
 

 
 
 
 
 
 

 
Este proxecto técnico foi aprobado no Pleno do Consello Galego 

de Estatística do día 21 de novembro de 2008 

 



PROXECTO TÉCNICO BÁSICO DA ENQUISA DE 
CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS 
 
 
 
Presentación: 
 
Esta enquisa é de tipo administrativo. O seu obxectivo é coñecer os datos mais 
relevantes da actividade da construción dedicada a edificación  nas modalidades de: 
 

1. Edificación de nova planta 
2. Rehabilitación de edificios 
3. Demolición total ou parcial de edificios 

 
As unidades informantes serán o colectivo de promotores inmobiliarios e/ou técnicos 
colexiados que asinan os proxectos de edificación . 

As unidades de información constituiranas as licencias de obra maior na edificación 
concedidas polos concellos. 

O seu ámbito territorial estendese a todo o Estado, clasificado nas dezasete 
Comunidades Autónomas, Ceuta e Melilla, polo que se estende a toda a Comunidade 
Autónoma de Galicia e ofrece diferente información, incluso no ámbito provincial e 
municipal. 

O período de referencia é o mes de concesión da autorización administrativa. 

 
 

1.1 Normativa e organización 
 
En canto a base legal, esta estatística está incluída entre as de fins estatais e polo 
tanto sometida á Lei 12/ 1.989 da Función Estatística Pública (B.O.E. de 11 de 
Maio), debe cumprimentarse obrigatoriamente segundo a Disposición Adicional 
Cuarta da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 1.990 (B.O.E. de 30 de xuño de 
1.990). A norma de funcionamento rexese pola Orde do Ministerio de Relacións coas 
Cortes e da Secretaría do Goberno de 29 de Maio de 1.989 sobre Estatísticas de 
Edificación e Vivenda (B.O.E. de 31 de Maio). Esta Lexislación figura no anexo I 
deste Proxecto. 

Debemos destacar dous puntos fundamentais: 

1. A obrigatoriedade por parte dos informantes en subministralos datos 
requiridos e a observancia do segredo estatístico por parte de tódalas persoas 
que teñan acceso a os cuestionarios, así o artigo 13, apartado 1 da devandita 
Lei 12/1.989, dise: 
“Serán obxecto de protección y quedaran amparados polo segredo estatístico 
os datos persoais que obteñan os servizos estatísticos tanto directamente dos 
informantes coma a través de fontes administrativas”. 

2. O  incumprimento destes puntos poderá ser sancionado de acordo coa Lei. 
 
 



Existe un acordo de colaboración entre o Ministerio de Fomento a través da 
Dirección Xeral de Programación Económica e o Instituto Galego de Estatística, para 
a realización da estatística de construción de edificios no ámbito territorial da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Segundo este convenio o Instituto Galego de Estatística efectuará as tarefas de 
recollida, depuración e gravación dos cuestionarios. Utilizará a mesma metodoloxía e 
os mesmos cuestionarios que o Ministerio propuxo a nivel nacional.. Así mesmo 
facilitará mensualmente ao Ministerio a información gravada dos cuestionarios. 

Polo que respecta as publicacións, tanto o Ministerio de Fomento como o Instituto 
Galego de Estatística , poderán publicar as táboas que consideren oportunas, sempre 
respectando o segredo estatístico. 

O acordo de Colaboración inclúese no anexo II deste proxecto. 

 
 
1.2 Unidades estatísticas 
 
A poboación investigada son as licencias de obra maior que conceden os Concellos, 
mentres que as unidades informantes son o colectivo de promotores inmobiliarios 
e/ou técnicos colexiados que asinan os proxectos de edificación. 

 
 
1.3 Variables 
 
As definicións que se presentan a continuación refírense a situacións en que debe 
existir cuestionario e conceptos contemplados no cuestionario. 

 

1. Obra maior 

 

Aos efectos desta estatística defínese obra maior de edificación como aquela 
construción, instalación ou obra que deberá acompañarse dun proxecto 
completo  
de construción, asinado por un técnico competente e visado no colexio 
profesional que corresponda 
 

2. Obra de nova planta 

 

É a obra maior que da lugar a un novo edificio, con independencia de se 
existiu demolición total previa doutro edificio ou non. Non inclúe as obras 
menores que non precisan de licenza de obra, nin aquelas outras  que se 
realizan sen solicita-la autorización municipal 
 

3. Obra de rehabilitación. 

 

É a obra maior que, a diferenza da anterior, non da lugar á construción dun 
novo edificio, ao realizarse sobre o xa construído. Pode ser de dous tipos: 

a- Obra de ampliación. 
b- Obra de reforma ou restauración. 
 



