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Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO
I

EXPEDIENTE : 1021/400
ASUNTO: Adaptación dos anexos da ordenanza municipal reguladora de
tramitación de licenzas e outras formas de intervención administrativa do
Concello de Vigo ó Decreto de Servidumes Aeronáuticas

RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO.
ASUNTO: MODIFICACIÓN ANEXOS DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
TRAMITACIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS E OUTRAS FORMAS DE INTERVENCIÓN
ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE VIGO
I. O Pleno do Concello de Vigo na súa sesión ordinaria do día 28 de outubro de 2013, acordou
aprobar definitivamente a Ordenanza Municipal reguladora da tramitación das licenzas urbanísticas e
outras formas de intervención administrativa.
A devandita Ordenanza Municipal publicouse no BOP nº 235 do luns 9 de decembro de 2013
entrando en vigor o 27 de decembro de 2013, modificándose os seus anexos por resolucións da
Vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo, de datas 20/01/2014 (BOP nº53 de 18/03/2014)
e 06/03/2014 (BOP nº103 de 30/05/2014) e 12/01/2015 (BOP n.º 2. de 05/01/2016) e 15/03/2019
(BOP nº 101 de 29/05/2019)
II. Na disposición adicional segunda da Ordenanza Municipal se dispón que, os anexos que se
incorporan nesta Ordenanza non teñen carácter regulamentario polo que o seu contido poderá ser
ampliado ou modificado mediante resolución do órgano municipal competente para o outorgamento
de licenzas, se ben a súa obrigatoriedade supedítase á publicación no Boletín Oficial da Provincia e
na páxina web municipal.
III. O pasado mes de decembro de 2019, o Aeroporto de Vigo convocou unha reunión no marco do
Procedemento de Coordinación entre o Aeroporto de Vigo e os Concellos afectados polas súas
servidumes aeronáuticas, entre eles o concello de Vigo.
Á devandita reunión asistiu persoal da División de Integración Territorial da Axencia Estatal de
Seguridade Aérea co obxectivo de resolver dúbidas do procedemento de tramitación de solicitudes
para a obtención de acordo previo favorable en materia de servidumes aeronáuticas.
Con data 03/02/2020, a AESA remite oficio lembrando as obrigacións derivadas do art 30 do Decreto
584/1972, de 24 de febreiro, de servidumes aeronáuticas, modificado polo Real Decreto 297/2013,
de 26 de abril que establece que non se poderá levar a cabo ningunha construción, instalación ou
plantación situada nos espazos e zonas afectados por servidumes aeronáuticas ou que poida
constituir obstáculo, entendéndose como obstáculo todo obxecto fixo (xa sexa temporal ou
permanente) ou móbil, ou partes do mesmo que penetre as servidumes aeronáuticas, ou ben supere
os 100 metros de altura respecto ao nivel do terreo ou auga circundante, de acordo co disposto no
art. 5 .1.12 do citado Decreto 584/1972, sen resolución favorable da AESA .
IV. Tal como indica o art. 31 do Decreto 584/1972, de 24 de febreiro, de servidumes aeronáuticas,
modificado polo Real Decreto 297/2013, de 26 de abril; no caso de que as actuacións requiran
licenza ou autorización do Concello, como administración con competencias urbanísticas, éste
deberá ser o que solicite a AESA o acordo previo previsto no art. 30 do Decreto 584/1972, de 24 de
febreiro, de servidumes aeronáuticas, modificado polo Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.
Co obxeto e facilitar a solicitude de dito acordo previo de autorización e de acadar unha maior
axilidade e eficiencia nos procedementos e na prestación dos servizos aos cidadáns, proponse que
as persoas solicitantes de licenzas de obra nova, obras de ampliación ou reestruturación que
modifiquen a volumetría ou todas aquelas obras aumenten a altura, acheguen xunto coa solicitude de
licenza e demáis documentación preceptiva, o xustificante da pre-solicitude realizada na sede
electrónica das Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para a súa posterior validación polo Concello e
tramitar a correspondente autorización.
Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo

Data impresión: 15/07/2020 11:10

Páxina 1 de 51

EXPEDIENTE 1021_400
CSV: 25E8E3-8A4C2E-8F8AE5-2SGW57-7J2F2Y-H7
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Tecnica De Administracion Xeral (Rosalia Alonso Pena) 2020-07-13T09:01:05+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2020-07-13T09:22:01+02:00 - Arquitecta (Maria Luisa Sobrino Del Rio) 202007-13T14:13:11+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2020-07-14T11:19:57+02:00 - Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 2020-07-15T09:35:53+02:00 -

Documento asinado

No caso de obras ou instalacións suxeitas ao réxime de comunicación previa as persoa interesadas
deberán solicitar a autorización favorable na sede electrónica da AESA e achegar o acordo favorable
de autorización xunto coa correspondente comunicación previa.
V. Por todo o anteriomente exposto modifícase o anexo 1 de Licenzas de obras da Ordenanza
Municipal reguladora de tramitación de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención
administrativa, incorporando entre a documentación a presentar coa solicitudes de licenzas de obra,
no caso de parcelas afectadas polas servidumes aeronáuticas legalmente establecidas, xustificante
da pre-solicitude realizada na sede electrónica da AESA.
Competencia
De conformidade cos artigos 143.2 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, 127.1.e) da
vixente LRBRL, e acordo de delegación de competencias da Xunta de Goberno Local de data
11/07/2019, é competente para resolver a petición a Concelleira delegada da Área de Urbanismo.
CONCLUSIÓN
De conformidade cos antecedentes e fundamentos transcritos, formúlase á concelleira delegada da
Área de Urbanismo, a seguinte:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
PRIMEIRO: Aprobar a modificación do anexo 1 de Licenzas de obras da Ordenanza Municipal
reguladora de tramitación de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención administrativa,
que se achega coma anexo a presente resolución, incorporando entre a documentación a presentar
coa solicitudes de licenzas de obra, no caso de parcelas afectadas polas servidumes aeronáuticas
legalmente establecidas, xustificante da pre-solicitude realizada na sede electrónica da AESA.
SEGUNDO: Publicar a presente resolución no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web do
Concello de Vigo, para xeral coñecemento.
TERCEIRO: Dar conta da presente resolución ao Consello da Xerencia municipal de urbanismo en
virtude do disposto no artigo 10.3 dos Estatutos e, a todos os servizos da Xerencia municipal de
urbanismo do Concello de Vigo para os efectos oportunos.
En Vigo, na data da sinatura dixital.
A técnica de administración xeral

Conforme,

Rosalía Alonso Pena

Carlos Hernández Figueruelo

A xefa da área técnica
María Luisa Sobrino del Río
De conformidade coa proposta formulada
RESOLVO
No lugar e data da sinatura dixital
A CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO
(Acordo XGL 11.07.2019)
María José Caride Estévez
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Do cal eu, secretario da Xerencia Municipal
de Urbanismo, DOU FE.
José Riesgo Boluda
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CONCELLO DE VIGO

OB

ANEXO 1
LICENZAS DE OBRA

ÍNDICE
1.1. DEFINICIÓNS OBRAS SUXEITAS A LICENZA URBANÍSTICA
OBRA NOVA
OBRAS DE REESTRUTURACIÓN/AMPLIACIÓN
OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIÓN
INTERVENCIÓNS MENORES EN EDIFICIOS CATALOGADOS
REFORMA COMERCIAL (Locais en edificios catalogados)
MOVEMENTOS DE TERRA
OBRAS DE DEMOLICIÓN
CONSTRUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
VARIOS

1.2.DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR COAS SOLICITUDES DE LICENZA
A/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA NOVA.
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE OBRA NOVA
B/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE REESTRUTURACIÓN/AMPLIACIÓN
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE REESTRUTURACIÓN/AMPLIACIÓN
C/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIÓN
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE REFORMA E CONSOLIDACIÓN
D/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE INTERVENCIÓNS MENORES EN EDIFICIOS CATALOGADOS
E/ SOLICITUDE DE LICENZA DE REFORMA COMERCIAL (edificios catalogados)
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE REFORMA COMERCIAL
F/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS MOVEMENTOS DE TERRA
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE MOVEMENTO DE TERRAS OU DESMONTE
G/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS
H/ SOLICITUDE DE LICENZA DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN
I/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS VARIOS
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TRAMITACIÓN DAS LICENZAS URBANÍSTICAS E OUTRAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.
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1.3. NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE PROXECTOS TÉCNICOS EN FORMATO DIXITAL
1.4.IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS SUXEITAS AO
PROCEDEMENTO ORDINARIO:
OB-001 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA NOVA
OB-002 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA DE REESTRUTURACIÓN/AMPLIACIÓN
OB-003 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA DE REFORMA E CONSOLIDACIÓN
OB-004 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA INTERVENCIÓNS MENORES EN EDIFICIOS CATALOGADOS
OB-005 SOLICITUDE DE LICENZA DE REFORMA COMERCIAL (edificios catalogados)
OB-006 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MOVEMENTOS DE TERRA
OB-007 SOLICITUDE DE LICENZA DE DEMOLICIÓN
OB-008 SOLICITUDE DE LICENZA MUROS CONTENCIÓN
OB-009 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA VARIOS
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XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
CONCELLO DE VIGO

