
ESTADÍSTICA D’EDIFICACIÓ I HABITATGE

Aquest qüestionari és sotmès al secret esta-
dístic; només es pot publicar en forma esta-
dística, sense cap referència de caire indivi-
dual. S’ha d’emplenar obligatòriament.

Si l’obra s’ha de realitzar per fases, per tal que cadascuna es pugui  consi-
derar independent, tot i que la llicència sigui única, cal emplenar un qüestio-
nari per cada una de les fases.

NOTA PRELIMINAR

prov. municipi mes any tipus número d’ordreA: DADES GENERALS
 DADES DEL PROMOTORA.1

NOM O RAÓ SOCIAL ................................................................................................................................................................

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

ADREÇA POSTAL: CARRER, PLAÇA, AVINGUDA .................................................................

MUNICIPI

CODI POSTAL ............................ PROVÍNCIA ....................................................

Núm. ............................

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

 CLASSE DE PROMOTOR (Senyaleu amb X la casella que correspongui)A.2

1. SOCIETAT MERCANTIL

1.1 PRIVADA

1.2 PÚBLICA (SGV etc.)

2. COOPERATIVA

3. COMUNITAT DE PROPIETARIS

4. PERSONES FÍSIQUES

4.1 PARTICULARS D’ÚS PROPI

4.2 PROMOTOR PRIVAT

 EMPLAÇAMENT DE LES OBRESA.3

 RÈGIM LEGAL DE LES OBRESA.4

5. ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

6. ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

7. ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL

8. ADMINISTRACIÓ LOCAL

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

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

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

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

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

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

1

3

4

5

6

2

7

8

9

10

ADREÇA POSTAL: CARRER, PLAÇA, AVINGUDA .................................................................. Núm. ....................................

MUNICIPI

PROVÍNCIA ....................................................................................

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

5 91

URBÀ URBANITZABLE NO URBANITZABLECLASSIFICACIÓ DEL SÒL (Senyaleu amb X la casella que correspongui)

L’EDIFICACIÓ O L’OBRA ESTÀ

ACOLLIDA A LA PROTECCIÓ OFICIAL

TOTALMENT O PARCIAL?

(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

1

0
INDIQUEU EL TIPUS DE PROTECCIÓ I NOMBRE D’HABITATGES

(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ OFICIAL

ALTRES HABITATGES PROTEGITS

SEGONS LA NORMATIVA PRÒPIA DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA

1

9

NOMBRE D’HABITATGES

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

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

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

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

CODI POSTAL

9. UNS ALTRES PROMOTORS (especifiqueu-los) 11

NO

SI

NÚMERO DE QÜESTIONARI (no escriviu res als espais ombrejats)

Subdirección General de Estadística y Estudios



 DURADA DE L’OBRAA.5

 CLASSIFICACIÓ SEGONS EL TIPUS D’OBRA I PRESSUPOSTA.7

TEMPS PREVIST ENTRE LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA I L’INICI DE L’OBRA, EN MESOS ....................................

(Si fos inferior a un mes s’ha d’indicar 0 0)

DURADA PREVISTA DE L’OBRA EN MESOS
(Si fos inferior a un mes s’ha d’indicar 0 0)

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

 NOMBRE D’EDIFICIS PER CONSTRUIR O AFECTATS PER L’OBRA (1)A.6
(segons la destinació principal de l’edifici)

Obres en edificis ......................................................

Obres només en locals .........................................

(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

Passeu directament al quadre C.1

1. EDIFICIS RESIDENCIALS

Destinats a
habitatge

Destinats a
residència
col·lectiva

Amb un
habitatge

Aïllats

Adossats (2)

Amb dos habitatges o més (3)

Permanent (residències,
convents, col·legis majors,
etc.)............................................

Eventual (hotels, motels, etc.)

Explotacions agràries, ramaderes o de pesca

Indústries

Transports i comunicacions

Magatzems

Serveis burocràtics (oficines)

Serveis comercials

Serveis sanitaris

Serveis culturals i recreatius

Serveis educatius

Esglésies i d’altres edificis religiosos (no residenc.)

(1) Edifici és una construcció permanent fixa sobre el terreny proveïda de teulada i limitada per murs exteriors o mitgeres. Són edificis residencials
els que tenen més del 50% de la seva superfície (exclosos baixos i soterranis) destinada a habitatge familiar o a residència col·lectiva.

(2) En les construccions adossades o aparellades es consideraran tants edificis com portals d’entrades principals independents hi hagi. Són
construccions aparellades, les adossades de només dos habitatges.