 

4. Obra de demolición 

 

a- Demolición total. A obra consiste no derribo total dun edificio e pode 
ser previa á construción doutro, ou pode dar lugar á simple 
desaparición do edificio, sen que se solicite licenza de nova 
construción neste segundo caso. 

b- Demolición parcial. Só se da en obras de rehabilitación, e neste caso a 
licenza é conxunta para a demolición e a rehabilitación. 

 

5. Edificio 

 

Toda construción permanente, fixa sobre o terreo, separada e independente, 
concibida para ser utilizada con fins residenciais e/ou para o 
desenvolvemento dunha actividade. 

a- Edificio residencial. É o edificio destinado, polo menos nun 50% da 
súa superficie útil (excluídos baixos e sotos), a ser habitado por 
persoas, ben de forma permanente. ben con caracter eventual, e con 
independencia de que nel se realice outra función secundaria. Un 
edificio residencial pode estar destinado a vivenda ou a residencia 
colectiva. 

b- Edificio non residencial. É o non destinado exclusiva ou 
principalmente a vivenda ou aloxamento permanente ou eventual de 
persoas. 

 
6. Local 

 

Parte dun edificio estruturalmente separada na que se leva ou se pode levar a 
cabo unha actividade económica independente da do resto do edificio. 
 

7. Vivenda 

 

Recinto dun edificio con varias pezas de habitacións ou anexos que poden 
ocupar a totalidade dun edificio ou parte do mesmo, estando neste caso 
estruturalmente separado e independente do resto. A vivenda está concibida 
para ser habitada por persoas, xeralmente familias dun ou varios membros, e 
está dotada de acceso desde a vía pública ou desde recintos comúns privados. 
 

8. Superficies 

 

Nesta estatística recollese información sobre diversos conceptos relacionados 
coa superficie: 
a- Superficie sobre o terreo que ocupará a edificación. 
b- Superficie afectada pola obra. Está constituída polos metros cadrados 

do solar ou parcela onde terá lugar a construción da obra. 
c- Superficie a construír. É o total de metros cadrados que resulta de 

sumar os correspondentes a cada unha das plantas do edificio 
construído. 

d- Superficie útil. Este concepto refírese exclusivamente á vivenda, e 
está constituída polos metros cadrados útiles, descontadas as zonas 
comúns do edificio, espesuras dos tabiques, ocos, etcétera. 



 
 
 

1.4 Procesamento de datos 
 
 
1.4.1 Método de recollida 

 
A información é remitida mensualmente polos concellos ao IGE despois de ser 
concedidas as autorizacións. 
 
1.4.2 Cuestionarios utilizados 

 
A información cumprimentase nuns cuestionarios que o promotor da obra debe 
entregar, xunto co proxecto, no concello no que solicita a licenza de edificación. Os 
datos investigados nos cuestionarios estrutúranse en catro bloques e nun apartado de 
control administrativo. 
Datos xerais. 

• Datos do promotor: Nome, razón social e dirección postal completa. 
• Clase de promotor (persoa física, sociedade mercantil, Administración...) 
• Emprazamento das obras: Dirección e cualificación do solo. 
• Réxime legal das obras. 
• Duración das obras. 
• Número e tipoloxía de edificios a construír ou afectados pola obra. 
• Orzamento. 
• Tipo de obra. 

Datos referidos á Edificación de Nova Planta. 
• Superficie afectada. 
• Características dos edificios a construír: número de edificios, plantas, 

volume, número total de vivendas, prazas de garaxe. 
• Tipoloxía construtiva en canto a estrutura, cuberta, cerramento exterior e 

carpintería exterior.  
• Enerxía a instalar: electricidade, gas cidade, etcétera. 
• Características das vivendas: superficie útil, número de habitacións, de baños 

a de aseos por vivenda. 
Obras de rehabilitación 

• Tipoloxía da obra de rehabilitación: ampliación, reforma e/ou restauración. 
• Características da obra de rehabilitación. 
• Características da vivenda. 

Demolición 
• Superficie no caso de demolición parcial. 
• Número de edificios e número de vivendas, no caso de demolición total. 

