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Estatística de edificación e vivenda. Febreiro 2006 

COMUNICADO 
 

 

En febreiro de 2006 a o parque de vivendas creceu en 2.448, un 
24,6% inferior ao crecemento de febreiro de 2005  

 

En febreiro de 2006 a variación neta do parque de vivendas descendeu un 24,6% con 
respecto a febreiro de 2005 
A variación neta do parque de vivendas en febreiro de 2006 foi de 2.448 vivendas, supoñendo 

un descenso do 24,6% fronte ao rexistrado en febreiro de 2005. Este descenso é o mesmo se 

a serie se corrixe de efecto calendario. No que vai de ano o descenso é do 10%. 

En febreiro de 2006, e respecto aos ós valores acadados no mesmo mes do ano anterior, 

descenden as vivendas a crear en nova planta, un 24,6%, as vivendas a crear en 

rehabilitación, un 27,5% e as vivendas a demoler, un 26,7%. 

 

A superficie total da edificación de nova planta descendeu un 18,7% en febreiro de 2006 
con respecto ao mesmo mes do ano anterior 
En febreiro de 2006 a superficie total a edificar presenta unha taxa de variación interanual de  

-18,7%, descenso debido tanto ao comportamento da superficie destinada a vivenda, cun 

descenso do 17,6%, como ao comportamento da non residencial, cun descenso interanual do 

2,7%. Corrixida de efecto calendario a superficie total descende tamén un 18,7%. No que vai 
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de ano a superficie total de nova planta descendeu un 10,3% con respecto ao mesmo período 

do ano anterior. 

 

No seguinte gráfico pódese observar a evolución da taxa de variación interanual da superficie 

total de edificios de nova planta dende 1996. 
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