Expedient: CTN2100903
Procediment: Obres Obert simplificat
Assumpte: Certificat d’existència de crèdit
Document: 7339672
Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat
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Francesc Camps i Xicart, Adjunt a Gerència per a la Coordinació economicofinancera,
CERTIFICA:
1. Que el passat 14 de desembre de 2020, el Consell d’Administració de l’ACA va aprovar
l’Avantprojecte de pressupost de l’ACA 2021, així com el Pla econòmic i financer de l’ACA per
als anys 2021-2027. Els crèdits pressupostats per a despeses de capítols I a VII per al 2021
totalitzen 476,39 M€.
2. Que es va publicar al DOGC el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els
criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020,
mentre no entrin en vigor els del 2021.
3. Que d’acord amb la resolució 229/2020 [2021] es van modificar els crèdits pressupostaris
vigents per l’exercici 2021, establint-se en un import total de 476,39 M€.
4. Que el 9 de febrer de 2021, es va sol·licitar a la Intervenció General l’autorització per incrementar
els crèdits pressupostaris vigents de l’ACA per al 2021 en un import de 104.377.989 €, per poder
fer front als compromisos formalitzats o que varen quedar en tràmit de formalització amb càrrec a
l’exercici 2020 que no s’havien executat a 31 de desembre de 2020.
5. Que el 3 de març de 2021, la Intervenció General va autoritzar a l’ACA l’aplicació de 104.377.989
€ del romanent de tresoreria de l’ACA de l’exercici 2020 a l’increment dels crèdits pressupostaris
vigents pel 2021, condicionat a l’import que finalment en resulti dels comptes anuals de l’ACA
corresponents al 2020.
6.

Que d’acord amb la resolució 44/2021 [2021] de data 9 de març de 2021, els crèdits
pressupostaris de l’exercici 2021 s’han establert en 580,77 M€, tal com es detalla a continuació:
LLEI 4/2020, del
29 d'abril, de
pressupostos de
la Generalitat de
Catalunya 2020.

Personal (C.I)
33.468.813
Financeres (Capítol III)
1.912.379
Àmbit d’abastament d'aigua (cap. II, IV i VI)
13.471.771
Àmbit de sanejament (cap. II )
204.643.681
Àmbit de gestió de medi (cap. II, IV i VI)
8.905.232
Àmbit de gestió territorial (cap. II, IV i VI)
5.293.859
Emergències
0
Sistemes
7.278.525
Recursos
10.722.533
Recursos Humans
444.950
Fons de contingència
3.527.397
Direcció, Gerència, ATI, AJ (cap. II, IV i VI)
4.697.125
Inversió infraestructures cicle de l'aigua (C VI i VII)
131.130.550
Total despeses capítols I a VII
425.496.815
(*) sens perjudici de les modificacions efectuades amb anterioritat
(**) Distribució partida pendent d’assignació.

Modificacions

Resolució
44/2021 [
Incorporació
romanent

Pressupost 2021
vigent
(*)

Límit anual 2022 i
següents Base
19a. AVP 2021

315.652
-659.560
286.314
7.260.800
2.507.561
3.670.232
0
6.612.457
-2.806.371
36.650
-1.166.869
3.312.219
31.527.694
50.896.779

0
0
382.752
13.862.590
1.888.369
0
39.930
0
1.443.629
0
0
2.253.023
84.507.696
104.377.989

33.784.465
1.252.819
14.140.837
225.767.071
13.301.162
8.964.091
39.930
13.890.982
9.359.791
481.600
2.360.528
10.262.367
247.165.940
580.771.583

(**) 33.784.465

1.912.379
13.471.771
204.643.681
8.905.232
5.293.859
7.278.525
7.916.162
444.950
(**) 2.490.719
8.224.522
131.130.550
425.496.815
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7. Que la Base 3a de l’avantprojecte de pressupost de l’any 2021 estableix la vinculació jurídica i
crèdits inicials del pressupost de l’ACA de l’any 2021.
8. Que la Base 19a de l’avantprojecte de pressupost 2021 estableix que es podran adquirir
compromisos de despeses amb efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què
s’autoritzin o comprometin.
9. Que la Base 21a de l’avantprojecte de pressupost 2021 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 pluriennals.
10. Que en el sistema SAP de l’ACA en data 08/11/2021 s’ha enregistrat la proposta de despesa
número 0010049434 i CTN2100903 corresponent a EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU D'OPTIMITZACIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE
MONISTROL DE MONTSERRAT. TM DE MONISTROL DE MONTSERRAT amb càrrec a l’àmbit
d’INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES CICLE DE L’AIGUA, per import total de 766.615,86 €
imputat segons es mostra a continuació:
Exercici pressupostari
2022
2023

Projecte

Compte comptable

Descripció compte comptable

Import

LSA.00002/02.O
LSA.00002/02.O

0000651500
0000651500

Obra Àrees Promotores (O.Directa)
Obra Àrees Promotores (O.Directa)

627.231,16 €
139.384,70 €

11. Que l’import compromès per a l’anualitat o anualitats de referència del punt anterior referent a
l’actuació LSA.00002/02, que inclou la part corresponent a aquesta proposta de despesa,
totalitza:
Exercici pressupostari

Pressupost (a)

Reserves (b1)

Contractes (b2)

Compromès (b=b1+b2)

2022

792.212,00

729.589,07

27.953,23

757.542,30

2023

165.843,50

165.843,50

0,00

165.843,50

12. Que la vigència del present certificat d’existència de crèdit, als efectes de formalització de
l’expedient, queda regulada per allò que disposa la Base 9a de l’avantprojecte de pressupost
2021.
13. Que d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es conclou que existeix disponibilitat
pressupostària.
I per tal que així consti, signa el present certificat.

Pàgina 2 de 2