(3) En construccions amb dos habitatges o més, es consideraran tants edificis com portals independents hi hagi, encara que aquests edificis
formin part d’un nucli comú i els portals es trobin dins d’un recinte tancat.

1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA

2. TIPUS D’OBRA PER A LA QUAL ES DEMANA LLICÈNCIA:
(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

DE NOVA PLANTA (1)

DE REHABILITACIÓ (2)
(AMPLIACIÓ, REFORMA
I/0 RESTAURACIÓ)

AMB DEMOLICIÓ TOTAL

SENSE DEMOLICIÓ

AMB DEMOLICIÓ PARCIAL

SENSE DEMOLICIÓ

DE DEMOLICIÓ TOTAL EXCLUSIVAMENT (3)

1

3

4

5

2

S’han d’emplenar els quadres

B

B

C

C

D

D

D

i

i

(1) És obra de nova planta la que dóna lloc a un nou edifici, independentment que hi hagi demolició total prèvia o no.

(2) És obra de rehabilitació (ampliació, reforma i/o restauració) la que dóna lloc a un nou edifici; encara que hi hagi hagut
demolicions parcials o no.

(3) És obra de demolició total i exclusivament la que dóna lloc a la desaparició d’edificis, sense que se sol·liciti en aquesta llicència,
cap nova construcció sobre el terreny de l’edifici demolit.

NOTA GENERAL: En tot el qüestionari, quan es parla de SUPERFÍCIE (sense cap especificació), s’ha d’entendre que és la suma de tots els
metres quadrats de cada planta, que són afectats pels diferents tipus d’obra.

.....

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

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

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

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

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

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

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

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

1 . ,EN EUROS

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

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

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

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

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

2. EDIFICIS NO RESIDENCIALS

Nombre
d’edificis

Nombre
d’edificisDESTINATS A:



 SUPERFÍCIE, VOLUM I CARACTERÍSTIQUES DELS EDIFICIS PER CONSTRUIRB.1

B: EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA

1. SUPERFÍCIE SOBRE EL TERRENY QUE HA D’OCUPAR L’EDIFICACIÓ (EN M2)

2. SUPERFÍCIE DEL TERRENY, SOLAR O PARCEL.LA AFECTADA PEL PROJECTE (EN M2)

3. CARACTERÍSTIQUES DELS EDIFICIS PER CONSTRUIR (1)

3.2 PLANTES SOBRE RASANT

3.3 PLANTES SOTA RASANT

3.4 SUPERF. TOTAL PER CONSTRUIR (M2)

3.5 VOLUM TOTAL PER CONSTRUIR (M2)

3.6 NOMBRE TOTAL D’HABITATGES

3.7 NOMBRE TOTAL DE PLACES (resid. col·lectives)

3.8. NOMBRE TOTAL DE PLACES DE GARATGE

3.1 NOMBRE D’EDIFICIS

(1) Dades segons el tipus d’edifici : si la construcció només comprèn un edifici o diversos d’iguals, s’ha de contestar únicament
      a la columna G.

Si la construcció comprèn diversos edificis diferents, com a parts d’una sola obra, s’ha de contestar en tantes columnes com edificis
diferents s’hi incloguin, i s’agrupen en una mateixa columna els que tinguin característiques iguals.

Si es tracta d’edificis amb destí diferent, les columnes s’hauran d’emplenar seguint l’ordre que marca el quadre A.6.

 TIPOLOGIA CONSTRUCTIVAB.2
Per als mateixos tipus d’edificis del quadre B.1 senyaleu amb una X, sobre el quadre corresponent, la tipologia

             constructiva més usual del tipus d’edifici.

TIPUS D’EDIFICI

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

1. ESTRUCTURA

1.1 FORMIGÓ ARMAT

1.2 METÀL·LICA

1.3 MURS DE CÀRREGA

1.4 MIXTA

2. ESTRUCTURA 2.1 UNIDIRECCIONAL (Bigueta, revoltó)

2.2 BIDIRECCIONAL

3. TEULADA
3.1 PLANA (5%)

3.2 INCLINADA

4. CORONAMENT

4.1 CERÀMICS

4.2 PETRIS

4.3 FAÇANES LLEUGERES

4.4 REVESTIMENT CONTINU
(Estuc, etc...)

5. TANCAMENT

5.1 FUSTA

5.2 ALUMINI

5.3 XAPA D’ACER

5.4 PLÀSTIC (PVC,...)

B.3 INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS
PER CONSTRUIR

B.4 ENERGIA A INSTAL·LAR

S’ha de posar una X a les caselles corresponents, quan hi hagi el tipus
d’instal.lacions que s’indica (pels tipus d’edificis del quadre B.1).