OB

ANEXO 1
LICENZAS DE OBRA

1.1. DEFINICIÓNS DE OBRAS SUXEITAS A LICENZA URBANÍSTICA
1.- Para os efectos da aplicación do contido deste anexo á Ordenanza municipal reguladora da tramitación das
licenzas urbanísticas, as obras de edificación e as obras en edificios, divídense nos seguintes grupos:
OBRA NOVA :
Abrangue os seguintes tipos de obra:
a) Obras de substitución: son aquelas nas que se derriba unha edificación existente e no seu lugar se constrúe
unha nova.
b) Obras de nova planta: son aquelas mediante as cales se edifica unha parcela libre de edificación.
c) Obras especiais: son aquelas obras de características particulares que só se poden realizar no caso de que
sexan esixidas pola propia normativa aplicable; establécense tres grupos:
· Obras de reconstrución: son as que teñen por obxecto a reposición mediante nova construción dun
edificio preexistente no mesmo lugar e posición, total ou parcialmente desaparecido, reproducindo
fielmente as súas características morfolóxicas. Só se considera este tipo de obras en edificios sometidos
a algún réxime de protección que as esixa, quedan exentas do cumprimento das condicións de nova
planta que as imposibiliten, aínda que non das de seguridade.
· Obras de desmontado traslado e reedificación.
· Obras de recuperación tipolóxica: son aquelas obras de nova edificación que deben realizarse de
acordo cun modelo tipolóxico preestablecido polo planeamento. Estas obras virán impostas na
normativa correspondente, segundo casos específicos.
A obra nova está suxeita a licenza municipal previa.
OBRAS DE REESTRUTURACIÓN/AMPLIACIÓN
OBRAS DE AMPLIACIÓN: son aquelas obras, nunha edificación existente, nas que se incrementa a ocupación ou
o volume construídos. As obras de ampliación están suxeitas a licenza municipal previa e considéranse obras de
nova edificación
OBRAS DE REESTRUTURACIÓN: son aquelas obras de rehabilitación dunha edificación que melloran as súas
condicións de seguridade, salubridade, habitabilidade, de confort e ornato, modificando a súa distribución e
alterando as súas características morfolóxicas e a distribución interna.
- Reestruturación parcial: aquelas obras que inclúen algún dos seguintes tipos:
* Construción de entresollados.
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* Cubrición e forxado de patios pechados de dimensións inferiores ao 50% das establecidas na
ordenanza que o autorice.
* Demolición e nova construción de núcleos de comunicación vertical.
* Substitución ou reposición de elementos ou zonas de forxados ou piares illados
* Apertura de patios ou incremento do espazo libre de parcela, de acordo coas dimensións establecidas
pola norma zonal de aplicación para edificios non catalogados.
* Reposición da estrutura ou dos elementos da cuberta.
- Reestruturación xeral: terán este carácter todas aquelas obras nos edificios que excedan do anteriormente
exposto; serán consideradas de reestruturación total no caso de baleirado do edificio con mantemento de
fachada a vía ou a espazo libre de uso público, ou do seu desmontado e reconstrución.
Estarán suxeitas a licenza municipal previa as obras de reestruturación xeral e as de reestruturación parcial que
produzan unha variación esencial da composición xeral exterior, a volumetría, ou o conxunto do sistema
estrutural, ou teñan por obxecto cambiar os usos característicos do edificio.
OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIÓN
As obras de reforma e consolidación abranguen os seguintes tipos de obra:
OBRAS DE REESTRUTURACIÓN PUNTUAL e REFORMA: son aquelas obras, nunha edificación existente, nas que
se realicen pequenas modificacións estruturais para posibilitar:
* Cambios na distribución mediante a apertura puntual de ocos de paso en muros.
* A adecuación á normativa contra incendios ou á de accesibilidade e supresión de barreiras mediante
a construción de pasos, ramplas, escaleiras e vías de evacuación.
* O cumprimento da normativa contra incendios mediante a construción de pasos e vías de evacuación.
* A instalación de ascensores e construción de escaleiras privadas de comunicación entre pisos
OBRAS DE CONSOLIDACIÓN: son aquelas que teñen por obxecto o afianzamento, reforzo ou substitución de
elementos danados para asegurar a estabilidade do edificio, con posibles alteracións menores da súa estrutura
e distribución, sempre que non estean incluídas nas obras de reestruturación parcial ou total.
As obras de reforma e consolidación en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas súas
singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos, están
suxeitas a licenza municipal previa.
Ademais estarán suxeitas a licenza previa as obras de reforma ou consolidación que produzan unha variación
esencial da composición xeral exterior, a volumetría, ou o conxunto do sistema estrutural, ou teñan por obxecto
cambiar os usos característicos do edificio. Inclúense os cambios de uso a usos residenciais.
INTERVENCIÓNS MENORES (EDIFICIOS CATALOGADOS)
Son obras caracterizadas pola súa escasa entidade económica e pola súa sinxeleza técnica, dirixidas á
simple reparación, decoración, ou mantemento e limpeza,.

Inclúense as obras enumeradas na seguinte relación:

1. Mantemento de partes non edificables de parcelas e soares:
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1.a. Limpeza e roza interior de parcelas e soares, sen movementos de terras nin tala de arborado
1.b. Reparación de peches de parcelas sen afeccións estruturais.
2.

Mantemento de fachadas dos edificios:
2.a. Reparación e substitucións de elementos auxiliares da cuberta ( canalóns, baixantes e varandas)
2.b. Limpeza e pintado de fachadas.
2.c. Cambio de carpintería exterior, persianas, varandas ou similares.

3. Mantemento de cubertas dos edificios:
3.a. Substitución puntual de material de cubertas ou terrazas.
4. Mantemento e actualizacións das instalacións dos edificios:
4.a. Substitucións de instalacións privativas de vivenda ou local ( auga, gas, electricidade,
desaugadoiros ou similar)
4.b. Novas instalacións non encastadas en elementos estruturais ( vigas, piares, paredes mestras, etc.)
4.c. Mantemento de instalacións comúns do edificio ( ascensor, caldeiras, etc.)
5. Mantemento dos acabados interiores dos edificios:
5.a. En paredes, solos e falsos teitos.
5.b. Reformas en cociñas ou baños que non modifiquen as divisións interiores.
Están suxeitas a licenza previa as intervencións menores en edificios declarados bens de interese cultural ou
catalogados polas súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou
paisaxísticos.
No resto das edificacións as intervencións menores está suxeitas ao réxime de comunicación previa co
procedemento descrito no anexo 2 desta ordenanza.
REFORMA COMERCIAL
OBRA DE ACONDICIONAMENTO DE LOCAL: son aquelas obras que adaptan un local existente ás condicións para
o exercicio dunha actividade mediante a introdución de novas instalacións, a modernización das existentes ou
a redistribución do seu espazo interior, sen intervir sobre as características morfolóxicas do edificio, as
instalacións xerais ou estrutura portante, nin alterar a envolvente do edificio.
En locais situados en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas súas singulares
características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos, no caso de necesitar
obras de acondicionamento para o desenvolvemento dunha actividade suxeita a comunicación previa deberá
solicitar licenza de obras de reforma comercial. Unha vez rematada a obra comunicarase o inicio da actividade,
co procedemento descrito no anexo 2 desta ordenanza, achegando o correspondente Certificado Final de Obra
e estudo de illamento acústico e no caso da apertura de establecementos destinados a actividades recreativas
ou espectáculos achegara declaración responsable segundo procedemento descrito no anexo 3 desta
ordenanza.
No resto das edificacións as obras de acondicionamento están suxeitas a comunicación previa co procedemento
descrito no anexo 2 desta ordenanza.
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No caso de obras de acondicionamento dun establecemento destinado a espectáculos ou actividades recreativas
suxeitas a licenza previa tramitaranse e conformidade co Anexo 3 desta ordenanza
2.- Ademais das anteriores, están sometidas a licenza previa as seguintes obras:
MOVEMENTOS DE TERRA: e obras de desmonte non incluídos en proxectos de edificación ou proxectos de
urbanización.
OBRAS DE DEMOLICIÓN: Son obras de demolición ou derruba aquelas que se realizan para facer desaparecer
un edificio ou parte deste.
CONSTRUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN: Muros de contención de terras non incluídos en licenzas de
edificación , sexan ou non muros de peche, cando a súa altura sexa superior ou igual a metro e medio.
VARIOS Abranguen todas as obras que non teñen cabida en ningunha das anteriores definicións e non están
suxeitas a comunicación previa como poden ser piscinas, corte da masas arbóreas etc. Ademais incluirá as
solicitude de instalación de carteleiras e antenas de telefonía non suxeitas a comunicación previa. Nestes casos
a documentación a presentar ca solicitude será a establecidas nas ordenanzas especificas: Ordenanza municipal
reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos e equipos de
telecomunicación e Ordenanza Urbanística reguladora da publicidade exterior no termo municipal de Vigo.
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1.2.DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR COAS SOLICITUDES DE LICENZA
A/SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA NOVA
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR
1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra nova OB-001
2. Copia do documento de autoliquidación da taxa correspondente
3.

Datos de identificación da solicitante
1.

Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine
en representación doutro, acompañarán, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).

2.

Persoas xurídicas: DNI da representante e documentación acreditativa da representación e escritura ou documento de
constitución e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

4. Escritura pública de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade
cando haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición rexistral.
5. Reportaxe fotográfica do soar ou da edificación no que se aprecien todos os seus lindeiros, subscrita
polo/a solicitante e polo técnico redactor do proxecto. Nos casos de nova edificación en edificacións
entre medianeiras, acompañarase tamén fotografías das fachadas dos edificios lindeiros.
6. Oficio de dirección das obras.
7. Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
8. Cando proceda, documentación acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos
cos lindantes no caso de edificacións apegadas.
9.

Autorizacións sectoriais previas preceptivas. No caso de parcelas afectadas polas servidumes
aeronáuticas legalmente establecidas deberá aportar xustificante da presolicitude realizada na sede
electrónica da AESA.

10. En edificacións incluídas no ámbito do Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos
e Elementos a Conservar, e nos casos particulares do Plan Especial de Protección e Reforma Interior
(PEPRI) do Casco Vello ou Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico de
Bouzas será preceptiva a presentación do resultado da consulta previa ante a Comisión de Seguimento
do PEEC.
11. Proxecto técnico redactado por técnico/a competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do
Código técnico da edificación e neste anexo da Ordenanza de tramitación de licenzas .
12. Xustificación do cumprimento da Ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento de enerxía
solar para usos térmicos en edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo.
13. En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou certificado
colexial) do técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma
que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de
incompatibilidade.
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Se a licenza se solicita co proxecto básico e execución, ademais da documentación anterior deberá presentar:
14. Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións redactado polo/a técnico/a competente de
acordo co R.d.l. 1/1998 ( no caso de edificios con división horizontal) e proxecto técnico que prevexa a
instalación de infraestrutura de soporte do fogar dixital redactado polo/a técnico/a competente de
acordo co Decreto 127/2016 nas edificacións de uso residencial.
15. Estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado polo/a técnico/a competente
16. Proxecto técnico redactado por técnico competente da instalación de enerxía solar térmica para auga
quente sanitaria.
17. Oficio da dirección da execución da obra .
18. Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008.
Se a edificación, da cal solicitase licenza de obra, ten por obxecto o desenvolvemento dunha actividade, ademais
deberá achegar:
19. Proxecto técnico da actividade e instalacións (ou Memoria no caso de instalacións de pequena entidade)
redactado por técnico/a competente, co contido establecido neste anexo da Ordenanza de tramitación
de licenzas
20. Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as
instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento
urbanístico, subscrita polo técnico autor do proxecto.
21. A autorización ou declaración ambiental que proceda.
22. As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de
que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
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 como documento específico e independente, na cal se indicará a finalidade e o uso
da construción ou actuación proxectada, razoándose a súa adecuación á ordenación vixente, con
expresa indicación da clasificación e cualificación do solo obxecto da actuación e da normativa e das
ordenanzas aplicables a el. incluirá a xustificación das condicións esixidas pola normativa do plan xeral,
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. Ademais, se procede, xustificará as condicións mínimas de
habitabilidade reguladas na normativa autonómica vixente.
No caso de ámbitos de plans especiais de protección debera xustificar especificamente o cumprimento
das condicións estéticas.
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Ademais de conformidade co artigo 353 do Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia a memoria do
proxecto desenvolverá os argumentos necesarios para xustificar o cumprimento do preceptuado no
artigo 216 Adaptación ao ambiente e protección da paisaxe de dito regulamento.
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.
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 e do terreo modificado. 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. Os valores de illamento deberán
ser alomenos os indicados no Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica da Galicia.
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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 37 da ordenanza,
xunto coa documentación enumerada do 14 ao 18 do apartado documentación presentar.
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.

B/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE REESTRUTURACIÓN/AMPLIACIÓN
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR
1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra de reestruturación/ampliación OB-002
2. Copia do documento de autoliquidación da taxa correspondente
3. Datos de identificación da solicitante:
1.

Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine
en representación doutro, acompañarán, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).

