
SOLICITUDE DE LICENZAS DE OBRAS (VARIOS):  CONTIDO DOS PROXECTOS 
TÉCNICOS

1. O proxecto técnico deberá conter o documentos que definen as actuacións para realizar, co 
contido e detalle que permita coñecer o seu obxecto e determinar se se axusta á normativa 
urbanística  aplicable.  Cando  se  trate  de  proxectos  de  edificación,  estes  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.

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, acoutaranse as distancias das edificacións 
proxectadas ao eixe da vía pública, á aliñación oficial e aos demais lindeiros e 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, á mesma escala co plano de deslinde, con indicación do estado 
actual do terreo e 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 simultanea: planos e memoria con indicación da 
urbanización dos terreos de cesión e reposición de servizos seguindo as indicacións da 
acta  de  liña  e  rasante.  No  caso  de  que  sexa  necesario  un  proxecto  de  obras 
complementarias de urbanización presentarase para a súa tramitación simultanea 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 afectados polo desmonte 
ou terraplén.

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

3.  Para  a  solicitude  de  licenza  será  suficiente  a  presentación  dun  proxecto  básico  coa 
documentación técnica que se relaciona no punto anterior. 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. Estudo  de  seguridade  e  saúde  segundo  R.d.  1627/1997  redactado  por  técnico/A 
competente

2. Oficio da dirección da execución da obra .

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

4. Nomeamento  de  contratista  e  xustificación  de  alta  para  os  efectos  do  imposto  de 



actividades económicas.

4.  No caso de solicitude de licenzas para  a  instalación  de estacións  base de telefonía  ou 
equipos de telecomunicacións non suxeitas a comunicación previa, o proxecto técnico incluirá 
ademais  a  seguinte  documentación  complementaria  establecida  nos  artigos  35  e  37  da 
Ordenanza  municipal  reguladora  das  condicións  urbanísticas  de  localización,  instalación  e  
funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación:

1.  Estudo de cualificación ambiental que describa polo miúdo a posible incidencia da súa 
implantación e funcionamento no medio natural exterior e interior das edificacións e 
construcións do seu contorno, con indicación dos seguintes datos:

a. Xustificación  da  aprobación  do  Ministerio  de  Industria  Turismo  e  Comercio  do 
proxecto da instalación de telecomunicacións que inclúa a totalidade dos sistemas 
para implantar 

b. Impactos ambientais producidos por ruídos e vibracións e pola expulsión forzada de 
aire quente ou viciado.

c.  Impacto visual na paisaxe arquitectónica urbana.

d. Medidas correctoras que se propoñen adoptar para eliminar os ditos impactos e o 
grao de eficacia previsto.

2. 1.2. Documentación gráfica ilustrativa do impacto visual da instalación dende o nivel da 
vía pública e xustificativa da localización e da solución de instalación elixidas, na que se 
inclúan:

a. Fotomontaxes:

- Frontal de instalación (cando for posible).

- Lateral dereito: dende a beirarrúa contraria da vía, a 50 m da instalación.

- Lateral esquerdo: dende a beirarrúa contraria da vía, a 50 m da instalación.

- De o estimaren procedente os servizos técnicos municipais, deberá achegarse, 
ademais, simulación gráfica do impacto visual dende a perspectiva da visión do 
viandante ou dende outros puntos.

b.  Plano, a escala adecuada, da localización da instalación e do trazado do cableado (a 
súa situación nos trazados verticais e horizontais), de se realizar a instalación en 
fachada exterior.

c. Para as instalacións reguladas nos artigos 20, 21 e 22 desta ordenanza, cando a súa 
altura máxima total supere os límites que neles se indican, será necesario achegar 
documentación relativa a seccións topográficas ortogonais nas que se reflictan os 
perfís urbanos.

d. Para  as  instalacións  reguladas  no  artigo  13,  no  núcleo  exterior  da  cidade, 
xustificación do cumprimento das prescricións relativas a zonas autorizadas.. 

5. No caso de solicitude de licenzas para a instalación de carteleiras publicitarias: o proxecto 
técnico incluirá ademais a seguinte documentación complementaria establecida no artigo 38 
da Ordenanza urbanística reguladora da publicidade exterior no termo municipal de Vigo:

1. Memoria descritiva e xustificativa da actuación, na que se fará constar os materiais, 
calidades,  texturas  e  cores  da  instalación  prevista,  sistemas  de  montaxe,  potencia 
eléctrica (de ser o caso), xustificación técnica do elemento estrutural requirido á acción 
do vento, etc.

2. Presuposto, por capítulos, da instalación.

3. Plano do plan xeral a escala 1:2.000, marcando claramente os límites do lugar onde se 
pretenda realizar a instalación.

4. Cando os soportes publicitarios deban instalarse sobre o cerramento da parcela, deberá 



achegarse fotocopia da acta de aliñacións oficiais  da localización xustificando que o 
peche existente cumpre coa dita aliñación ou, noutro caso, obter previamente licenza 
de peche axustada á mesma.

5. Plano de situación a escala 1:500 acoutado, no que se sinalará a aliñación coas mesmas 
referencias que a acta de aliñacións oficiais.

6. De ser necesario, como pode ser no caso das carteleiras, achegaranse planos de planta, 
sección e alzado, a escala 1:50 e acoutados do estado actual e futuro coas carteleiras 
instaladas,  con  expresión  do seu  número,  dimensións  de  cada  unha  delas  e 
características da instalación, coa relación dos diversos elementos que a constitúan, 
mesmo os de apoio e ancoraxe.

7. Fotografías da localización desde diferentes ángulos e tomadas desde a vía pública, de 
modo que permitan a súa perfecta identificación  e fotomontaxe, en idéntico formato, 
do efecto final da actuación.

8. Cando se trate de instalar soportes publicitarios non ríxidos sobre estruturas de estada, 
achegarase  fotocopia  da  autorización  municipal  para  a  instalación  desa  estrutura; 
deberase  prever  especificamente  no  preceptivo  estudo  de  seguridade  e  saúde  a 
colocación daqueles soportes e xustificar o cumprimento das condicións de seguridade 
esixibles unha vez instaladas as estadas e o soporte publicitario.

9. Xustificación do cumprimento da distancia de 15 metros de separación a respecto de 
ocos  de  ventás  de  edificios  habitados,  prevista  no  artigo  17.6  desta  ordenanza  de 
publicidade, cando se trate de instalar superficies publicitarias en coroación de edificios. 
Ademais,  para  este  tipo  de  soportes  esixirase  especificamente  a  presentación  de 
memoria do cálculo da estrutura e planos de detalle da instalación, da súa cimentación 
e da súa estrutura, a escala e acoutados.

10. Para autorizar a instalación de globos estáticos ou cativos como soportes publicitarios, 
esixirase  certificado  técnico  sobre  características  e  calidades,  situación,  sistema de 
ancoraxe, elementos que garantan a  non mobilidade do elemento e xustificación da 
debida fortaleza do conxunto, en especial para resistir a acción do vento, así como a 
autorización da administración competente.

6. 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; a ou o  seu autor responderán da súa veracidade e exactitude para 
todos os efectos.
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