S’ha de posar una X a les caselles corresponents, quan hi hagi el tipus
d’instal.lacions que s’indica (pels tipus d’edificis del quadre B.1).

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

1. EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

2. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

3. AIGUA CALENTA

4. CALEFACCIÓ

5. REFRIGERACIÓ

6. ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES

7. TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS

8. TRACTAMENT D’ALTRES RESIDUS

1. ELECTRICITAT

2. COMBUSTIBLE SÒLID

3. GAS CIUTAT O NATURAL

4. UN ALTRE COMBUSTIBLE GASÓS (GLP)

5. COMBUSTIBLE LÍQUID

6. ENERGIA SOLAR

7. UN ALTRE TIPUS D’ENERGIA

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

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

HORITZONTAL

VERTICAL
EXTERIOR

EXTERIOR

G H I J K

G H I J K G H I J K

G H I J K G H I J KTIPOLOGIA CONSTRUCTIVA



 CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES (1)B.4

En contestar s’ha de distingir cada un dels grups (1, 2, 3, ...) corresponents a cada tipus d’habitatges iguals; s’entén que són habitatges
iguals, els que tenen la mateixa superfície útil, el mateix nombre d’habitacions i cambres de bany o lavabos, encara que es trobin
distribuïts de formes diferents. S’ha de començar pels que tinguin dimensions més petites (si n’hi hagués més de vint tipus diferents, cal
emplenar un full a part amb les mateixes dades sol·licitades i numerar cada nou tipus amb: 21, 22, 23, etc.).

TIPUS

G    H    I    J    K

Senyaleu amb una X el/s
edificis en què sòn ubicats

aquest tipus d’habitatgeM2 SUPERFÍCIE ÚTIL
PER HABITATGE

NOMBRE PECES
INCLOSA CUINA
I SENSE BANYS

NI LAVABOS

NOMBRE
BANYS I LAVABOS
PER HABITATGE

NOMBRE
HABITATGES IGUALS

D’AQUEST TIPUS

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1. TIPUS DE
PAVIMENT
HABITACIONS (2)

2. TANCAMENT

INTERIOR (2)

3. TÉ SOSTRE
FALS?

4. TÉ PERSIANES
INSTAL·LADES?

CERÀMICA

PETRI (inclòs terratzo)

FUSTA

CONTINUS (plàstics, moquetes)

FUSTA PER PINTAR

FUSTA PER ENVERNISSAR

1

2

3

4

1

2

1

6

1

6

SÍ

NO

SÍ

NO

(1) Aquest quadre s’ha d’emplenar en tots els projectes d’edificis que disposin d’habitatges, encara que el seu ús principal sigui de
residència col·lectiva o no residencial.

(2) Si n’hi hagués de diversos tipus segons l’habitació concreta, s’ha d’indicar només el que ocupi més superfície.

NOTA: Si hi ha demolició prèvia d’un edifici existent, no us oblideu d’emplenar el quadre D.1 i assenyaleu el destí principal que té l’edifici a demolir a
les OBSERVACIONS.

ACABATS INTERIORS
(senyaleu amb una X la casella que correspongui)



C: OBRES DE REHABILITACIÓ (AMPLIACIÓ, REFORMA I/O RESTAURACIÓ)

 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA DE REHABILITACIÓC.2

 CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES CREATS (1)C.3

 TIPOLOGIA DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ (1)C.1
(senyaleu amb una X la casella que correspongui

AMPLIACIÓ (2)

REFORMA I/0
RESTAURACIÓ (3)

EN HORITZONTAL
EN ALÇADA

SENSE BUIDAT DE L’EDIFICI

REFORMA O CONDICIONAMENT DE LOCALS

BUIDAT DE L’EDIFICI,
CONSERVACIÓ DE FAÇANA

CANVI DE DESTÍ PRINCIPAL
SENSE CANVI

SENSE CANVI

 (1) Poden coexistir diversos tipus de rehabilitació; si és així, assenyaleu només el més important o el de pressupost més alt.

 (2) AMPLIACIÓ: Augmenta la superfície construïda d’un edifici, incorporant elements estructurals nous.

 (3) REFORMA O RESTAURACIÓ: No varia la superfície construïda d’un edifici però afecta elements de l’edifici, estructurals o no.

