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Nombre del Indicador:
Porcentaje de viviendas con gas en el edicio
Código:
04153060
Tema:
Edicación y vivienda
Subtema:
Censo de viviendas
Denición y forma de cálculo:
Número de viviendas principales con gas en el edico
respecto al total de viviendas principales.
Fuentes de la Información:
Censo de Población y Viviendas. INE
Periodicidad de Actualización:
Decenal
Unidades de medida:
Expresado en porcentaje
Observaciones e Interpretación:
Vivienda es el recinto estructuralmente separado e
independiente que, por la forma en que fue construido,
reconstruido, transformado o adaptado, está concebido
para ser habitado por personas o, aunque no se hubiera
concebido así inicialmente, constituye la residencia habitual
de una o varias personas.
Como excepción, no se
consideran viviendas los recintos que, a pesar de estar
concebidos inicialmente para habitación humana, están
dedicados totalmente a otros nes (por ejemplo, los que
estén siendo usados exclusivamente como locales). Se
consideran viviendas con gas en el edicio si tiene instalación
de gas y este se distribuye por tuberías.

Nom de l'Indicador:
Percentatge d'habitatges amb gas en l'edici
Codi:
04153060
Tema:
Edicació i habitatge
Subtema:
Cens d'habitatges
Denició i forma de càlcul:
Nombre d'habitatges principals amb gas a l'edi respecte al
total d'habitatges principals.
Fonts de la Informació:
Cens de Població i Habitatges. INE
Periodicitat d'Actualització:
Decenal
Unitats de mesura:
Expressat en percentatge
Observacions i Interpretació:
Habitatge és el recinte estructuralment separat i
independent que, per la forma en què va ser construït,
reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per a ser
habitat per persones o, encara que no s'haguera concebut
així inicialment, constituïx la residència habitual d'una
o diverses persones. Com a excepció, no es consideren
habitatges els recintes que, a pesar d'estar concebuts
inicialment per a habitació humana, estan dedicats
totalment a altres ns (per exemple, els que estiguen
sent usats exclusivament com a locals). Es consideren
habitatges amb gas en l'edici si té instal·lació de gas i este
es distribuïx per canonades.