Control administrativo. 
Esta información debe ser cuberta polo concello correspondente, xa que é o 
Organismo que definitivamente marca a autorización para que a obra poida 
ser realizada. 

A Entidade de Poboación, Distrito e Sección son codificados polos concellos a súa 
elección, para posibles explotacións municipais por distritos, barrio, etcétera. 
A data de concesión de licenza  será a que marque un, dos tres momentos nos que 
existirá información da edificación: Autorizadas, comezadas e terminadas. 



 
1.4.3 Folla de Control Mensual 

 
Os concellos remitiran xunto cos cuestionarios a Folla de Control na que figuran os 
datos do concello e da provincia (nome e código), o número de cuestionarios de cada 
tipo de obra. 
 
 

 
 
 
 
O modelo de cuestionario e de folla de control figuran no anexo III do proxecto. 
 
 
 
1.4.4 Recepción 

 
Unha vez recibidos os cuestionarios e as follas de control son rexistrados, anotando a 
data de recepción, o número de cuestionarios e as observacións necesarias. Isto faise 
nuns arquivos de Excel. 
 
Nunha primeira instancia anotaremos a data de chegada nunha folla na que figuran 
tódolos concellos da provincia a que corresponda a documentación recibida, 
posteriormente farase outra anotación mais concreta na folla do concello 
correspondente, aquí deberase escribir o número de cuestionarios recibidos e o 
número deles que consta na folla resumen xunto coa data e as observacións que 
sexan necesarias. 
 
A continuación aparecen unhas diapositivas onde se mostran os rexistros de entrada 
da documentación, neste exemplo sería do concello de Carballo. 
 



  

 
 
 

 
 
   

 



1.4.5 Codificación 

 
Antes de proceder á gravación informática dos cuestionarios, será necesario: 
 
1. Codificación dos espazos sombreados . 

 Os espazos sombreados que figuran no cuestionario , son os seguintes: 
1.1. Comunidade Autónoma, Provincia, Municipio, Mes, Ano, Tipo e Número de 

cuestionario(situado na cabeceira do cuestionario). 
1.2. Municipio e provincia do promotor ( cadro A.1). 
1.3. Municipio e Provincia do emprazamento das obras ( cadro A.3). 
1.4. Observacións ( na contraportada). 
1.5. Profesión do técnico que realiza o proxecto ( na contraportada). 
Os criterios para a súa cumprimentación son os seguintes: 
 
Cabeceira do cuestionario: 

a- Comunidade Autónoma: O código que corresponde á Comunidade 
Autónoma de Galicia é o 12. 

b- Provincia e Municipio; os códigos son os do nomenclátor do 
Instituto Nacional de  Estatística e corresponden onde está 
emprazada a obra. 

c- Mes e ano, deben ser os da concesión da licenza que figuran no 
último cadro de Control Administrativo. 

d- Tipo, debe ser o da obra e corresponderá aos números 1 a 5 tal 
como figura no cadro A.7 e no caso de locais será o número 6. 

e- O número de orde será un número correlativo que comezará en 1, 
en cada primeiro de ano e para cada C.A. ( o último número do 
mes de decembro corresponderá co número de licencias que se 
concederon nesa C.A. nese ano). 

 

 



 
 

Municipio e provincia do promotor: 
Deben ser os códigos oficiais do Nomenclátor que corresponden ao lugar 
onde está a razón social do promotor. 

Municipio e Provincia do emprazamento da obra: 
Deben ser os códigos oficiais do Nomenclátor que corresponden ao lugar 
onde se vaia a realizar a obra. 

 

 
 
 

Profesión do técnico que realiza o proxecto: 
O código a cumprimentar dependerá da profesión que teña o autor do 
proxecto, segundo a codificación seguinte: 
 
Profesión Código 

Arquitecto 1 

Arquitecto Técnico ou Aparellador 2 

Enxeñeiro de Camiños C e P   3 

Enxeñeiro Agrónomo 4 

Enxeñeiro Industrial 5 

Outros Enxeñeiros Superiores 6 

Enxeñeiros Técnicos ou Peritos 7 

Outros 0 

 
 



 
 
 
 

2. Observar un a un os cadros cumprimentados para procurar detectar posibles 
omisións, duplicidades ou incompatibilidades, para contactar co promotor  ou co 
técnico que asina o proxecto para aclaralos ou corrixilos. 
As normas de depuración explícanse segundo os distintos cadros do cuestionario. 
Cadros A: Datos xerais. 