OBRES D’AMPLIACIÓ (en horitzontal o en

SUPERFÍCIE QUE S’AMPLIA
O QUE ES RECONSTRUEIX
EN M2 .................................

NOMBRE D’HABITATGES
CREATS

SUPRIMITS

NOMBRE D’EDIFICIS AFECTATS

NOMBRE D’HABITATGES
CREATS

SUPRIMITS

REFORMA O RESTAURACIÓ DE:
(Poden coexistir)
* ESTRUCTURA (fonaments, etc.)
* TEULADA
* CORONAMENT EXTERIOR VERTICAL (façanes)
* TANCAMENT INTERIOR HORITZONTAL (forjats)
* TANCAMENT INTERIOR VERTICAL (envans)
* ACABATS INTERIORS
* INSTAL·LACIONS, APARELLS, MAQUINÀRIA
* UNES ALTRES

S’ha de contestar distingint cada un dels grups (1, 2, 3,...) corresponents a cada tipus d’habitatges iguals. S’entén que són iguals els
que tenen la mateixa superfície útil, el mateix nombre d’habitacions i cambres de bany o lavabos, encara que siguin distribuïts de
formes diferents. S’ha de començar pels que tinguin dimensions més petites (si n’hi hagués més de deu tipus diferents s’han de fer
constar, en un full a part, les mateixes dades sol·licitades, i numerar cada nou tipus: 11, 12, 13, 14, etc.)

C.2.1

C.2.2

Passeu a:

TIPUS
M2 SUPERFÍCIE ÚTIL

HABITATGE

NOMBRE DE PECES,
INCLOSA LA CUINA, I

SENSE BANY NI LAVABOS

NOMBRE DE BANYS I
LAVABOS PER

HABITATGE

NOMBRE D’HABITATGES
IGUALS D’AQUEST

TIPUS

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

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

(1) Aquest quadre s’ha d’emplenar en tots els projectes de rehabilitació en què hi hagi creació d’habitatges, tot i que l’edifici on es
trobin siguin de residència col·lectiva o no residencial.

NOTA: Si hi ha demolició parcial prèvia a l’obra de rehabilitació, no us oblideu d’indicar la superfície a demolir en el quadre D.2, i si hi ha canvi de
destí principal consigneu el primitiu de l’edifici a les OBSERVACIONS.

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

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

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

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

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

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

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

CANVI DE DESTÍ PRINCIPAL

‘’

‘’

‘’

‘’

‘’

alçada) O DE BUIDAT D’EDIFICIS,
CONSERVANT LA FAÇANA

C.2.1 OBRES DE REFORMA I/O RESTAURACIÓ,
SENSE BUIDAT DE L’EDIFICI, REFORMA O
CONDICIONAMENT DE LOCALS

C.2.2



D: DEMOLICIÓ

 DEMOLICIÓ TOTALD.1

DEMOLICIÓ PARCIALD.2

Indiqueu a continuació el nombre d’edificis que cal enderrocar i la superfície que tenen, com també el
nombre d’habitatges i de places que han de desaparèixer i la superfície útil que posseeixen.

SUPERFÍCIE, EN M2, QUE S’HA DE DEMOLIR (Per obra nova o per a rehabilitació)

OBSERVACIONS:

LLOC, DATA I SIGNATURA:

SIGNATURA DEL PROMOTOR
O PERSONA RESPONSABLE

SIGNATURA DEL TÈCNIC
QUE HA FET EL PROJECTE

SIGNAT:............................................................. SIGNAT:.............................................................

PROFESSIÓ:................................................

TELÈFONS DE CONTACTE PER A POSSIBLES DUBTES O ACLARIMENTS:

DEL PROMOTOR: DEL TÈCNIC:

SEGELL DE
L’AJUNTAMENT

CONTROL ADMINISTRATIU (ho emplena l’Ajuntament)

ENTITAT DE POBLACIÓ ON S’HA DE REALITZAR L’OBRA

DISTRICTE

SECCIÓ

DATA DE SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA

DATA DE CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA

NÚM. O CLAU DE LA LLICÈNCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

a, d’ de

9 9

1.1 NOMBRE D’EDIFICIS ....................................................................................................

1.2 NOMBRE TOTAL D’HABITATGES QUE S’HAN D’ENDERROCAR ..................

1.3 NOMBRE DE PLACES QUE S’HAN DE DEMOLIR .............................................

SUPERFÍCIE EN M 2

(en edificis residencials col·lectius)

NOMBRE
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