
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATISTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS 

A información recollida neste cuestionario, segundo a LEI 9/1988 de 19  de Xullo de ESTATÍSTICA DE GALICIA: 

• Ten CARÁCTER OBRIGATORIO (Art. 18):' As estatísticas incluídas no Plan Galego de Estatística, nos Programas Estatísticos Anuais e as previstas nos 

convenios de colaboración ós que se refire o artigo 13 desta Lei terán, para a súa elaboración a obrigatoriedade de colaboración cidadá', obrigatoriedade 

suxeita á potestade sancionadora á que se refire o Capítulo IV (Réxime sancionador) do título I, que tipifica as infraccións administrativas e regula as sancións 

aplicables nos artigos 32 a 36.  

• Está amparada polo SEGREDO ESTATÍSTICO (Arts. 24-28): 'Serán obxecto de protección e quedarán  amparados polo segredo estatístico tanto os datos 

relativos ás persoas físicas coma ás persoas xurídicas' (Art. 24.1). 'Os datos individuais facilitados por razóns estatísticas non se poderán usar en ningún caso 

para finalidades fiscais ou policiais, nin para calquera outra distinta daquela para a que foron solicitados' (Art. 24.3). 'Tódalas persoas, organismos e 

institucións que interveñan nas operacións reguladas pola presente Lei terán a obriga de mante-lo segredo estatístico respecto dos datos comunicados. Esta 

obriga conservarana as persoas aínda despois de concluí-las súas actividades profesionais e a súa vinculación cos servicios estatísticos. En virtude da 

devandita obriga, os datos individuais comunicados non se poderán facer públicos nin se lle comunicarán a persoa ou entidade’ (Art. 26). 

 

(1) Obra maior é aquela para a que a petición de licencia deba ir acompañada dun 
proxecto asinado por un técnico e visado no seu colexio profesional   

 
(2) O desglosamento segundo tipo de obra é o mesmo que figura no cadro A.7 do 

cuestionario, excepto o de reforma e/ou acondicionamento de locais que figura no 
A.6 

 
(3) Se para algún dos tipos de Obra non se concedeu ningunha licencia no presente 

mes, indicarase con 0 (cero) no recadro correspondente. No suposto de que neste 
Concello non se concedera ningunha licencia durante o presente mes, axuntárase 
igualmente esta folla poñendo ceros nos seis apartados. 

 

 

Esta folla e os cuestionarios correspondentes ás licencias de 
Obra Maior concedidas no mes de referencia, enviaranse ó 
Instituto Galego de Estatística durante os dez primeiros días 
do mes seguinte. 

 

Concello                                                                                                
 
Provincia                                                                                                    
 
Número de Licencias segundo tipo da Obra Maior (1), concedidas por este Concello, 
 
no mes de                                                                    do ano    20 

            TIPO DE OBRA (2)                                                                                   LICENCIAS CONCEDIDAS (3) 
 
                                                                           
                                                     CON DEMOLICIÓN TOTAL                            
DE NOVA PLANTA  
                                                     SEN DEMOLICIÓN                                            
                                                      
 
 
                                                     CON DEMOLICIÓN PARCIAL                              
DE REHABILITACION   
                                                     SEN DEMOLICIÓN                                          
 
 
 
DE DEMOLICIÓN TOTAL EXCLUSIVAMENTE                                              
 
REFORMA OU ACONDICIONAMENTO DE LOCAIS                                      
 
 