2.

Persoas xurídicas: DNI da representante e documentación acreditativa da representación e escritura ou documento de
constitución e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. .

4. Escritura pública de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade
cando haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición rexistral.
5. Reportaxe fotográfica do soar ou da edificación no que se aprecien todos os seus lindeiros, subscrita
polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto. Nos casos de obras de ampliacións ou obras de
reestruturación xeral en edificacións entre medianeiras, acompañarase tamén fotografías das fachadas
dos edificios lindeiros.
6. Oficio de dirección das obras.
7. Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
8. Cando proceda, documentación acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos
cos lindantes no caso de edificacións apegadas.
9. Autorizacións sectoriais previas preceptivas. No caso de parcelas afectadas polas servidumes
aeronáuticas legalmente establecidas deberá aportar xustificante da presolicitude realizada na sede
electrónica da AESA.
10. En edificacións incluídas no ámbito do Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos
e Elementos a Conservar, e nos casos particulares do Plan Especial de Protección e Reforma Interior
(PEPRI) do Casco Vello ou Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico de
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Bouzas será preceptiva a presentación do resultado da consulta previa ante a Comisión de Seguimento
do PEEC.
11. Proxecto técnico redactado por técnico/a competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do
Código técnico da edificación neste anexo da Ordenanza de tramitación de licenzas.
12. Xustificación do cumprimento da Ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento de enerxía
solar para usos térmicos en edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo. (solo obras de
reestruturación xeral)
13. En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou certificado
colexial) da ou do técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de
forma que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en
causa de incompatibilidade.
Se a licenza se solicitase co proxecto básico e execución, ademais da documentación anterior deberá presentar:
14. 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) e proxecto técnico que prevexa a
instalación de infraestrutura de soporte do fogar dixital redactado polo/a técnico/a competente de
acordo co Decreto 127/2016, nas novas vivendas. (solo obras de reestruturación xeral)
15. Estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado pola ou polo técnico competente.
16. Proxecto técnico redactado por técnico/a competente da instalación de enerxía solar térmica para auga
quente sanitaria. (Só para obras de reestruturación xeral).
17. Oficio da dirección da execución da obra .
18. Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
Se a edificación, da cal solicitase licenza de obra, ten por obxecto o desenvolvemento dunha actividade, ademais
deberá achegar:
19. Proxecto técnico da actividade e instalacións (ou Memoria no caso de instalacións de pequena entidade)
redactado por técnico/a competente, co contido establecido neste anexo da Ordenanza de tramitación
de licenzas
20. Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as
instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento
urbanístico, subscrita polo técnico autor do proxecto.
21. A autorización ou declaración ambiental que proceda.
22. As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de
que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN/AMPLIACIÓN
1. Os proxectos 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 como documento específico e independente, na cal se indicará a finalidade e o uso
da construción ou actuación proxectada, razoándose a súa adecuación á ordenación vixente, con
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expresa indicación da clasificación e cualificación do solo obxecto da actuación e da normativa e das
ordenanzas aplicables a el. incluirá a xustificación das condicións esixidas pola normativa do plan xeral,
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. Ademais, se procede, xustificará as condicións mínimas de
habitabilidade reguladas na normativa autonómica vixente.
No caso de ámbitos de plans especiais de protección debera xustificar especificamente o cumprimento
das condicións estéticas
Ademais de conformidade co artigo 353 do Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia a memoria do
proxecto desenvolverá os argumentos necesarios para xustificar o cumprimento do preceptuado no
artigo 216 Adaptación ao ambiente e protección da paisaxe de dito regulamento
1. 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.
2. 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 consolidadas de edificación pechada).
3. 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.
4. 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.
5. Planos de todas as plantas, alzados e seccións do estado actual da edificación antes das obras de
ampliación ou reestruturación proxectadas6.

No caso de obras de ampliación: Secciones da parcela coa edificación proxectada, á mesma escala que
o de localización, con indicación do estado actual do terreo e do terreo modificado. 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 da acta de liña e rasante. No caso
de que sexa necesaria 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.
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11. No caso de edificacións catalogadas o proxecto deberá completarse coa documentación necesaria de
conformidade co artigo 43 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural da Galicia.
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. Os valores de illamento deberán
ser alomenos os indicados no Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica da Galicia.
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 37 da ordenanza,
xunto coa documentación enumerada do 14 ao 18 no apartado “documentación a presentar “.
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; responderá o seu autor ou autora da súa veracidade e
exactitude para todos os efectos.

C/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIÓN
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR
1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra reforma/consolidación OB-003
2. Copia do documento de autoliquidación da taxa correspondente
3.

Datos de identificación da solicitante:
1.

Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine
en representación doutro, acompañarán, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).

2.

Persoas xurídicas: DNI da representante e documentación acreditativa da representación e escritura ou documento de
constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

3.

Comunidade de propietarios: DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude
a realice o/a administrador/a da comunidade, achegará o seu DNI e documento que acredite debidamente a súa
representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). Ademais acta do nomeamento da ou do
presidente ou acta da reunión de propietarios na que se recolla o acordo a realización das obras.
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4. Escritura pública de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade
cando haxa condicións suxeitas a inscrición rexistral.
5. No caso de edificacións en situación de fóra de ordenación renuncia da ou do propietario do inmoble
ao incremento do valor en caso de expropiación.
*De conformidade co artigo 205 do Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia os edificios, construcións e instalacións
erixidos con anterioridade á aprobación definitiva do planeamento urbanístico que resulten incompatibles coas súas
determinacións por estaren afectados por viais, zonas verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos quedarán
incursos no réxime de fóra de ordenación. Nestas construcións só poderán realizarse obras de conservación e as necesarias
para o mantemento do uso preexistente, debendo renunciar expresamente os propietarios ao incremento do valor
expropiatorio. Este réxime será de aplicación no caso dos edificios, construcións e instalacións existentes en solo urbano
non consolidado, en áreas de solo de núcleo rural nas cales se prevexan actuacións de carácter integral, no solo urbanizable
e nos terreos afectados a sistemas xerais, mentres non estea aprobada definitivamente a ordenación detallada dos ditos
ámbitos.
6. Reportaxe fotográfica da edificación, subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto.
7. Oficio de dirección das obras.
8. Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
9. Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
10. Proxecto técnico redactado por técnico/a competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do
Código técnico da edificación e neste anexo da Ordenanza de tramitación de licenzas.
11. En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou certificado
colexial) da ou do técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de
forma que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en
causa de incompatibilidade.
Se a licenza se solicita co proxecto básico e execución, ademais da documentación anterior deberá presentar:
12. Estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado pola ou polo técnico competente
13. Oficio da dirección da execución da obra .
14. Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIÓN:
1. Os proxectos técnicos 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 como documento específico e independente, na cal se indicará a finalidade e o uso

da construción ou actuación proxectada, razoándose a súa adecuación á ordenación vixente, con
expresa indicación da clasificación e cualificación do solo obxecto da actuación e da normativa e das
ordenanzas aplicables a el. Nos casos de edificacións en situación de fóra de ordenación ou
desconformidade cos ordenanzas de aplicación a memoria deberá indicar a causa que motiva a dita
cualificación e xustificar que as obras solicitadas se inclúen entre as permitidas segundo o artigo 205 do
Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia e o réxime transitorio do Plan Xeral.
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No caso de ámbitos de plans especiais de protección debera xustificar especificamente o cumprimento
das condicións estéticas.
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. 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.
4. Planos de plantas, alzados e seccións do estado actual da edificación antes das obras de reforma ou
consolidación.
5. 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, se procede.
6. No caso de edificacións catalogadas o proxecto deberá completarse coa documentación necesaria de
conformidade co artigo 43 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural da Galicia
2. 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 37 da ordenanza, xunto coa
documentación enumerada do 12 ao 14 do apartado documentación presentar
3. 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 responderá da súa veracidade e exactitude
para todos os efectos.

D/ SOLICITUDE DE LICENZA INTERVENCIÓNS MENORES EN EDIFICACIÓNS CATALOGADAS
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR
1.
Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra de intervención menor en edificacións catalogadas
OB-004
2.

Copia do documento de autoliquidación da taxa correspondente

3.

Datos de identificación da solicitante:
1.
Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces) (da solicitante e da representante).
Quen compareza ou asine en representación doutra, acompañarán, ademais, un documento que
acredite debidamente a devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración
responsable).
2.
Persoas xurídicas: DNI da representante e documentación acreditativa da representación e
escritura ou documento de constitución e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro público que
corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
3.
Comunidade de propietarios: DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente.
No caso de que a solicitude a realice a ou o administrador da comunidade, o seu DNI e documento que
acredite debidamente a súa representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración
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responsable). Ademais acta do nomeamento da/do presidente ou acta da reunión de propietarios co
acordo da realización das obras.
4.
Planos de situación e localización da edificación ou parcela no que se vai realizar a obra, a escala mínima
1:2000 e 1:500 respectivamente.
5.

Presuposto detallado da obra ou actuación a realizar.

6.
Reportaxe fotográfica, incluídas fotografías da totalidade de fachada e do interior do local, se son obras
interiores, subscrita pola persoa solicitante.
7.
Nos casos de obras en fachadas que necesiten andamios: certificado de técnico/a competente no que
se indique que a colocación dos andamios se fai baixo a súa dirección e que reunirán as debidas condicións de
seguridade unha vez instaladas.
8.
Copia das autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa
de que conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.
9.
No caso de edificacións situadas en ámbitos de plans especiais de protección (PEEC, CASCO VELLO,
BOUZAS), Memoria xustificativa do cumprimento das condicións estéticas, que deberá conter a seguinte
documentación:
No caso de actuacións dentro do ámbito do PEPRI Casco Vello: Xustificarase o cumprimento do art. 3.6 da
Normativa Urbanística do PEPRI do Casco Vello de Vigo no que se indican as condicións estéticas das edificacións
(aprobación definitiva 12.04.07-DOG 6.06.07).
No caso de actuacións dentro do ámbito do PEPRI de Bouzas: Xustificarase o cumprimento do capítulo VII:
Regulación das condicións estéticas (art. 50 e ss.) da Normativa Urbanística do PEPRI de Bouzas (aprobación
definitiva 30.09.02-BOP 11.11.02).
No caso de actuacións no ámbito do Plan Especial de Edificios a Conservar: Indicaranse os acabados (materiais,
cor e texturas) que se axustarán ó regulado no artigo 8.2 Normas estéticas e de composición das normas
urbanísticas do Plan especial de edificios, conxuntos e elementos a conservar, PEEC (aprobación definitiva
25.10.90-BOP 17.01.91).
Presentaranse fotografías da fachada e o entorno da edificación, e se se actúa sobre as fachadas incluirase un
plano de alzado co estado actual e reformado. Xustificarase a integración dos materiais propostos na fachada
existente.
10.
No caso de edificacións catalogadas a documentación deberá completarse coa necesaria de
conformidade co artigo 43 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural da Galicia
11.
Nos casos de presentar documentación técnica: declaración responsable ( ou certificado colexial) de
técnico/a competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a súa
identificación e na que se acredite que non está inhabilitado/a ou incurso/a en causa de incompatibilidade.

