
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE OBRA NOVA

1. Os proxectos de edificación axustaranse ás determinacións do artigo 6, “Condicións
do proxecto”, capítulo 2, parte I do Código técnico da edificación.

2. Ademais da documentación recollida no Anexo I da Parte I do Código técnico da
edificación o proxecto   técnico deberá conter a seguinte documentación técnica:

1. Memoria  urbanística:  incluirá  a  xustificación  das  condicións  esixidas  polos
diversos títulos da normativa do plan xeral. Ademais, se procede xustificará as
condicións  mínimas  de  habitabilidade  reguladas  na  normativa  autonómica
vixente,  as  condicións  de  vivenda  exterior,  os  do  cálculo  de  superficies
edificables e axuste ao dereito edificatorio. Se é o caso, incluirá as condicións e
xustificacións de alturas e recuados segundo a ordenanza, con expresión, de
proceder, das solucións adoptadas para o tapado de medianeiras ou resolución
dos problemas que se deriven destas.

2. Plano  a  escala  1:2000  ou  1:1000  da  cartografía  oficial  de  Vigo,  no  que  se
sinalen a situación da parcela ou edificación na que se pretenden as obras.

3. Copia  do  plano  oficial  acreditativo  da  acta  de  liña  e  rasante,  a  cal  deberá
reflectirse  sobre  un  plano  topográfico  a  escala  mínima  1:500  cos  mesmos
parámetros cos que sexa fixado polos técnicos municipais. (excepto nas zonas
de ordenanza 1 e 2). 

4. Plano de localización a escala mínima 1:500,  acoutándose as distancias das
edificacións proxectadas ao eixe da vía pública, á aliñación oficial e aos demais
lindeiros, acoutándose o ancho das vías de acceso; indicarase a orientación, as
aliñacións e rasantes oficiais e a superficie dos terreos de cesión.

5. Plano topográfico á mesma escala que o de localización, con curvas de nivel con
equidistancias dun metro, no que se indique a edificación e arboredo existente.

6.  Secciones da parcela coa edificación proxectada, á mesma escala que o de
localización, con indicación do estado actual do terreo, da cota de referencia e
da planimetría teórica de conformidade co artigo 6.3.5. das Normas urbanísticas
do plan xeral. A cota de referencia deberá figurar nos planos dos alzados coa
xustificación do cumprimento da altura máxima.

7. Nos  casos  de  urbanización  e  edificación  simultánea:  planos  e  memoria  con
indicación  da  urbanización  dos  terreos  de  cesión  e  reposición  de  servizos
seguindo  as  indicacións  do  acta  de  liña  e  rasante.  No  caso  de  que  sexa
necesario un proxecto de obras complementarias de urbanización presentarase
para a súa tramitación simultánea co proxecto de edificación.

8. Se  as  obras  para  as  cales  se  solicita  licenza  comportan  a  execución  de
escavacións, terrapléns, desmonte ou rebaixe de terras: plano dos perfís que se
consideren necesarios para apreciar o volume e características da obra para
realizar  así  como  os  de  detalles  precisos  que  indiquen  as  precaucións  que
adoptar  en  relación  coa  propia  obra,  vía  pública  e  predios  ou  construcións
veciñas que poidan ser afectadas polo desmonte ou terraplén.

9. Memoria  xustificativa  do  cumprimento  da  normativa  aplicable  sobre
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

10.No  caso  de  edificacións  de  uso  industrial  achegarase  proxecto  técnico
xustificativo  ao  abeiro  do  Regulamento  de  seguridade  contra  incendios  nos
establecementos industriais, ou lexislación que o substitúa.



3. Os proxectos técnicos de actividade deberán conter a seguinte documentación:

1. Descrición detallada da actividade e  das  instalacións  necesarias  para  o seu
desenvolvemento,  no que se inclúa a descrición detallada das características
da  actividade  e  as  características  técnicas  da  maquinaria  e  instalacións
necesarias,  indicando  para  cada  elemento  a  súa  potencia,  que  se  ha  de
expresar en C.V. para as máquinas con motor e en kw. para o resto, asi como,
as  medidas  correctoras  a  aplicar  de  acordo  coa  natureza  da  actividade  e
instalacións previstas.

2. Estudo xustificativo do cumprimento da Ordenanza municipal de protección do
medio  contra  a  contaminación  acústica  producida pola  emisión  de  ruídos  e
vibracións,  sempre  que  a  actividade  sexa  susceptible  de  xerar  ruídos  e/ou
vibracións. O estudo conterá as determinacións establecidas no artigo 11 e, no
caso de establecementos públicos, do artigo 15 da ordenanza.

3. Documentación  técnica  exixible  segundo  a  natureza  da  actividade  ou
instalacións.

4. Planos  con  indicación  da  situación  das  instalacións  de  protección  contra
incendios, sectorización e recorridos de evacuación. Incluirán a definición dos
corredores fixos de evacuación.

4. Para a solicitude de licenza será suficiente a presentación dun proxecto básico coa
documentación técnica que se relaciona no punto 2 e, nos casos de edificacións para o
desenvolvemento dunha actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou
comercial, a do punto 3. No caso de solicitar a licenza co proxecto básico, antes do
inicio da obra deberá presentar o proxecto de execución de conformidade co artigo 46
da ordenanza, xunto coa seguinte documentación:

1. Proxecto  de  infraestruturas  comúns  de  telecomunicacións  redactado  polo
técnico  competente  de  acordo  co  R.d.l.  1/1998  (  no  caso  de  edificios  con
división horizontal).(1 copia).

2. Estudo  de  seguridade  e  saúde  segundo  R.d.  1627/1997  redactado  polo/a
técnico/a competente

3. Proxecto técnico redactado por técnico/a competente da instalación de enerxía
solar térmica para auga quente sanitaria.

4. Oficio da dirección da execución da obra .

5. Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008

6. Nomeamento do contratista e xustificación de alta para os efectos do imposto
de actividades económicas.

5.  Os  proxectos  técnicos  deberán  estar  subscritos  por  técnico  ou  técnicos
competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislación
en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carácter
de  documento  público,  respondendo  o  seu  autor  ou  autora  da  súa  veracidade  e
exactitude para todos os efectos.


