas titulares de establecementos
abertos ao público, cunha actividade de hostalaría (restauración), e que se regulan, entre outras normas, pola Lei 9/2013, do
19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, modificada  pola Lei 10/2017, do 27 de
decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

LEXITIMACIÓN:
O tratamento dos datos de carácter persoal achegados queda lexitimado por unha obriga legal, de conformidade co artigo 8
da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e atopa o seu
fundamento na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

DESTINATARIOS:
Os datos  comunicaránselles  ás  unidades  administrativas  municipais  competentes  en materia  de espectáculos  públicos  e
actividades  recreativas.  Non  está  prevista  a  comunicación  de  datos  a  terceiros  alleos  ao  Concello  nin  a  transferencia
internacional destes.

DEREITOS:
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Lugo, se están tratando datos persoais que lles
atinxan ou non. 

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos
ou, se é o caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento
dos fins para os que foron recollidos e no cumprimento da lexislación vixente. 

En determinados  casos,  as  persoas  interesadas  poderán  solicitar  a  limitación do tratamento  dos seus datos.  Nese  caso,
unicamente, se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións. 

En determinadas circunstancias  e por motivos relacionados coa súa situación particular,  as  persoas  interesadas  poderán
opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os datos, agás por motivos lexítimos imperiosos
ou no exercicio ou defensa de posibles reclamacións.  A persoa interesada ten dereito a recibir os datos persoais que lle
facilitou ao Concello de Lugo nun formato estruturado, de uso común e lectura automatizada. Este último dereito limitarase
polas seguintes excepcións:

a) Que os datos sobre os que recae este dereito fosen facilitados pola persoa interesada.
b) Que os datos sexan tratados polo Concello de Lugo de forma automatizada.

Así mesmo, ten dereito a retirar o consentimento outorgado, en cuxo caso será efectivo dende o momento no que o solicite,
sen ter efectos retroactivos, así como o dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

NOTA: esta folla é meramente informativa. Non é necesaria a súa presentación ante a Administración municipal 
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