E/ SOLICITUDE DE LICENZA DE REFORMA COMERCIAL EN EDIFICACIÓNS CATALOGADAS.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obras de obras de reforma comercial OB-005
2. Copia do documento de autoliquidación da taxa correspondente
3.

Datos identificativos do solicitante:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TRAMITACIÓN DAS LICENZAS URBANÍSTICAS E OUTRAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.
XULLO 2020
ANEXO 1. LICENZAS DE OBRA Páxina 16 de 29

Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo

Data impresión: 15/07/2020 11:10

Páxina 19 de 51

EXPEDIENTE 1021_400
CSV: 25E8E3-8A4C2E-8F8AE5-2SGW57-7J2F2Y-H7
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Tecnica De Administracion Xeral (Rosalia Alonso Pena) 2020-07-13T09:01:05+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2020-07-13T09:22:01+02:00 - Arquitecta (Maria Luisa Sobrino Del Rio) 202007-13T14:13:11+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2020-07-14T11:19:57+02:00 - Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 2020-07-15T09:35:53+02:00 -

Documento asinado

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
CONCELLO DE VIGO

1.

Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces). Os que comparezan ou asinen en representación doutro,
acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder
notarial ou declaración responsable).

2.

Persoas xurídicas: DNI do representante e documentación acreditativa da representación e Escritura ou documento de
constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

4. Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra,
etc.)
5. Proxecto técnico das obras de adaptación que se van a realizar, redactado por técnico/a competente co
contido mínimo establecido neste anexo da Ordenanza de tramitación de licenzas. O proxecto deberá
xustificar que tras as obras o local será apto para o novo uso, conforme á normativa aplicable en función
do mesmo e con especial referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade, illamento térmico
e acústico, seguridade contra incendios e accesibilidade precisas para o uso pretendido.
6. Proxecto técnico da actividade e das instalacións (ou Memoria no caso de instalacións de pequena
entidade) redactado por técnico/a competente, co contido mínimo establecido neste anexo da
Ordenanza de tramitación de licenzas .
7. Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as
instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento
urbanístico, subscrita polo técnico autor do proxecto
8. Copia das autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa
de que conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.
9. Oficio de dirección das obras.
10. Reportaxe fotográfica do do local, incluídas fotografías da totalidade de fachada e do interior do local,
subscrita pola persoa solicitante e pola ou polo técnico redactor do proxecto.
11. Declaración responsable ( ou certificado colexial) de técnico/a competente no que figuren os seus datos
persoais e profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está
inhabilitado/a ou incurso/a en causa de incompatibilidade.
12. O proxecto deberá completarse coa documentación necesaria de conformidade co artigo 43 da Lei
5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural da Galicia
Se a actividade está suxeita ao procedemento previo de incidencia ambiental
13. Declaración de incidencia ambiental
14. Copia do proxecto do obra ou actividade asinada por técnico/a competente
15. Certificado do técnico/a ou dos técnicos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa
técnica de aplicación.
Se a actividade a desenvolver no establecemento é un espectáculo público ou unha actividade recreativa
1. A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na normativa en materia de
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, e o recibo de pagamento das primas
correspondentes ao período do seguro en curso ou a copia destes.
2. O documento acreditativo asinado pola persoa interesada da designación da persoa física ou xurídica
que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación
que acredite a adecuación do espectáculo público ou da actividade recreativa aos requisitos exixibles
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CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE OBRAS DE REFORMA COMERCIAL
1. Os proxectos de reforma de local para o desenvolvemento dunha actividade 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 como documento específico e independente, na cal se indicará a finalidade e o uso
da actuación proxectada, razoándose a súa adecuación á ordenación vixente, con expresa indicación da
clasificación e cualificación do solo obxecto da actuación e da normativa e das ordenanzas aplicables a
el. Incluirá a xustificación das condicións esixidas pola normativa do plan xeral.
2. No caso de ámbitos de plans especiais de protección debera xustificar especificamente o cumprimento
das condicións estéticas.
3. Xustificación do cumprimento das Esixencias básicas do Código Técnico da Edificación (CTE). O proxecto
deberá xustificar que tras as obras o local será apto para o novo uso, conforme á normativa aplicable en
función do mesmo e con especial referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade, illamento
térmico e acústico, e seguridade contra incendios precisas para o uso pretendido.
4. Plano a escala 1:2000 ou 1:1000 da cartografía oficial de Vigo, no que se sinalen a situación da edificación
na que se pretenden as obras e plano de localización do local no que se pretende a actividade, a escala
mínima e 1:500.
5. Memoria xustificativa do cumprimento da normativa aplicable sobre accesibilidade e supresión de
barreiras arquitectónicas.
6. Planos con indicación da situación das instalacións de protección contra incendios. Incluirán a definición
dos corredores fixos de evacuación, recorridos de evacuación e sectorización
7. Estudo de xestión de residuos procedentes da demolición e Estudio de Seguridade e Saúde (ou estudio
básico).
8. O proxecto deberá completarse coa documentación necesaria de conformidade co artigo 43 da Lei
5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural da Galicia
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. Os valores de illamento deberán
ser alomenos os indicados no Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica da Galicia.
3. Documentación técnica exixible segundo a natureza da actividade ou instalacións.
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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.

F/ SOLICITUDE DE LICENZA DE MOVEMENTOS DE TERRA
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR
1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de movemento de terra OB-006
2. Copia do documento de autoliquidación da taxa correspondente
3.

Datos de identificación da solicitante:
1.

Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine
en representación doutra, acompañarán, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).

2.

Persoas xurídicas: DNI da representante e documentación acreditativa da representación e escritura ou documento de
constitución e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

4. Reportaxe fotográfica da parcela, subscrita polo/a solicitante e pola ou polo técnico redactor do
proxecto.
5. Oficio de dirección das obras e da dirección de execución das obras.
6.

Autorizacións sectoriais previas preceptivas

7. Proxecto técnico completo redactado por técnico/a competente co contido mínimo establecido neste

anexo da Ordenanza de tramitación de licenzas, estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 .

8.

En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou certificado
colexial) da ou do técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de
forma que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en
causa de incompatibilidade.

CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE MOVEMENTOS DE TERRA OU DESMONTE
1. Os proxectos técnicos deberán conter a documentación necesaria para definir con detalle as obras para
realizar e como mínimo a seguinte documentación técnica:
1. Memoria urbanística: incluirá a xustificación da viabilidade urbanística dos movementos de terra
segundo as condicións esixidas pola 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 en zonas consolidadas de edificación pechada).
4. Plano topográfico da parcela ou parcelas a que se refire a solicitude, a escala non menor de 1:500, no
que se indiquen as cotas de altimetría, e, ademais, a edificación e arboredo existentes, a posición, en
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planta e altura das construcións dos predios veciñas que poidan ser afectados por desmonte ou
terraplén.
5. Plano dos perfís que se consideren necesarios para apreciar o volume e características da obra para
realizar así como os planos de detalle 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.
6. Memoria técnica complementaria referida á documentación prevista nos apartados anteriores
explicativa das características, programa e coordinación dos traballos para efectuar.
7.

Presuposto detallado das obras.

8. Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
9. Estudo de Seguridade e Saúde segundo o R.d. 1627/1997 redactado por técnico/a competente.
2. 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 responderá da súa veracidade e exactitude
para todos os efectos.

G/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obras de demolición OB-007
2. Copia do documento de autoliquidación da taxa correspondente.
3. Datos de identificación da solicitante:
1.

Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou
asine en representación doutra, acompañarán, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita
representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).

2.

Persoas xurídicas: DNI da representante e documentación acreditativa da representación e escritura ou documento de
constitución e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se
trate.

4. Proxecto técnico completo, redactado por técnico/a competente e visado polo correspondente colexio

profesional, que incluirá estudo de seguridade e saúde e estudo de xestión de residuos procedentes da
demolición.

5. Oficio de dirección das obras e dirección da execución da obra.
6. Reportaxe fotográfica da edificación para derrubar subscrita pola ou polo solicitante e por técnico/a
redactor/a do proxecto.

7. No seu caso, copia da resolución de declaración de ruína.
8. Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
9. Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
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H/ OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obras de construción de muro de contención OB-008
2. Copia do documento de autoliquidación da taxa correspondente
3. Datos de identificación da solicitante:
1.

Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces) (da solicitante e da representante).. Quen compareza ou
asine en representación doutra, acompañarán, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita
representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).

2.

Persoas xurídicas: DNI da representante e documentación acreditativa da representación e escritura ou documento de
constitución e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se
trate.

3.

Comunidade de propietarios: DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente. No caso de que a
solicitude a realice a ou o administrador da comunidade, o seu DNI e documento que acredite debidamente a súa
representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). Ademais acta do nomeamento
da/do presidente ou acta da reunión de propietarios co acordo da realización das obras.

4. Reportaxe fotográfica do soar na zona na que se pretende o muro, subscrita polo/a solicitante e pola
ou polo técnico redactor do proxecto. Nos casos de nova edificación en edificacións entre
medianeiras, achegarase tamén fotografías das fachadas dos edificios lindeiros.

5. Oficio de dirección das obras.
6. Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
7. Proxecto técnico redactado por técnico/a competente co contido mínimo establecido neste anexo da
Ordenanza de tramitación de licenzas, incluído estudo de seguridade e saúde.

8. En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: Declaración responsable (ou

certificado colexial) da ou do técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e
profesionais de forma que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado
ou incurso en causa de incompatibilidade.

CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN
1. O proxecto técnico deberá conter a seguinte documentación técnica:

1. Memoria, tanto descritiva como construtiva na que se defina o muro solicitado. Incluirá os anexos que
sexan necesarios para a definición e xustificación das obras

2. Memoria urbanística: incluirá a xustificación da viabilidade urbanística do muro proxectado segundo
as condicións esixidas polos diversos títulos da normativa do plan xeral.

3. Plano a escala 1:2000 ou 1:1000 da cartografía oficial de Vigo, no que se sinalen a situación da parcela
que se pretenden as obras.
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4. 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 en zonas consolidadas de edificación pechada).

5. Plano topográfico da parcela ou parcelas a que se refire a solicitude, a escala non menor de 1:500, no
que se indique a posición e lonxitude do muro, as cotas de altimetría, e, ademais, a edificación e
arboredo existentes e a altimetría e as posicións en planta e altura das construcións dos predios
veciños que poidan ser afectados polas obras.

6. Planos de planta, alzado e sección coa descrición gráfica e dimensional que definan en detalle as obras
.

7. No caso que o proxecto inclúa movementos de terra: 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 e Memoria técnica
complementaria referida á documentación prevista nos apartados anteriores explicativa das
características, programa e coordinación dos traballos para efectuar.

8. Presuposto detallado das obras.
9. Estudo de seguridade e saúde segundo o R.d. 1627/1997 redactado pola ou polo técnico competente.
I/ SOLICITUDE DE LICENZAS DE OBRAS (VARIOS)
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR
1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obras (varios) OB-009
2. Copia do documento de autoliquidación da taxa correspondente
3.

Datos de identificación da solicitante:
1.

Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine
en representación doutra, acompañarán, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).

2.

Persoas xurídicas: DNI da representante e documentación acreditativa da representación e escritura ou documento de
constitución e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

3.

Comunidade de Propietarios: DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude
a realice o administrador da comunidade, DNI da ou do administrador e documento que acredite debidamente a súa
representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). Ademais acta do nomeamento da oudo
presidente ou acta da reunión de propietarios co acordo da realización das obras.

4. Escritura pública de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade
cando haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición rexistral.
5. Reportaxe fotográfica do soar ou da edificación, subscrita pola ou polo solicitante e polo/a técnico/a
redactor/a do proxecto. Nos casos de nova edificación en edificacións entre medianeiras, acompañarase
tamén fotografías das fachadas dos edificios lindeiros.
6. Oficio de dirección das obras.
7. Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
8. Cando proceda, documentación acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes.
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9.

Autorizacións sectoriais previas preceptivas. No caso de parcelas afectadas polas servidumes
aeronáuticas legalmente establecidas deberá aportar xustificante da presolicitude realizada na sede
electrónica da AESA.

10. En edificacións incluídas no ámbito do Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos
e Elementos a Conservar, e nos casos particulares do Plan Especial de Protección e Reforma Interior
(PEPRI) do Casco Vello ou Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico de
Bouzas será preceptiva a presentación do resultado da consulta previa ante a Comisión de Seguimento
do PEEC.
11. Proxecto técnico redactado por técnico/a competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do
Código técnico da edificación e neste anexo da Ordenanza de tramitación de licenzas).
12. Se é o caso, xustificación do cumprimento da Ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento
de enerxía solar para usos térmicos en edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo.
13. 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.
14. No caso de solicitude de licenzas para a instalación de estacións base de telefonía ou equipos de
telecomunicacións non suxeitas a comunicación previa: 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”
15. En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou
certificado colexial) da ou do técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e
profesionais de forma que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado
ou incurso en causa de incompatibilidade.
Se a licenza se solicita co proxecto básico e execución, ademais da documentación anterior deberá presentar:
16. Estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado por técnico/a competente
17. Proxecto técnico redactado por técnico/a competente da instalación de enerxía solar térmica para auga
quente sanitaria.
18. Oficio da dirección da execución da obra .
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 como documento específico e independente, na cal se indicará a finalidade e o uso
da actuación proxectada, razoándose a súa adecuación á ordenación vixente, con expresa indicación da
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clasificación e cualificación do solo obxecto da actuación e da normativa e das ordenanzas aplicables a
el. Incluirá a xustificación das condicións esixidas pola normativa do plan xeral.
No caso de ámbitos de plans especiais de protección debera xustificar especificamente o cumprimento
das condicións estéticas.
Ademais de conformidade co artigo 353 do Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia a memoria do
proxecto desenvolverá os argumentos necesarios para xustificar o cumprimento do preceptuado no
artigo 216 Adaptación ao ambiente e protección da paisaxe de dito regulamento.
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 en zonas consolidadas de edificación pechada).
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 coa edificación proxectada, á mesma escala que o de localización, con indicación
do estado actual do terreo e do terreo modificado. 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 da 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
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 2. No caso de solicitar a licenza co proxecto básico, antes do inicio da obra deberá
presentar o proxecto de execución de conformidade co artigo 37 da ordenanza, xunto coa documentación
enumerada do 16 a 18 do apartado documentación presentar:
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:
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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 da Ordenanza municipal reguladora
das condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos e
equipos de telecomunicación, 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 da Ordenanza municipal reguladora das
condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos e
equipos de telecomunicación, no núcleo exterior da cidade, xustificación do cumprimento
das prescricións relativas a zonas autorizadas..
3. 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.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TRAMITACIÓN DAS LICENZAS URBANÍSTICAS E OUTRAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.
XULLO 2020
ANEXO 1. LICENZAS DE OBRA Páxina 25 de 29

Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo

Data impresión: 15/07/2020 11:10

Páxina 28 de 51

EXPEDIENTE 1021_400
CSV: 25E8E3-8A4C2E-8F8AE5-2SGW57-7J2F2Y-H7
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Tecnica De Administracion Xeral (Rosalia Alonso Pena) 2020-07-13T09:01:05+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2020-07-13T09:22:01+02:00 - Arquitecta (Maria Luisa Sobrino Del Rio) 202007-13T14:13:11+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2020-07-14T11:19:57+02:00 - Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 2020-07-15T09:35:53+02:00 -

Documento asinado

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
CONCELLO DE VIGO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TRAMITACIÓN DAS LICENZAS URBANÍSTICAS E OUTRAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.
XULLO 2020
ANEXO 1. LICENZAS DE OBRA Páxina 26 de 29

Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo

Data impresión: 15/07/2020 11:10

Páxina 29 de 51

EXPEDIENTE 1021_400
CSV: 25E8E3-8A4C2E-8F8AE5-2SGW57-7J2F2Y-H7
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Tecnica De Administracion Xeral (Rosalia Alonso Pena) 2020-07-13T09:01:05+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2020-07-13T09:22:01+02:00 - Arquitecta (Maria Luisa Sobrino Del Rio) 202007-13T14:13:11+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2020-07-14T11:19:57+02:00 - Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 2020-07-15T09:35:53+02:00 -

Documento asinado

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
CONCELLO DE VIGO

1.3. NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE PROXECTOS TÉCNICOS EN FORMATO DIXITAL
1. Os proxectos técnicos en formato dixital deberán achegarse en formato PDF asinados polo seu autor ou ben
visados polo correspondente colexio profesional.
2. Os proxectos poderán achegarse a través da “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS “ da sede electrónica
do Concello de Vigo. A citada plataforma permite incorporar os distintos arquivos PDF e a firma electrónica
destes.
3. Os arquivos dixitais que compoñen o proxecto técnico deberán responder a seguinte estrutura:
•

MEMORIA: cada capitulo da memoria deberá ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicará o seu
contido.

•

PLANOS: Cada plano deberá ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicará o seu contido.

•

PRESUPOSTO: incluirase un arquivo PDF cun resumo do presuposto por capítulos.

•

OUTROS DOCUMENTOS: cada documento será un arquivo PDF.

4. O tamaño máximo de cada arquivo será de 6MB
5. O nome doa arquivos estarán compostos unicamente por letras e números e non poderán incluír caracteres
especiais nin acentuados.
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XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
CONCELLO DE VIGO

1.4. IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS:
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OB·001
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Selo rexistro

Impreso de Solicitude
LICENZA DE OBRA NOVA

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Nome e apelidos / Razón
social:

……………………………………………………………………

Nome e apelidos
Representante

……………………………………………………………………

Dirección
notificación:

……………………………………………………........................

Teléfono:

…………………………

Correo Electrónico

Nº

NIF / DNI / NIE

………………………………..

NIF / DNI / NIE

………………………………

Localidade e CP

…………………………

......................................................................................

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Non

Aviso teléfono móbil: ............................. Aviso ao correo electrónico: ....................................................................

2. Localización da parcela:
Localización

........................................................................................................

Referencia catastral

....................................................................................................................................................................................
.

Nº

......

CP

................................

3. Descrición das obras:
Descrición das obras:

Actividade á que vai destinarse a edificación: .........................................................................................................................
Superficie construída total:............................................m2
Presuposto:..........................................
Acta de liña e rasante. Núm expediente:................................................................................................................................................
Algunha consulta urbanística anterior Núm expediente: ...............................................................................................................................
O PROXECTO OBXECTO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVES DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS”
DA SEDE ELECTRONICA DO CONCELLO DE VIGO.
CÓDIGO Núm...............................................................................................................................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO
PROXECTO TÉCNICO VISADO DIXITALMENTE QUE É OBXETO DESTA SOLICITUDE.
VISADO Núm...................................................................................................................................................................................................

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
– Que achega toda a documentación preceptiva.

E AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas á licenza solicitada.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….
Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

OBRA NOVA : Abrangue os seguintes tipos de obra:
a) Obras de substitución: son aquelas nas que se derriba unha edificación existente e no seu lugar se constrúe unha
nova.
b) Obras de nova planta: son aquelas mediante as cales se edifica unha parcela libre de edificación.
c) Obras especiais: son aquelas obras de características particulares que só se poden realizar no caso de que sexan
esixidas pola propia normativa aplicable: obras de reconstrución, obras de desmontado traslado e reedificación, e obras
de recuperación tipolóxica
ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 11.4 do Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de
outubro,polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana, os actos que autoricen obras de
edificación serán expresos, con silencio administrativo negativo

Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo

Data impresión: 15/07/2020 11:10

Páxina 34 de 51

EXPEDIENTE 1021_400
CSV: 25E8E3-8A4C2E-8F8AE5-2SGW57-7J2F2Y-H7
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Tecnica De Administracion Xeral (Rosalia Alonso Pena) 2020-07-13T09:01:05+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2020-07-13T09:22:01+02:00 - Arquitecta (Maria Luisa Sobrino Del Rio) 202007-13T14:13:11+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2020-07-14T11:19:57+02:00 - Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 2020-07-15T09:35:53+02:00 -

Documento asinado

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS PERSOAS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL
1a.- Datos identificativos da persoa solicitante:
•

•

Persoas físicas:
•

DNI (ou documento que faga as súas veces). (da solicitante e da representante)

•

AS persoas que comparezan ou asinen en representación doutra, acompañarán ademais un documento que acredite
debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).

Persoas xurídicas:
•

DNI (ou documento que faga as súas veces) da persoa representante e documentación acreditativa da representación.

•

Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a
súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de
que se trate.

1b.- Escritura pública de propiedade do terreo. Dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesións ou
outras condicións suxeitas a inscrición rexistral.
1c.- Reportaxe fotográfica do soar ou da edificación, subscrita pola persoa solicitante e polo técnico redactor do proxecto. Nos casos
de nova edificación en edificacións entre medianeiras, acompañarase tamén fotografías das fachadas dos edificios lindeiros.
1d.- Oficio de dirección das obras.
1e.- Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
1f.- Cando proceda, documentación acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos cos lindantes no caso de
edificacións apegadas.
1g.- Autorizacións sectoriais previas preceptivas. No caso de parcelas afectadas polas servidumes aeronáuticas legalmente
establecidas deberá aportar xustificante da presolicitude realizada na sede electrónica da AESA.
1h.- No caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico
redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa identificación e na que se
acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
1i.- En edificacións incluídas no ámbito do Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos e Elementos a Conservar,
e nos casos particulares do Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello ou Plan Especial de Protección e
Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico de Bouzas será preceptiva a presentación do resultado da consulta previa ante a
Comisión de Seguimento do PEEC .
2. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO
2a.- Proxecto técnico redactado por técnico competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Código Técnico da Edificación
e no anexo I da Ordenanza de tramitación de licenzas.
2b.- Xustificación do cumprimento da ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento de enerxía solar para usos térmicos en
edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo.
3. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO E EXECUCIÓN (ademais da documentación anterior)
3a.- Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións redactado polo técnico competente de acordo co RD.lei 1/1998 ( no
caso de edificios con división horizontal) e proxecto técnico que prevexa a instalación de infraestrutura de soporte do fogar dixital
redactado polo/a técnico/a competente de acordo co Decreto 127/2016 nas edificacións de uso residencial.
3b.- Estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado polo técnico competente.
3c.- Proxecto técnico redactado por técnico competente da instalación de enerxía solar térmica para auga quente sanitaria.
3d.- Oficio da dirección da execución da obra .
3e.- Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
4. SE A EDIFICACIÓN TEN POR OBXECTO O DESENVOLVEMENTO DUNHA ACTIVIDADE
4a.-Proxecto técnico da actividade e instalacións (ou Memoria no caso de instalacións de pequena entidade) redactado por técnico/a
competente, co contido establecido no anexo I da Ordenanza de tramitación de licenzas
4b.-Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacións reúnen as
condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico, subscrita polo técnico autor do
proxecto.
4c.-A autorización ou declaración ambiental que proceda e as autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa
manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
4e.- Se se trata dunha actividade recreativa ou un espectáculo público suxeita a declaración responsable: Declaración onde se faga
constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades
recreativas de Galicia ou documentación acreditativa da dispoñibilidade daquel e documento acreditativo asinado pola persoa
interesada da designación da persoa física ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e
que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou da actividade recreativa aos requisitos
exixibles
5. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa correspondente
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OB·002
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Selo rexistro

Impreso de Solicitude
LICENZA DE OBRAS AMPLIACIÓN
REESTRUTURACIÓN

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Nome e apelidos / Razón social:

…………………………………………………………………………..

