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37. CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES 
 

Objectiu  
 
Obtenir l’evolució del nombre d’habitatges construïts per any y per habitant, el coeficient de 
construcció i la ràtio de primera i segona residència. 
 
Conceptes 
 
Obra nova: es aquella obra que dona lloc a un nou edifici, independentment si ha existit demolició 
prèvia d’altre edifici o no. 
 
Edifici: tota construcció permanent, fixa sobre el terreny, separada –amb delimitació lateral per 
murs exteriors o entremitjos i superior per sostre i coberta- i independent –amb un únic accés 
directe principal des de la via pública o terreny privat-, concebuda per ser utilitzada amb fins 
residencials i/o per el desenvolupament d’una activitat.   
 
Nova planta: Obra major que dona lloc a un nou edifici, independentment de si ha existit demolició 
total prèvia d’altre edifici o no. 
 
[Atlas estadístico de la construcción. Ministerio de Fomento] 
 
Tipus 
 

Indicador socioeconòmic 
 

Disponibilitat de dades 
Dades Font Període de 

referència Mesura  Act Op Nom Codi 
1. Nombre 
d’habitatges 
construïts per 
tipus d’obra 

 
 

 
X 

 
Estadística de 
construcció d’edificis de 
les Illes Balears 
(llicències d’obra) 

 
77 206 002

 
IBESTAT 

 
2000-2008 

 
2. Nombre 
total 
d’habitatges 
per habitant 

  
X 

 
Censos de población y 
vivienda 2001 

 
30243 

(inventari 
nacional)

 
INE 

 
1991-2001 

  
X 

 
Explotació del padró 
d’habitants 

 
77 102 001 

IBESTAT  
(a partir de les 
microdades del  

INE) 

 
2001 

3. Canvi en el 
nombre 
d’habitatges 
construits 
total 

  
X 

 
Estadística de 
construcció d’edificis de 
les Illes Balears 
(llicències d’obra) 

 
77 206 002

 
IBESTAT 

(a partir de dades 
del Ministeri de 

Foment)  

 
2000-2008 

4. Coeficient 
d’habitatges 
construïdes 

 
 

 
X 

 
Estadística de 
construcció d’edificis de 
les Illes Balears 

 
77 206 002

 
IBESTAT 

(a partir de dades 
del Ministeri de 

 
2000-2008 
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(llicències d’obra) Foment)   

5. Ràtio de 
primera i 
segona 
residència 

 
- 

 
- 

 
*** 

 
- 

 
- 

 
- 

6. Ràtio obra 
rehabilitada / 
obra de nova 
planta 

 
 

 
X 

 
Estadística de 
construcció d’edificis de 
les Illes Balears 
(llicències d’obra) 

 
77 206 002

 
IBESTAT  

 
2000-2008 

7. Certificació 
final d’obra 

 X 
 

Certificats de final 
d’obra 

77 206 003 Col·legi 
d’aparelladors 
de Menorca 

 
2001-2008 

8. Visats 
d’obra 

 X 
 

Estadística de visats 
d’obra 

77 206 001 Col·legi 
d’arquitectes 

2000-2008 

Escala de dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible

 
1 

C.A. X  
Anual 

 

 
X 

 
Nombre d’habitatges Illa X 

Municipi X 
 
2 

C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Habitatges per habitant Illa X 

Municipi X 
 
3 

C.A. X  
Anual  

 
X 

 
Nombre d’habitatges Illa X 

Municipi X 
 
4 

C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Nombre d’habitatges Illa X 

Municipi X 
 
5 

C.A.   
Anual 

  
* 
 

Illa  
Municipi  

 
6 

C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Nombre d’habitatges Illa X 

Municipi X 
 
7 

C.A.   
Anual 

 
X 

 
Nombre d’habitatges Illa X 

Municipi X 
 
8 

C.A. X Anual 
 

X  
Nombre d’habitatges Illa X 

Municipi X Mensual X 
Metodologia 
 
Mesura PASSOS RESULTATS 

1 A Recerca de les dades del nombre 
d’habitatges construïts per any 
 

Llicencies d'edificis, superfície i habitatges 
segons el tipus d'obra per municipis. 2000-2008 
(Finestra ‘1.a’ de l’arxiu 37.construcció habitatges.xls’) 

