
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL CONTINGUT I DE LES PRINCIPALS 
MODIFICACIONS QUE PRESENTA EN RELACIÓ AMB EL PRESSUPOST VIGENT

Normativa reguladora: article 168.1.a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 

18.1.a del RD 500/1990

Ignasi Simón i Ortoll, alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, ha elaborat el 

pressupost de l’entitat local, corresponent a l’any 2019.

El pressupost per a l’exercici 2019 per capítols és: 

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Crèdits inicials 

2019
Crèdits definitius 

2018 Variació
VARIACIÓ 

%

CAPÍTOL I Impostos directes 7.737.300,00 7.355.700,00 381.600,00 5,2%

CAPÍTOL II Impostos indirectes 350.700,00 500.000,00 -149.300,00 -29,9%

CAPÍTOL III Taxes, altres ing, cont.esp. i quotes urb. 3.313.773,99 3.158.197,24 155.576,75 4,9%

CAPÍTOL IV Transferències corrents 3.819.700,00 3.955.000,00 -135.300,00 -3,4%

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 201.000,00 201.000,00 0,00 0,0%

CAPÍTOL VI Alienació inversions reals 0,00 0,00 0,00  

CAPÍTOL VII Transferències de capital 597.400,00 561.400,00 36.000,00 6,4%

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 2.161.967,86 -2.161.967,86 -100,0%

CAPÍTOL IX Passius financers - nous préstecs 1.279.300,00 1.380.000,00 -100.700,00 -7,3%

     

TOTAL 17.299.173,99 19.273.265,10 -1.974.091,11 -10,2%

PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdits inicials 

2019
Crèdits definitius 

2018 Variació VARIACIÓ

CAPÍTOL I  Personal 7.701.556,00 7.086.000,00 615.556,00 8,7%

CAPÍTOL II  Béns corrents i serveis 5.576.394,00 5.285.598,89 290.795,11 5,5%

CAPÍTOL III  Interessos 65.400,00 97.400,00 -32.000,00 -32,9%

CAPÍTOL IV  Transferències corrents 722.350,00 640.500,00 81.850,00 12,8%

CAPÍTOL VI  Inversions 2.412.473,99 4.723.766,21 -2.311.292,22 -48,9%

CAPÍTOL VII  Transferències capital 0,00 60.000,00 -60.000,00 -100,0%

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00  

CAPÍTOL IX  Passius financers - amortització 821.000,00 1.380.000,00 -559.000,00 -40,5%

     

TOTAL 17.299.173,99 19.273.265,10 -1.974.091,11 -10,2%

Els apartats més destacats del pressupost d’ingressos per a  2019 són:

Per descarregar una còpia d’aquest document  consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5e3b04afcca44bf09c8dc92769e5663c001

Url de validació https://connectorweb.llicamunt.cat/Validador

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Ig
n

as
i S

im
o

n
 O

rt
o

ll
12

/1
2/

20
18

A
lc

al
d

e

https://connectorweb.llicamunt.cat/Validador?codigoVerificacion=5e3b04afcca44bf09c8dc92769e5663c001


 Es consoliden els ingressos per IBI i IAE provinents de les noves edificacions a 

Can Montcau, que suposen aproximadament uns 200.000€. Per altra banda, 

també augmenten els ingressos per impost per increment dels terrenys de 

naturalesa urbana, ja que els darrers anys han posat de manifest que es pot 

incrementar aquesta partida sense trencar la necessària prudència.

 L’impost de construccions s’ajusta a l’execució pressupostària dels darrers 

anys.

 En el capítol 3 es disminueix l’import de llicències urbanístiques, per les 

mateixes raons ja exposades a l’ICIO. Per altra banda, s’ha previst un ingrés de 

200.000€ pel pagament de la nova línia de transport urbà a Can Montcau, que 

ha d’anar a càrrec del promotor.

 El capítol 4 disminueix lleugerament ja que tot i que la participació en tributs de 

l’Estat augmenta en 100.000€, la disminució en les subvencions atorgades per 

part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona redueix el total del capítol.

 Per últim, s’ha previst demanar major import del que s’amortitza per tal de 

poder mantenir el nivell d’inversions i atenent a que el nivell d’endeutament és 

de tan sols el 36% dels ingressos ordinaris. Tot això sense perjudici que, com a 

conseqüència de la liquidació del pressupost 2018 es procedeixi o bé a la 

amortització avançada d’un préstec o bé a la substitució de part de l’import que 

es preveu demanar.

Pel que fa al pressupost de despeses de 2019:

 Quant al capítol 1, es produeix un augment de més de 600.000€. Aquest es 

deu fonamentalment a la incorporació de l’1,75% d’augment que s’ha produït 

enguany més el 2,5% previst per al 2019. A això s’ha d’afegir que s’han 

contractat professores noves per a l’escola bressol com a conseqüència de 

l’augment del número d’alumnes. Per últim, s’ha afegit un import destinat a la 

regularització de triennis que s’ha dut a terme aquest any així com a la possible 

aplicació de la Relació de llocs de treball que s’està elaborant.

 S’augmenta el capítol 2. Aquest augment respon sobretot a un augment a la 

partida de transport urbà, que contempla una nova línia. També augmenta en 

91.000€ per al manteniment de les franges perimetrals de protecció contra 

incendis, que es fa cada dos anys.
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 Pel que fa als interessos disminueixen lleugerament, ja que el darrers anys s’ha 

avançat l’amortització dels préstecs amb tipus d’interessos més alts, pel que la 

majoria dels vigents són a tipus d’interès 0 o bé molt baix.

 Les transferències corrents han augmentat en 81.850€. Aquest augment es 

deu fonamentalment a l’augment de l’aportació a la Mancomunitat de la Vall del 

Tenes, com a conseqüència dels nous serveis que presta la mateixa així om 

petits ajustos.

 Les inversions es redueixen considerablement, ja que s’han d’incorporar moltes 

inversions ja iniciades a 2018 i que s’executaran a 2019. S’ha de tenir en 

compte que estem limitats per la regla de despesa, que ens limita el nivell de 

despeses que podem realitzar. No obstant, si que es poden realitzar inversions 

financerament sostenibles. Aquestes no es poden preveure com a pressupost 

inicial, però sí a través de modificacions pressupostàries mitjançant 

incorporació de romanent, que es preveu derivi de la liquidació del pressupost 

de 2018, com pot ser el canvi de lluminàries de vapor de sodi per leds.

 Quant a l’amortització, s’ha pressupostat l’amortització que correspon a 2019. 

No obstant, es preveu amortització avançada de préstecs, un cop liquidat el 

pressupost de 2018, continuant amb la política de reducció del deute. 

 L’Empresa Municipal manté la seva activitat, en gestionar el manteniment del  

polígon de Can Montcau i rebre els ingressos de la Junta de Compensació del 

polígon. A això ha d’afegir els lloguers de locals i habitatges socials. Durant el 

2019 es preveu reforçar la seva activitat com a prestadora de serveis 

mitjançant encàrrecs i encomanes de gestió per part de l’Ajuntament, 

especialment en matèria de jardineria.

L’alcalde
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