NIF / DNI / NIE

………………………...

Nome e apelidos Representante

…………………………………………………………………………..

NIF / DNI / NIE

…………………………

Localidade e CP

………………………....

Dirección notificación:

……………………………………………………...................

Teléfono:

…………………

Correo Electrónico

Núm

……

..........................................................................................................

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Aviso ao teléfono móbil: ................

Non

Aviso ao correo electrónico: ..........................................................................................

2. Localización da parcela:
Localización

................................................................................................

Referencia
catastral

.....................................................................................................................................................................................

Núm

.....

CP

................................

3. Descrición das obras:
Descrición das obras:

Actividade á que vai destinarse a edificación: .........................................................................................................................................
Superficie ampliación: ...................................................m2
Superficie rehabilitación: ..............................................m2
Superficie construída total:............................................m2
Presuposto:..........................................
Acta de liña e rasante. Núm expediente:.......................................................................................................................................................
Algunha consulta urbanística anterior Núm expediente: ...............................................................................................................................
Outros expedientes relacionados (PLU, orde de execución): .....................................................................................................................
O PROXECTO OBXECTO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVÉS DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS”
DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE VIGO. CÓDIGO Núm..........................................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO
PROXECTO TÉCNICO VISADO DIXITALMENTE QUE É OBXECTO DESTA SOLICITUDE.
VISADO Núm..................................................

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
- Que achega toda a documentación preceptiva.

E AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas a licenza solicitada
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….

Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

OBRAS DE AMPLIACIÓN: son aquelas obras, nunha edificación existente, nas que se incrementa a ocupación ou o
volume construídos.
OBRAS DE REESTRUTURACIÓN PARCIAL E XERAL: son aquelas obras de rehabilitación dunha edificación que
melloran as súas condicións de seguridade, salubridade, habitabilidade, de confort e ornato, modificando a súa
distribución e alterando as súas características morfolóxicas e a distribución interna
ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 11.4 do Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de
outubro,polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana, os actos que autoricen obras de
edificación serán expresos, con silencio administrativo negativo
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS PERSOAS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL
1a.- Datos identificativos da persoa solicitante:
•

•

Persoas físicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces). (da solicitante e da representante)
• AS persoas que comparezan ou asinen en representación doutra, acompañarán ademais un documento que acredite
debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
Persoas xurídicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) da persoa representante e documentación acreditativa da representación.
• Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a
súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de
que se trate.

1b.- Escritura pública de propiedade do terreo. Dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesións ou
outras condicións suxeitas a inscrición rexistral.
1c.- Reportaxe fotográfica do soar ou da edificación, subscrita pola persoa solicitante e polo técnico redactor do proxecto. Nos casos
de nova edificación en edificacións entre medianeiras, acompañarase tamén fotografías das fachadas dos edificios lindeiros.
1d.- Oficio de dirección das obras.
1e.- Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
1f.- Cando proceda, documentación acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos cos lindantes no caso de
edificacións apegadas.
1g.- Autorizacións sectoriais previas preceptivas. No caso de parcelas afectadas polas servidumes aeronáuticas legalmente
establecidas deberá aportar xustificante da presolicitude realizada na sede electrónica da AESA.
1h.- No caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico
redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa identificación e na que se
acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
1i.- En edificacións incluídas no ámbito do Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos e Elementos a Conservar,
e nos casos particulares do Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello ou Plan Especial de Protección e
Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico de Bouzas será preceptiva a presentación do resultado da consulta previa ante a
Comisión de Seguimento do PEEC.
2. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO
2a.- Proxecto técnico redactado por técnico competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Código Técnico da Edificación
e no anexo I da Ordenanza de tramitación de licenzas.
2b.- Xustificación do cumprimento da ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento de enerxía solar para usos térmicos en
edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo.(solo obras de reestruturación xeral)
3. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO E EXECUCIÓN (ademais da documentación anterior)
3a.- Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións redactado polo técnico competente de acordo co RD.lei 1/1998 ( no
caso de edificios con división horizontal) e proxecto técnico que prevexa a instalación de infraestrutura de soporte do fogar dixital
redactado polo/a técnico/a competente de acordo co Decreto 127/2016 nas edifciación de uso residencial. (solo obras de
reestruturación xeral)
3b.- Estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado polo técnico competente.
3c.- Proxecto técnico redactado por técnico competente da instalación de enerxía solar térmica para auga quente sanitaria. (solo
obras de reestruturación xeral)
3d.- Oficio da dirección da execución da obra .
3e.- Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
4. SE A EDIFICACIÓN TEN POR OBXECTO O DESENVOLVEMENTO DUNHA ACTIVIDADE
4a.-Proxecto técnico da actividade e instalacións (ou Memoria no caso de instalacións de pequena entidade) redactado por técnico/a
competente, co contido establecido no anexo I da Ordenanza de tramitación de licenzas
4b.-Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacións reúnen as
condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico subscrita polo técnico autor do proxecto.
4c.-A autorización ou declaración ambiental que proceda e as autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa
manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
4e.- Se se trata dunha actividade recreativa ou un espectáculo público suxeita a declaración responsable: Declaración onde se faga
constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades
recreativas de Galicia ou documentación acreditativa da dispoñibilidade daquel e documento acreditativo asinado pola persoa
interesada da designación da persoa física ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e
que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou da actividade recreativa aos requisitos
exixibles
5. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa corresponden
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Selo rexistro

Impreso de Solicitude
LICENZA DE OBRAS DE
REFORMA/CONSOLIDACIÓN

Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Nome e apelidos / Razón
social:

………………………………………………

NIF / DNI /
NIE

………………………………..
.

Nome e apelidos
Representante

………………………………………………

NIF / DNI /
NIE

………………………………
…

Dirección
notificación:

…………………………………………………….........................
Nº
......

Teléfono:

…………………………

Correo Electrónico

Localidade e CP

…………………………
…

......................................................................................

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Non

Aviso ao teléfono móbil: .....................

Aviso ao correo electrónico: ................................................. ...............

2. Emprazamento da parcela:
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Vigo. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello.

ASINADO POR: Tecnica De Administracion Xeral (Rosalia Alonso Pena) 2020-07-13T09:01:05+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2020-07-13T09:22:01+02:00 - Arquitecta (Maria Luisa Sobrino Del Rio) 202007-13T14:13:11+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2020-07-14T11:19:57+02:00 - Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 2020-07-15T09:35:53+02:00 -

Documento asinado

OB·003

Num

......

CP

Localización

................................................................................................

................................

Referencia
catastral

.....................................................................................................................................................................................

3. Descrición das obras:
Descrición das obras:

Superficie reforma: ...................................................m2
Superficie construída total:.......................................m2
Presuposto:..........................................
Acta de liña e rasante. Nº expediente:.......................................................................................................................................................
Algunha consulta urbanística anterior Nº expediente: ...............................................................................................................................
Outros expedientes relacionados (PLU, orde de execución): .....................................................................................................................
O PROXECTO OBXECTO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVÉS DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS”
DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE VIGO. CÓDIGO num....................................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO
PROXECTO TÉCNICO VISADO DIXITALMENTE QUE É OBXECTO DESTA SOLICITUDE. VISADO num............................................

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
- Que achega toda a documentación preceptiva.

E AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas a licenza solicitada.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….

Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIÓN en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas
súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos
Obras de reforma ou consolidación que produzan unha variación esencial da composición xeral exterior, a volumetría, ou o
conxunto do sistema estrutural, ou teñan por obxecto cambiar os usos característicos do edificio. Inclúense os cambios de
uso a usos residenciais.
ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 39.1 da Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia as intervencións que se pretendan realizar
en bens de interese cultural ou catalogados, terán que ser autorizadas pola consellaría competente en materia de patrimonio cultural, coas excepcións que se
establece na dita lei. Segundo artigo 144.4 da Lei 2/2016 do solo de Galicia non é posible conceder licenza sen o previo outorgamento das autorizacións
sectoriais.
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Documento asinado

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL
1a .- Datos identificativos da persoa solicitante:
• Persoas físicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces).
• Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que
acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración
responsable).
• Persoas xurídicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da
representación.
• Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público
que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
• Comunidade de propietarios:
•

•

DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o/a
administrador/a da comunidade, achegará o seu DNI e documento que acredite debidamente a súa representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable)
Ademais acta do nomeamento da ou do presidente ou acta da reunión de propietarios na que se recolla o acordo de
realización das obras.

1b.- Escritura pública de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando
haxa condicións suxeitas a inscrición no rexistro .
1c.- No caso de edificacións en situación de fóra de ordenación renuncia do propietario do inmoble ao incremento do
valor en caso de expropiación.
1d.- Reportaxe fotográfica da edificación subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto.
1e.- Oficio de dirección das obras.
1f .- Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
1g.- Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
1h.- En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: Declaración responsable (ou certificado colexial) do
técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa
identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
2. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO
2a.- Proxecto técnico redactado por técnico competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Código Técnico
da Edificación e no anexo I da Ordenanza de tramitación de licenzas.
3. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO E EXECUCIÓN (ademais da documentación anterior)
3a.-Estudio de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado polo técnico competente e visado polo
correspondente colexio profesional.
3b.- Oficio da dirección da execución da obra, no seu caso .
3c.- Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
4. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa
correspondente.
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OB·004
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Selo rexistro

Impreso de Solicitude
LICENZA OBRAS
INTERVENCIÓNS MENORES
(Edificios catalogados)

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Nome e apelidos / Razón
social:

……………………………………………………………………

Nome e apelidos
Representante

……………………………………………………………………

Dirección
notificación:

……………………………………………………........................

Teléfono:

…………………………

Correo Electrónico

Nº

NIF / DNI / NIE

………………………………..