En tódolos cuestionarios deberan figurar tódolos cadros A cumprimentados, a 
falla de algún dará lugar a listado de erros. 
Cadro A.1: Datos do promotor. 

Debe vir cumprimentados tódolos seus apartados. O enderezo postal 
deberá estar o suficientemente claro. 

Cadro A.2: Clase de promotor. 
So debe figurar unha casilla cumprimentada.  

Cadro A.3: Emprazamento das obras. 
A dirección postal poderá ser de Rúa, Praza, Avenida, Paseo, 
Urbanización, Parcela, Lugar, etc. 

Cadro A.4: Réxime legal das obras. 
Se a resposta é SI (ou 1) a seguinte pregunta debe estar 
cumprimentada, pero só nunha casilla. 
 



 
 
Cadro A.5:  

Normalmente a primeira pregunta non será superior a 6 meses nin a 
segunda maior que 36 meses. 
 

Cadro A.6: Número de edificios a construír ou afectados pola obra. 
Poden estar consignados varios tipos de edificios, cun máximo de 
cinco, sen que sexa obrigatorio que teñan o mesmo destino. 
Se o dato cumprimentado é o de “outros”, deberase comprobar que en 
“Observacións” figura o nome correspondente e que este non se 
corresponde con ningún dos reflectidos no cuestionario. 
 

 
 



Cadro A.7: Clasificación segundo tipo de obra e o seu presuposto. 
O punto 1 debe estar sempre cumprimentado excepto cando a obra 
sexa acondicionamento ou reforma de locais. 
Comprobaremos que o cociente entre esta cantidade e os metro 
cadrados de superficie total construída este nos intervalos  
 
Tipo de Obra Intervalo 

Nova planta (60,600) 

Rehabilitación (60,600) 

Demolición (6,150) 

 
No caso de non verificarse isto deberase comprobar poñéndose en 
contacto co promotor ou co técnico autor do proxecto. 
De non frutificar a anterior xestión, deberase cumprimentar anotando 
un valor que corresponda aproximadamente ao dun cuestionario cunha 
clase de obra, superficie construída e estrato de poboación similar ao 
tratado.  
No punto 2 só debe estar cumprimentada unha casilla e debe 
comprobarse que están cumprimentados os cadros ós que nos remite 
segundo onde estea o “X”. é dicir, B e D; B; C e D; C ou D 
respectivamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Cadros B: Edificación de nova planta. 
Estes cadros viran cumprimentados cando no cadro A.7 punto 2, a cruz estea 
nos códigos 1 ou 2. 
Cadro B.1: Superficie afectada e características dos edificios a construír. 

Os puntos 1 e 2 e ao menos a columna G do punto 3 deben vir 
cumprimentadas. 
O dato do punto 2 debe ser maior ou igual que o dato do punto 1. 
A suma dos datos que figuran na fila 3.4 debe ser maior ou igual que o 
dato do punto 1. 
A suma dos datos que figuran na casilla 3.1 coincidirá co dato do 
cadro A.6. 
Se os edificios son residenciais, os datos por columna referidos aos 
puntos 3.6 ou 3.7, normalmente serán maiores ou iguais que o 3.1. 
Se existen varias casullas en A.6 cumprimentadas, deberá observarse 
este cadro B.1, pois deben verificarse unha serie de requisitos: 

a. Existiran cumprimentadas en B.1 tantas columnas, polo 
menos, como distintos edificios existan en A.6. 

b. As columnas de B.1, estarán ordenadas segundo a orde 
de A.6. 

 

 
 
Cadro B.2: Tipoloxía construtiva. 

Só deberá vir cumprimentada unha casilla de cada columna en cada un 
dos puntos ( do 1 ao 5). 
Deberan vir cumprimentadas tantas columnas como tipos distintos de 
edificios figuren no punto 3 do cadro B.1. 

Cadro B.3: Instalacións dos edificios a construír. 
Deberan vir cumprimentadas tantas columnas como tipos de edificios 
distintos segundo o cadro B.1. 