2 A Recerca de les dades sobre el cens de Cens d'habitatges 1991-2001 
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vivendes 
 

(Finestra ‘2.a’ de l’arxiu 37.construcció habitatges.xls’)

B 
 

Càlcul del nombre d’habitatges per 
població resident 

Nombre habitatges censats/ 
padró municipal 

Ràtio habitatges per habitant 2001 per 
municipis de Menorca i Illes Balears. 
(Finestra ‘2.b’ de l’arxiu 37.construcció habitatges.xls’) 

3 A Recerca de les dades de l’evolució del 
nombre d’habitatges construïts per 
any. Concretament llicències. 
 

Evolució del total d'habitatges (llicencies) per 
municipis. 2000-2008 
(Finestra ‘3.a’ de l’arxiu 37.construcció habitatges.xls’) 

4 A Càlcul del coeficient de construcció 
(suma dels habitatges dels 6 anys/ 
població inicial)*100 
 

Ràtio entre els habitatges dels darrers sis anys i 
la població inicial. Illes Balears, Menorca i 
municipis. 2000-2008 
(Finestra ‘4.a’ de l’arxiu 37.construcció habitatges.xls’) 

5 A Recerca de les dades del nombre 
d’habitatges construïts de primera i 
segona residència 

 
* 

B Càlcul de la ràtio de primera i segona 
residència 

6 A Càlcul de la ràtio: 
Habitatges rehabilitats/  

habitatges de nova planta 

Ràtio entre llicencies per habitatges rehabilitats i 
de nova planta per municipis. 2000-2008 
(Finestra ‘6.a’ de l’arxiu 37.construcció habitatges.xls’) 

7 A Recerca de les dades sobre 
certificacions de final d’obra 

Nombre d'habitatges certificats final d'obra 
nova per municipis de Menorca. 2001 – 2008. 
(Finestra ‘7.a’ de l’arxiu 37.construcció habitatges.xls’) 

8 A Recerca de les dades sobre visats 
d’obra major 

Resum del nombre i metres quadrats dels 
projectes visats per municipis i anys. 2000-2008 
 
Nombre i metres quadrats dels projectes visats 
per mesos i municipis. 2000-2008 
(Finestra ‘8.a’ de l’arxiu 37.construcció habitatges.xls’) 
 

Comentaris 
 
* La mesura 5 ‘Ràtio de primera i segona residència’ no es pot contabilitzar degut a que no hi ha 
dades de l’ús de l’habitatge (primera o segona residència). 
 
La mesura 2 ‘nombre total d’habitatges per habitant’ no es pot fer anualment perquè no es té el 
coneixement del total de vivendes per any ja que els cens de vivendes es fa cada 10 anys. L’últim 
cens de vivendes és de l’any 2001 i, per tant, el càlcul s’ha fet a per aquest any. Cal dir que l’ INE ha 
fet una estimació any a any però no s’ha fet el càlcul amb l’estimació.  
  
Canvis del Dictamen: 
- Anàlisis d’idoneïtat: Després d’haver tractat les dades, es pot considerar que l’anàlisi d’idoneïtat no 

és del tot correcte, ja que la “disponibilitat de les dades” no tindria el valor 3 sinó 2, degut a que la 
mesura 5 no es pot realitzar en l’actualitat. 

 
- Noves mesures: S’ha cregut convenient incloure la mesura ‘ràtio obra rehabilitada / obra de nova 

planta’ perquè pot donar bona informació sobre la sostenibilitat de la construcció, ja que si 
augmenten les obres de rehabilitació i disminueixen les obres de nova planta, la construcció és 
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més sostenible. També s’ha inclòs ‘certificat de final d’obra’ i ‘visats d’obra’ per poder realitzar un 
circuit temporal de on ens trobem i expectatives futures. 

 
- Canvi de nom de mesures: En primer lloc, s’ha realitzat el canvi de 'habitatges’ a ‘habitatges 

construïts’. S’ha cregut convenient fer un canvi en el nom de la primera mesura perquè inclogui 
més informació, concretament ‘habitatges en demolició’ i ‘habitatges rehabilitats’. Per tant, passa a 
anomenar-se ‘nombre d’habitatges per tipus d’obra’. 

 
Referències 
 
Ministeri de Foment. Atlas estadístico de la construcción. Ministerio de Fomento (2007). 
 

 
 