NIF / DNI / NIE

………………………………

Localidade e CP

…………………………

......................................................................................

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Non

Aviso teléfono móbil: ............................. Aviso ao correo electrónico: ....................................................................

2. Localización da obra:
Núm

......

CP

Localización

................................................................................................

................................

Referencia
catastral

.....................................................................................................................................................................................

3. Descrición das obras:
Descrición das obras: (Indicando materiais e cores no caso de obras na fachada ou cuberta)

Sup Construída m2

..........................................................................................................................................................................

.................................

...........................................................................................................................................................................

.................................

...........................................................................................................................................................................

.................................

...........................................................................................................................................................................

.................................

...........................................................................................................................................................................

.................................

..........................................................................................................................................................................

.................................

...........................................................................................................................................................................

.................................

...........................................................................................................................................................................

.................................

Presuposto da Obra: ...............................................................................................................................................................................€.

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
- Que achega toda a documentación preceptiva.
- Que conta coas autorizacións para a ocupación do dominio público ou sectoriais que resulten necesarias.

E AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas á licenza solicitada.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….
Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

OBRAS PARA INTERVENCIÓNS MENORES EN EDIFICACIÓNS CATALOGADAS ou BIC: caracterizadas pola súa
escasa entidade económica e pola súa sinxeleza técnica, que lles exime da necesidade de documentación técnica,
dirixidas á simple reparación, decoración, ou mantemento e limpeza.
ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 39.1 da Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia as intervencións que se
pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados, terán que ser autorizadas pola consellaría competente en materia de
patrimonio cultural, coas excepcións que se establece na dita lei. Segundo artigo 144.4 da Lei 2/2016 do solo de Galicia non é posible
conceder licenza sen o previo outorgamento das autorizacións sectoriais.
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Relación de intervencións menores
1. Mantemento de partes non edificables de parcelas e solares:
1a

Limpeza e desbroce interior de parcelas e solares, sen movementos de terras nin corta de arboredo.

1b

Reparación de peches de parcelas sen afeccións estruturais.

2. Mantemento de fachadas dos edificios:
2a

Reparación e substitucións de elementos auxiliares da cuberta ( canalóns, baixantes e varandas)

2b

Limpeza e pintado de fachadas.

2c

Cambio de carpintería exterior, persianas, varandas ou similares.

3.Mantemento de cubertas dos edificios:
3.a

Substitución puntual de material de cubertas ou terrazas.

4.Mantemento e actualizacións das instalacións dos edificios:
4.a

Substitucións de instalacións privativas de vivenda ou local ( auga, gas, electricidade ou similar)

4.b

Novas instalacións non encaixadas en elementos estruturais ( vigas, pilares, paredes mestras, etc.)

4.c

Mantemento de instalacións comúns do edificio (ascensor, caldeiras, etc.)

5.Mantemento dos acabados interiores dos edificios:
5.a

En paredes, solos e falsos teitos.

5.b

Reformas en cociñas ou baños que non modifiquen as divisións interiores.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1a.- Datos identificativos do solicitante:
•

•

•

Persoas físicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces). (do solicitante e do representante)
• Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente
a devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
Persoas xurídicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
• Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se
regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de
persoa xurídica de que se trate.

Comunidade de Propietarios:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) do presidente. No caso de que a solicitude a realice o administrador da
Comunidade, DNI do administrador e documento que acredite debidamente a súa representación (autorización
expresa, poder notarial ou declaración responsable).
• Ademais acta do nomeamento do presidente ou acta da reunión de propietarios acordando a realización das
obras.

1b.- Plano de situación e localización a escala mínima 1:2000 e 1:500 respectivamente.
1c.- Presuposto detallado da obra ou actuación a realizar.
1d.-Reportaxe fotográfica, incluídas fotografías da totalidade de fachada, da zona na que se pretende a obra,
do interior do local, se son obras interiores, subscrita pola persoa solicitante .
1e.- Nos casos de obras en fachadas que necesiten andamios: Certificado de técnico/a competente no que se indique
que a colocación dos andamios se fai baixo a súa dirección e que reunirán as debidas condicións de seguridade
unha vez instalados.
1f.- Copia das autorizacións e informes sectoriais preceptivos, e manifestación expresa de que conta cos necesarios.
1g.- No caso de edificacións situadas en ámbitos de plans especiais de protección (PEEC, CASCO VELLO, BOUZAS),
memoria xustificativa do cumprimento das condicións estéticas co contido mínimo establecido no Anexo 1 da
Ordenanza municipal de tramitación de licenzas
1h- No caso de presentar documentación técnica: Declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico
competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que
se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
1i- A documentación deberá completarse coa necesaria de conformidade co artigo 43 da Lei2/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural da Galicia.
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OB-005

Selo rexistro

Impreso de Solicitude
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

LICENZA OBRA DE REFORMA
COMERCIAL. (Edif. catalogados)

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Nome e apelidos / Razón
social:

……………………………………………………………………

Nome e apelidos
Representante

……………………………………………………………………

Dirección
notificación:

……………………………………………………........................

Teléfono:

…………………………

Correo Electrónico

Nº

NIF / DNI / NIE
NIF / DNI / NIE

………………………………..
………………………………

Localidade e CP

…………………………

......................................................................................

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Non

Aviso teléfono móbil: .............................

Aviso ao correo electrónico: ....................................................................

2. Localización do local:
Nº

.......

CP

Localización

................................................................................................

................................

Referencia
catastral

.....................................................................................................................................................................................

3. Descrición das obras:
Descrición das obras:
Actividade á que vai a destinarse o local: ..................................................................................................................................................
Superficie construída total:............................................m2
Presuposto:..........................................
Primeira ocupación da edificación Nº expediente:....................................................................................................................................
Si non coñece o número de expediente datos promotor e ano de construción: .......................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Algunha consulta urbanística anterior Nº expediente: ...............................................................................................................................
O PROXECTO OBXECTO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVÉS DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS”
DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE VIGO. CÓDIGO nº...........................................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO
PROXECTO TÉCNICO VISADO DIXITALMENTE QUE É OBXECTO DESTA SOLICITUDE. VISADO Nº...................................................

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
–Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
– Que achega toda a documentación preceptiva.
- Que tras a obtención da licenza de obras e unha vez realizadas estas, comunicarei o inicio da actividade mediante o impreso
normalizado CP-001 (AR-001 no caso de actividades recreativas e espectáculos públicos) e achegarei o correspondente certificado
final de obra.

E AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas a licenza solicitada.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….
Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

REFORMA COMERCIAL en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas súas singulares
características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos: obras que adaptan un local
existente ás condicións para o exercicio dunha actividade sen intervir sobre as características morfolóxicas do edificio, as
instalacións xerais ou estrutura portante, nin altera-la envolvente do edificio.
ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 39.1 da Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia as intervencións que se
pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados, terán que ser autorizadas pola consellaría competente en materia de
patrimonio cultural, coas excepcións que se establece na dita lei. Segundo artigo 144.4 da Lei 2/2016 do solo de Galicia non é posible
conceder licenza sen o previo outorgamento das autorizacións sectoriais.
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Documento asinado

OCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL
1a .- Datos identificativos da persoa solicitante:
• Persoas físicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces).
• Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que
acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración
responsable).
• Persoas xurídicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da
representación.
• Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público
que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
1b.- Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.)
1c.- Proxecto técnico das obras de adaptación que se van a realizar, redactado por técnico/a competente, co contido
mínimo establecido no anexo I da Ordenanza de tramitación de licenzas . O proxecto deberá xustificar que tras as
obras o local será apto para o novo uso, conforme á normativa aplicable en función do mesmo e con especial
referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade, illamento térmico e acústico, seguridade contra
incendios e accesibilidade precisas para o uso pretendido.
1d.-Proxecto técnico da actividade e das instalacións (ou Memoria no caso de instalacións de pequena entidade)
redactado por técnico/a competente, co contido mínimo establecido no anexo I da Ordenanza de tramitación de
licenzas.
1e.-Copia das autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que conta
con todos os necesarios para o inicio da actividade.
1f.-Oficio de dirección das obras.
1g.-Reportaxe fotográfica do do local, incluídas fotografías da totalidade de fachada e do interior do local, subscrita pola
persoa solicitante e pola ou polo técnico redactor do proxecto.
1h.-Declaración responsable ( ou certificado colexial) de técnico/a competente no que figuren os seus datos persoais e
profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado/a ou incurso/a
en causa de incompatibilidade.
1I.- O proxecto deberá completarse coa documentación necesaria de conformidade co artigo 43 da Lei2/2016, do 4 de
maio, do patrimonio cultural da Galicia.
2. SE A ACTIVIDADE SE SOMETE AO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL
2a.- Declaración de incidencia ambiental
2b.- Copia do proxecto do obra ou actividade asinada por técnico/a competente
2c.- Certificado do técnico/a ou dos técnicos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa técnica de
aplicación.
3. SE SE TRATA DUNHA ACTIVIDADE RECREATIVA OU UN ESPECTÁCULO PÚBLICO SUXEITO A DECLARACIÓN
RESPONSABLE
3a.- A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na normativa en materia de espectáculos
públicos e actividades recreativas de Galicia, e o recibo de pagamento das primas correspondentes ao período do
seguro en curso ou a copia destes.
3b.-O documento acreditativo asinado pola persoa interesada da designación da persoa física ou xurídica que debe
asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a
adecuación do espectáculo público ou da actividade recreativa aos requisitos exixibles
3. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa
correspondente.
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Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Impreso de Solicitude
LICENZA DE OBRAS DE
MOVEMENTO DE TERRAS

1. Datos da persoa solicitante ou representante:

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Vigo. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello.

ASINADO POR: Tecnica De Administracion Xeral (Rosalia Alonso Pena) 2020-07-13T09:01:05+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2020-07-13T09:22:01+02:00 - Arquitecta (Maria Luisa Sobrino Del Rio) 202007-13T14:13:11+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2020-07-14T11:19:57+02:00 - Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 2020-07-15T09:35:53+02:00 -

Documento asinado

OB·006

Selo rexistro

Nome e apelidos / Razón
social:

……………………………………………………………………

Nome e apelidos
Representante

……………………………………………………………………

Dirección
notificación:

……………………………………………………........................

Teléfono:

…………………………

Correo Electrónico

Nº

NIF / DNI / NIE
NIF / DNI / NIE

………………………………..
………………………………

Localidade e CP

…………………………

......................................................................................

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Non

Aviso teléfono móbil: ............................. Aviso ao correo electrónico: ....................................................................

2. Localización da parcela:
Localización

................................................................................................

Nº

.......

CP

................................

Referencia
catastral

.....................................................................................................................................................................................

3. Descrición das obras:
Descrición das obras:

Presuposto:..........................................
Acta de liña e rasante. Nº expediente:.......................................................................................................................................................
Algunha consulta urbanística anterior Nº expediente: ...............................................................................................................................
Outros expedientes relacionados (PLU, orde de execución): .....................................................................................................................
O PROXECTO OBXECTO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVÉS DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS”
DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE VIGO.
CÓDIGO nº....................................................................................................................................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO
PROXECTO TÉCNICO VISADO DIXITALMENTE QUE É OBXETO DESTA SOLICITUDE.
VISADO Nº......................................................................................................................................................................................................