Cadro B.4: Enerxía a instalar. 
Deberan estar cumprimentadas tantas columnas como no cadro B.1 
 



 
 
 

Cadro B.5: Características das vivendas. 
Se está cumprimentado o punto 3.6 do cadro B.1 deberá estalo tamén 
o cadro B.5. 
Deberan estar cumprimentadas tantas columnas como exista 
información no apartado 3.6 do cadro B.1. 
O nº de vivendas debe ser igual á suma da fila 3.6 do cadro B.1 
 
 

 
 
 
 
 



Cadros C: Obras de Rehabilitación-Ampliación, Reforma e/ou Restauración. 
Os cadros C, deberan estar cumprimentados cando estean marcados os puntos 
3 ou 4 do punto 2 do cadro A.7. 
Cadro C.1: Tipoloxía da obra de Rehabilitación. 

Deberá marcarse que tipo de rehabilitación se vai efectuar, isto 
conducirá directamente ao cadro correspondinte. 

Cadro C.2: Características da obra de rehabilitación, segundo tipo. 
Ten dúas partes independentes entre si, deberan cumprimentarse unha 
ou outra dependendo do tipo de rehabilitación que se vaia efectuar. 
Cadro C.2.1: Para obras de ampliación ou gran rehabilitación. 
Cadro C.2.2: Para rehabilitación normais ou reforma de locais. 
 

 
 
 

Cadro C.3: Características das vivendas. 
Este cadro estará cumprimentado cando o estea o nº de vivendas 
creadas do cadro C.2.1 ou C.2.2. 
A suma dos datos da cuarta columna, coincidirá co dato da segunda 
fila, punto primeiro do cadro C.2.1 e C.2.2. 
 



 
 

Cadros D: Demolición. 
Estarán cumprimentados cando estean marcados os puntos 1,3 ou 5 do punto 
2 do cadro A.7. 
Cadro D.1: Demolición total. 

En obras de demolición total exclusivamente, deberase ter en conta as 
consideracións seguintes: 
a- O número de edificios deste cadro e o número de edificios do 

cadro A.6 deberán ser iguais. 
b- Se o edificio estaba destinado a vivenda, o número de vivendas e a 

superficie útil demolidas deberían gardar unha relación lóxica. 
En edificios residenciais colectivos, o número de prazas demolidas 
deberá figurar na casilla correspondente. 

Cadro D.2: Demolición parcial. 
A demolición parcial presenta dúas características fundamentais: 
a- A superficie deberá ser igual ou menor que a superficie afectada 

do edificio na obra de reforma ou restauración. 
b- A superficie sobre o terreo do cadro D.2 deberá ser cero, a 

superficie afectada do edificio coincidirá coa que é demolida e o 
tipo de reforma ou restauración do cadro C.2.2. 

 



 
 
Lugar, fecha e firma. 

Os teléfonos son imprescindibles para comprobar informacións inconsistentes 
ou para solicitar información. 

 
Control administrativo. 

Este cadro deberá ser cumprimentado polo Concello correspondente, xa que é 
o Organismo que concede a licenza. 
A data de concesión é imprescindible, xa que o mes de concesión é o período 
de referencia desta estatística. 
 

 
 
 
 



1.4.6 Gravación 

 
A gravación farase por pantallas, realizándose automaticamente a validación dos 
datos. Na validación haberá algún dato, que no caso de existir algún tipo de 
incompatibilidade, mediante a pregunta DESEXA SEGUIR GRAVANDO O 
CUESTIONARIO (S/N)?, permitirá pasar á pantalla seguinte, pero en outros non. 
O cuestionario, unicamente se gravará definitivamente nos ficheiros reais da enquisa, 
cando se chega ao final da última pantalla. 
Gravarase en maiúsculas e as cantidades sen decimais. 
Corresponde coa opción da aplicación “Edificación e Vivenda”. 
 

 
  
Así mesmo debemos gravar as follas de control, iso faise na opción 6 da aplicación 
 

 
 



Dentro desta opción elixirase o apartado 1: Gravación de follas de control e xa 
gravariamos a folla de control. 
 

 
 
Os datos que se gravan son os que figuran na folla de control. 

 
 
A opción 6, ademais de gravar as follas de control permite facer outras tarefas que 
son: 

a- Borrado de datos opción anterior. 
b- Modificación de follas de control. 
c- Visualización de municipios recibidos. 
d- Obtención de resultados mensuais. 

 
 

 



 
 

 
 
 
Despois de gravar os Cuestionarios e as Follas de Control do mes correspondente e 
feitos os controis que se estimen oportunos a través da opción “6. Control mensual”, 
debese proceder a facer a comprobación automática de erros, opción 2 do Menú, e as 
correccións necesarias, axudados coas opcións 3,4 e 5 do Menú principal. 
 
