Plazas de aparcamiento en garajes con licencia de construcción / Places d'aparcament en garatges amb llicència de
construcció

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.783

687

165

23

20

312

1.120

2.827

3.899

2.011

Nombre del Indicador:
Plazas de aparcamiento en garajes con licencia de
construcción
Código:
04102020
Tema:
Edicación y vivienda
Subtema:
Mercado de la vivienda
Denición y forma de cálculo:
Número de plazas de aparcamiento correspondientes a las
licencias de construcción de garajes en edicios de nueva
planta. Se incluyen las licencias previas concedidas por el
Ayuntamiento de València.
Fuentes de la Información:
Licencias de Construcción y de Ocupación. Ocina de
Estadística. Ayuntamiento de València
Periodicidad de Actualización:
Anual
Unidades de medida:

Nom de l'Indicador:
Places d'aparcament en garatges amb llicència de
construcció
Codi:
04102020
Tema:
Edicació i habitatge
Subtema:
Mercat de l'habitatge
Denició i forma de càlcul:
Nombre de places d'aparcament corresponents a les
llicències de construcció de garatges en edicis de nova
planta. S'hi inclouen les llicències prèvies concedides per
l'Ajuntament de València.
Fonts de la Informació:
Llicències de Construcció i d'Ocupació.
Ocina
d'Estadística. Ajuntament de València
Periodicitat d'Actualització:
Anual
Unitats de mesura:

Observaciones e Interpretación:
Garaje es un recinto estructuralmente separado e
independiente situado en el edicio y destinado a
aparcamiento de vehículos. En el Decreto de 17 de junio
de 1955 por el que se aprueba el reglamento de servicios
de las corporaciones locales, en su título primero sobre la
Intervención administrativa en la actividad privada, artículo
21, se regula la obligatoriedad de la obtención de una
licencia previa en los casos de construcción de obra nueva y
primera utilización de los edicios.

Observacions i Interpretació:
Garatge és un recinte estructuralment separat i independent
situat en l'edici i destinat a aparcament de vehicles. En el
Decret de 17 juny de 1955 pel qual s'aprova el reglament de
servicis de les corporacions locals, en el seu títol primer sobre
la Intervenció administrativa en l'activitat privada, article
21, es regula l'obligatorietat de l'obtenció d'una llicència
prèvia en els casos de construcció d'obra nova i primera
utilització dels edicis.