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
- Que achega toda a documentación preceptiva.

E AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas a licenza solicitada.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….
Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

MOVEMENTOS DE TERRA: Os movementos de terra e obras de desmonte non incluídos en proxectos de edificación ou
proxectos de urbanización.
ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 11.4 do Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana, os actos que autoricen obras de movementos
de terra e explanacións serán expresos, con silencio administrativo negativo.
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Documento asinado

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL

1a.- Datos identificativos do solicitante:
• Persoas físicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces).
• Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un
documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder
notarial ou declaración responsable).
• Persoas xurídicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa
da representación.
• Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que
consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso,
no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
1b.- Reportaxe fotográfica da parcela, subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto.
1c.- Oficio de dirección das obras e da dirección de execución.
1d - Proxecto técnico redactado por técnico competente co seguinte contido mínimo .
• Memoria urbanística: incluirá a xustificación da viabilidade urbanística dos movementos de terra
segundo as condicións esixidas polos diversos Títulos da normativa do Plan Xeral.
• 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.
• 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.
• Plano topográfico da parcela ou parcelas a que se refire a solicitude, a escala non menor de 1:500, no
que se indiquen as cotas de altimetría, e, ademais, a edificación e arboredo existentes, a posición, en
planta e altura, das construcións das fincas veciñas que poidan ser afectadas por desmonte ou
terraplén.
• Plano dos perfís que se consideren necesarios para aprecia-lo volume e características da obra a
realizar así como os de detalles precisos que indiquen as precaucións a adoptar en relación coa
propia obra, vía pública e fincas ou construcións veciñas que poidan ser afectadas polo desmonte ou
terraplén.
• Memoria técnica complementaria referida á documentación prevista nos apartados anteriores
explicativa das características, programa e coordinación dos traballos a efectuar.
•
Presuposto detallado das Obras.
• Estudio de Seguridade e Saúde segundo o R.d. 1627/1997 redactado polo técnico competente.
• Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
1e.- Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
1f.- En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: Declaración responsable (ou certificado
colexial) do técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma
que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de
incompatibilidade.
2. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa
correspondente.
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Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Selo rexistro

Impreso de Solicitude
LICENZA DE DEMOLICIÓN

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Vigo. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello.
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Documento asinado

OB·007
Nome e apelidos / Razón
social:

……………………………………………………………………

Nome e apelidos
Representante

……………………………………………………………………

Dirección
notificación:

……………………………………………………........................

Teléfono:

…………………………

Correo Electrónico

Nº

NIF / DNI / NIE

………………………………..

NIF / DNI / NIE

………………………………

Localidade e CP

…………………………

......................................................................................

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Non

Aviso teléfono móbil: ............................. Aviso ao correo electrónico: ....................................................................

2. Emprazamento da edificación:
Nº

......

CP

Localización

.............................................................................................................

................................

Referencia
catastral

.....................................................................................................................................................................................

3. Descrición das obras
Descrición das obras:

Superficie:............................................m2
Presuposto:.........................................

Codigo da obra:...............................

Acta de liña e rasante. Nº expediente:.......................................................................................................................................................
Outros Expedientes relacionados(orde de execución, declaración ruína): Nº Expediente........................................................................
O PROXECTO OBXETO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVES DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS” DA SEDE
ELECTRONICA DO CONCELLO DE VIGO. CÓDIGO nº............................................................................................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO
VISADO DIXITALMENTE QUE É OBXETO DESTA SOLICITUDE. VISADO Nº:......................................................................................................................

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
- Que achega toda a documentación preceptiva.

E AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas a licenza solicitada.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….

Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016 do solo de Galicia en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da lexislación ou do planeamento urbanístico. Ademais
de conformidade co artigo 144.4 da dita Lei non é posible conceder licenza sen o previo outorgamento das autorizacións
sectoriais preceptivas.
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Documento asinado

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL

1a. Datos identificativos do solicitante:
Persoas físicas:
1.DNI (ou documento que faga as súas veces). (solicitante e representante)
2.Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que
acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración
responsable).
Persoas xurídicas:
1.DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da
representación.
2.Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas
polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que
corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

1b. Proxecto técnico completo redactado por técnico competente (incluído estudio de seguridade e saúde),
visado polo correspondente colexio profesional
1c. Oficio de dirección das obras, dirección da obra e dirección da execución da obra.
1d. Reportaxe fotográfica
1e. No seu caso, Copia da resolución de declaración de ruína
1f. Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
1g. Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
2. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa
correspondente
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Documento asinado

OB·008
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Selo rexistro

Impreso de Solicitude
LICENZA MURO DE CONTENCIÓN

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Nome e apelidos / Razón
social:

……………………………………………………………………

Nome e apelidos
Representante

……………………………………………………………………

Dirección
notificación:

……………………………………………………........................

Teléfono:

…………………………

Correo Electrónico

Nº

NIF / DNI / NIE

………………………………..

NIF / DNI / NIE

………………………………

Localidade e CP

…………………………

......................................................................................

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Non

Aviso teléfono móbil: ............................. Aviso ao correo electrónico: ....................................................................

2. Localización da parcela:
Nº

.......

CP

Localización

................................................................................................

................................

Referencia
catastral

.....................................................................................................................................................................................

3. Descrición das obras:
Descrición das obras:

Lonxitude total do muro:............................................ml

Altura :......................................................ml

Presuposto:..........................................
Acta de liña e rasante. Nº expediente:.......................................................................................................................................................
Algunha consulta urbanística anterior Nº expediente: ...............................................................................................................................
O PROXECTO OBXECTO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVÉS DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS”
DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE VIGO.
CÓDIGO Nº....................................................................................................................................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO
PROXECTO TÉCNICO VISADO DIXITALMENTE QUE É OBXECTO DESTA SOLICITUDE.
VISADO Nº......................................................................................................................................................................................................

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
- Que achega toda a documentación preceptiva.

E AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas a licenza solicitada.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….

Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016 do solo de Galicia en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da lexislación ou do planeamento urbanístico. Ademais
de conformidade co artigo 144.4 da dita Lei non é posible conceder licenza sen o previo outorgamento das autorizacións
sectoriais preceptivas.
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Documento asinado

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL
1a.- Datos identificativos do solicitante:
• Persoas físicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) (do solicitante e do representante)
• Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que
acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración
responsable).
• Persoas xurídicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da
representación.
• Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público
que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
• Comunidade de propietarios:
•

•

DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o/a
administrador/a da comunidade, achegará o seu DNI e documento que acredite debidamente a súa representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable)
Ademais acta do nomeamento da ou do presidente ou acta da reunión de propietarios na que se recolla o acordo a
realización das obras.

1b.- Reportaxe fotográfica da parcela, subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto.
1c.- Oficio de dirección das obras.
1d.- Proxecto técnico completo redactado por técnico competente co contido establecido no anexo I da Ordenanza de
tramitación de licenzas. (incluído Estudio de seguridade e saúde)
1e.- Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
1f.- En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: Declaración responsable (ou certificado colexial) do
técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa
identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
2. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa
correspondente.
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OB·009
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Selo rexistro

Impreso de Solicitude
LICENZA DE OBRA (VARIOS)

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Nome e apelidos / Razón
social:

……………………………………………………………………

Nome e apelidos
Representante

……………………………………………………………………

Dirección
notificación:

……………………………………………………........................

Teléfono:

…………………………

Correo Electrónico

Nº

NIF / DNI / NIE

………………………………..

NIF / DNI / NIE

………………………………

Localidade e CP

…………………………

......................................................................................

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Non

Aviso teléfono móbil: ............................. Aviso ao correo electrónico: ....................................................................

2. Emprazamento da obra:
Nº

.......

CP

Emprazamento

................................................................................................

................................

Referencia
catastral

.....................................................................................................................................................................................

3. Descrición das obras:
Descrición das obras:
Superficie construída total:............................................m2
Presuposto:..........................................
Acta de liña e rasante. Nº expediente:.......................................................................................................................................................
Algunha consulta urbanística anterior Nº expediente: ...............................................................................................................................
O PROXECTO OBXECTO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVÉS DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS”
DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE VIGO.
CÓDIGO Nº....................................................................................................................................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO
PROXECTO TÉCNICO VISADO DIXITALMENTE QUE É OBXECTO DESTA SOLICITUDE.
VISADO Nº......................................................................................................................................................................................................

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
- Que achega toda a documentación preceptiva.

E AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas á licenza solicitada.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….

Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

VARIOS : Abranguen todas as obras maiores que non teñen cabida nas obras de edificación, reestructuración ou
consolidación e non están suxeitas ao procedemento simplificado ou comunicación previa, como piscinas, instalacións
etc
ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016 do solo de Galicia en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da lexislación ou do planeamento urbanístico. Ademais
de conformidade co artigo 144.4 da dita Lei non é posible conceder licenza sen o previo outorgamento das autorizacións
sectoriais preceptivas.
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Documento asinado

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL
1a .- Datos identificativos da persoa solicitante:
•

•

•

Persoas físicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces).
• Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite
debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
Persoas xurídicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
• Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se
regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de
persoa xurídica de que se trate.
Comunidade de propietarios:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o/a
administrador/a da comunidade, achegará o seu DNI e documento que acredite debidamente a súa representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable)
• Ademais acta do nomeamento da ou do presidente ou acta da reunión de propietarios na que se recolla o acordo a
realización das obras.

1b.- Escritura pública de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando
haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición no rexistro.
1c.- Reportaxe fotográfica do soar ou da edificación, subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto. Nos
casos de nova edificación en edificacións entre medianeiras, acompañarase tamén fotografías das fachadas dos
edificios lindeiros.
1d.- Oficio de dirección das obras.
1e.- Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
1f.- Autorizacións sectoriais previas preceptivas. No caso de parcelas afectadas polas servidumes aeronáuticas legalmente
establecidas deberá aportar xustificante da presolicitude realizada na sede electrónica da AESA., nos casos de obras que
aumentes a altura existente.

1g.- En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: Declaración responsable (ou certificado colexial) do
técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa
identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
1h.- En edificacións incluídas no ámbito do Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos e Elementos a

Conservar, e nos casos particulares do Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello ou Plan Especial de
Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico de Bouzas será preceptiva a presentación do resultado da consulta previa
ante a Comisión de Seguimento do PEEC.

2. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO
2a.- Proxecto técnico redactado por técnico competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Código Técnico
da Edificación e no anexo I da Ordenanza de tramitación de licenzas .
2b.- 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 a realizar
así como os de detalles precisos que indiquen as precaucións a adoptar en relación coa propia obra, vía pública e
fincas ou construcións veciñas que poidan ser afectadas polo desmonte ou terraplén.
3. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO E EXECUCIÓN (ademais da documentación anterior)
3a.- Estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado polo técnico competente e visado polo
correspondente colexio profesional.
3b.- Oficio da dirección da execución da obra .
3c.- Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
4. No caso de solicitude de licenzas para a instalación de estacións base de telefonía ou equipos de telecomunicacións
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 no termo
municipal de Vigo.
5. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa
correspondente.
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