Procediment: Aprovació del pressupost
Ref. Expedient: 21/2021/APRES
INFORME TÈCNIC
Assumpte: Expedient de Expedient aprovació pressupost 2022

INFORME:
S’emet el present per tal de fer constar les dades de recaptació municipal relatives a
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i a la taxa per a la tramitació de
llicències urbanístiques (LLUR).
Les dades dels darrers tres anys són les que s’exposen a continuació:
-

Des del punt de vist d’ingressos recaptats per aquests conceptes:
2019

2020

ICIO

398.729,23€

432.644,14€

418.764,39€

LLUR

196.108,22€

170.499,71€

190.236,67€

-

OMA

2021 (fins a 22/11)

Des del punt de vista de número d’expedients gestionats que hagin meritat ICIO i
LLUR, les dades són les següents:

2019

2020

2021 (fins a 22/11)

66

68

81 sol·licitades
65 atorgades

OME

131

130

152 sol·licitades
118 atorgades

CP Instal·lacions FV Es tramitaven com Es tramitaven com a 145
(aquestes
només a OME
OME
generen
ingrés
d’un 5% d’ICIO; la
resta ICIO i LLUR
estan bonificats)
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Previsió a 2022:
Analitzant les dades des del 2019, s’aprecia un creixement continuat en el número
d’expedients tramitats. Aquest creixement es consolida en el present exercici 2021, amb
dades tallades a data d’avui dia 23/11; En el cas del 2021 es calcula que s’haurà produït
un increment d’entre un 6 i un 10% respecte al 2020 si tenim en compte que el número de
llicències sol·licitades no es correspondran amb les atorgades a data de tancament de
l’exercici.
En base a l’exposat, es factible preveure que en el 2022 es mantingui aquesta tendència
a l’increment d’expedients urbanístics que meritin ICIO i LLUR, coherent amb el
creixement que està experimentant la població de Sant Quirze i al fet que en data 11
d’abril de 2021 s’ha aixecat la suspensió de llicències que afectava al municipi derivada
de l’aprovació inicial del POUM en data 28/03/2019.

El que informo als efectes oportuns.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura

Maria Teresa Ollé Represa - DNI 39912231D
(SIG)
Cap d'Àrea de Territori
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 24/11/2021 a les 10:58:53
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