 

 
 
Ao efectuar as comprobacións anótanse os números dos cuestionarios para os cales 
efectuamos unha comprobación do presuposto por ser este elevado ou baixo. 
  
A opción 3 permite modificar cuestionarios se hai algún erro. 



 
 

 
 
 
A opción 4 permite borrar cuestionarios. 
 

 
 
En canto a opción 5, saca un listado dos cuestionarios  
 



 
 
Cando se teñan os datos correspondentes a un determinado mes acabados, procedese 
a través de opción “8. Crear ficheiro de cuestionarios” a súa preparación para o 
envío. 
Ao crear o ficheiro de cuestionarios cerrase automaticamente ese mes, que so se 
poderá reabrir coa opción 9. 
 

 
 
Ao aplicar esta opción o programa fai unha revisión automática de tódolos datos dese 
mes e poden ocorrer varios casos:  

a- Tódolos datos están ben: Crease o ficheiro para enviar e cerrase o mes. 
b- Non tódolos datos están ben: Prodúcese un ou varios listados que 

significan o seguinte: 



1. O número de municipios que contestan é menor que o esixido. E de 
aviso, non obrigatorio. 

2. Deferencia entre folla de control e cuestionarios.  
3. Hai cuestionarios pero non teñen folla de control. É obrigatorio 

corrixir. 
4. Cuestionarios mal depurados ou erros na gravación. Obrigatorio 

corrixir. 
 
Xunto cos ficheiros de datos, a Ministerio de Fomento, enviamos unha carta na que 
figuran os números dos cuestionarios con presupostos irregulares e dos cales xa 
fixemos a correspondente verificación. 
 

 
 
 
1.5 Deseño da explotación dos datos do rexistro. 
 
A estatística de construción de edificios nun principio estaba planeada con caracter 
censal e polo tanto non estaban fixados os coeficientes de elevación. 
Dende o primeiro momento existiron problemas como a falla de colaboración por 
parte de algúns Concellos e de técnicos ou simplemente por extravío. Esta falla de 
resposta que requiriu unha solución. 
Para a resolución destes problemas operouse como se expón a continuación: 
 

• Nunha primeira etapa formáronse cos concellos diferentes estratos para cada 
provincia. 

� Estrato 0: inclúe aos municipios nos que se non existe resposta non se 
poderá obter resultados a nivel provincial. Incorpora as capitais de 
provincia, e aqueles municipios que teñen un desenvolvemento 
especial (por tamaño, costa, área de expansión industrial, etc).  

� Estrato 1 a n:  en función do número de habitantes.  
 
 



• Nunha segunda fase procedese a calcular mensualmente, unha vez recibida 
toda a información, o coeficiente 
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Cij = coeficiente de elevación da estrato i na provincia j 
Nij = número de concellos do estrato i na provincia j 
nij = número de concellos do estrato i na provincia j que contestaron 
Lij = número de licencias concedidas do estrato i na provincia j 
lij =  número de licencias con cuestionario do estrato i na provincia j 
 
 

Este coeficiente de expansión corrixe co primeiro dos factores a non resposta e co 
segundo a falta de cumprimentación dos cuestionarios. 
Para a obtención dos resultados finais, agréganse os cuestionarios de cada estrato- 
provincia e se multiplica polo coeficiente descrito. 
 
O número mínimo de concellos que deben recibirse de cada estrato (n), dependerá do 
total de concellos que o formen (N), do nivel de confianza que queriamos obter (k), 
da variabilidade  das licencias que conceden (S) e do error absoluto que asumamos 
para esas licencias (e): 
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Aínda que esta taxa de resposta estea dentro dos límites, é necesario igualmente, para 
que o error que se comete sexa admisible, que o número de concellos que non 
responde non supere en ningún caso o 10% do total provincial. 
 
En canto á publicación, o IGE presenta os avances mensuais que inclúen datos a 
nivel provincial e municipal das principais variables (edificios de nova planta por 
destino principal (en núm. e superficie), rehabilitacións e demolicións). Cada ano o 
IGE publica un anuario que inclúe unha síntese de resultados por comunidade, 
provincia e concellos ademais dunha serie histórica. 
 
O Ministerio de Fomento tamén publica datos tanto a nivel nacional como por 
comunidade, cada mes no boletín estatístico e con periodicidade anual no Anuario de 
Ministerio. 
 
 
 

  

  


