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Francesc Camps i Xicart, Adjunt a Gerència per a la Coordinació economicofinancera,
CERTIFICA:
1. El passat 28 d’octubre de 2019, el Consell d’Administració va aprovar l’Avantprojecte de pressupost
de l’ACA 2020, així com el Pla econòmic i financer de l’ACA pels anys 2020-2026. Els crèdits
pressupostats per a despeses de capítols I a VII pel 2020 totalitzen 425,5 M€.
2. Fins a la data, els pressupostos de la Generalitat per al 2020 no han estat aprovats pel Parlament,
motiu pel qual s’ha aprovat el Decret 272/2019, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris
d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no
entrin en vigor els del 2020.
3. L’article 3 apartat a) d’aquest Decret estableix:
Les estructures orgànica, econòmica i per programes del pressupost prorrogat s’han d’adaptar a l’organització
administrativa vigent en l’exercici 2020, consolidant les modificacions pressupostàries autoritzades al llarg de l’exercici
2019 i els ajustos pressupostaris que resultin necessari, sense alterar, en cap cas, la quantia global del pressupost.

4. Mitjançant l’Acord de Govern de 9 d’abril de 2019 es va autoritzar a l’ACA a situar el pressupost de
despesa de capítols I a VII en 374,77M€ per l’any 2019.
5. A la vista de la possibilitat que els pressupostos de la Generalitat no quedessin definitivament
aprovats pel Parlament abans de l’1 de gener de 2020, mitjançant la Resolució del Director de
l’ACA, de data 22 de novembre de 2019, es van establir els límits pressupostaris de l’ACA per l’any
2020 i següents, fixant-se en un import total de 374,77 M€, tal com s’indica a continuació:
Despeses
Despeses de personal (CI)
Despeses financeres (CIII)
Àmbit d’abastament d'Aigua (C.II, IV i VI)
Àmbit de sanejament (C.II i IV)
Àmbit de gestió de medi (C.II, IV i VI)
Àmbit de coordinació territorial (C.II, IV i VI)

PR 2020 Consell
Administració
28/10/2019
33.468.813

Límit anual
2020 i seg.
Resol.22/11/2019 (*)
33.082.566

1.912.379

1.912.379

13.471.771

11.794.264

204.643.681

179.161.422

8.905.232

7.796.351

5.293.859

4.634.667

26.670.530

21.595.737

Sistemes

7.278.525

6.372.202

Recursos

10.722.533

9.387.362

Generals (Divisions, ATI i DiG i DAJ; cap. II, IV, V i VI)

Recursos humans

444.950

389.545

8.224.522

4.112.238

Inversió infraestructures cicle de l'aigua (C.VI i VII)

131.130.550

114.802.156

Total despeses Capítols I a VII

425.496.814

374.779.542

Direcció, Gerència, Àrea Tributària, Assessoria Jurídica
Fons de contingència

1.334.390

(*) Sens perjudici de les modificacions pressupostàries que s’hagin efectuat entre àmbits

6. La Base 3a de l’avantprojecte de pressupost de l’any 2020 estableix la vinculació jurídica i crèdits
inicials del pressupost de l’ACA de l’any 2020.
7. La Base 19a de l’avantprojecte de pressupost 2020 estableix que es podran adquirir compromisos
de despeses amb efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin o
comprometin.
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8. La Base 21a de l’avantprojecte de pressupost 2020 estableix la tramitació anticipada d’expedients
de despesa, és a dir, despeses que s’han d’iniciar en l’exercici següent, però que es tramiten en
l’exercici actual, així com la possibilitat que aquestes siguin plurianuals.
9. A partir del mes d’abril de 2019, l’ACA va habilitar els crèdits pressupostaris per a compromisos amb
càrrec a l’any 2020 i següents, per un import total de 305.096.104 €. Aquest import va quedar
modificat per la Resolució del Director de l’ACA, de data 22 de novembre de 2019, que el va fixar
en 374.779.542 €.
10. Els certificats d’existència de crèdit emesos a partir del mes d’abril de 2019 i fins el 22 de desembre
de 2019, corresponents a despeses amb càrrec a 2020 o 2020 i següents s’han efectuat tenint en
consideració les disponibilitats pressupostàries indicades en el punt 9 anterior.
11. Els crèdits vigents per l’any 2020 que permet habilitar el Decret 272/2019, de 23 de desembre, pel
qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2020, en base al que s’indica en els punts
3, 4 i 5 anteriors, totalitzen 374.779.542 €.
12. Els certificats d’existència de crèdit emesos durant l’any 2019 corresponents despeses amb càrrec
2020 o 2020 i següents, emesos amb anterioritat a la publicació del Decret 272/2019, de 23 de
desembre, continuen mantenint la seva plena validesa, atès que els crèdits pressupostaris de
referència pel càlcul de les disponibilitats pressupostàries corresponents són menors o iguals als
crèdits pressupostaris que resulten del Decret 272/2019, de 23 de desembre.
I per tal que així consti, signa el present certificat.
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