
 

 

DECRET 
 

 
EXPEDIENT: X2022000543. ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 06/2022 PER 
GENERACIÓ DE CRÈDITS. 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 21 de maç de 2022 s’ha rebut l’ingrés de l’empresa GIACSA (Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya) en concepte de liquidació del cànon d’aigua corresponent al quart trimestre de 
2021, amb la següent distribució: 
 

- Liquidació del cànon d’aigua Abrera: 10.022,50€ 
- Liquidació del cànon d’aigua ATLL : 17.467,23€ 

 
2.- S’han formalitzat els documents comptables d’ingrés amb els número d’operació següents: 
 

N. Operació Fase Aplicació Import Nom terc. Text lliure 

120220000422 RDI 2022       
55001 

17.467,23 GESTIO INTEGRAL D'AIGUES DE CATALUNYA (GIACSA) INGRES CANON AIGUA ATLL 4T 2021 

120220000423 RDI 2022       
55002 

10.022,50 GESTIO INTEGRAL D'AIGUES DE CATALUNYA (GIACSA) INGRES CANON AIGUA ABRERA 4T 2021 

   27.489,73   

 
3.- El cànon de l’aigua és un tribut que es paga a la factura de l’aigua i té una finalitat ecològica 
sobre l’ús de l’aigua. Aquest cànon s’aplica en funció de l’ús que es fa de l’aigua (domèstic, 
industrial o agrícola i ramader).  
 
Aquest import recaptat reverteix en la millora de les instal·lacions, per la qual cosa, es tramita la 
corresponent modificació de crèdits per a l’activació en el pressupost municipal d’aquests 
ingressos recaptats. 
 
4.- Intervenció emet informe favorable número 027/2022. 
 
5.- Correspon a l’ alcalde l’aprovació de les modificacions pressupostàries corresponents a 
generacions de crèdits per compromisos de nous ingressos i transferències de crèdit entre 
aplicacions de la  mateixa àrea de despesa. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, 
 
2.- Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
3.- Bases d’ execució del pressupost. 
 
 



 

 

Per tot això, l’Alcaldia, fent ús de les atribucions que m’atorga la vigent legislació: 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar les modificacions de pressupost següents, en la modalitat de generació de 
crèdits: 
 

GENERACIÓ DE CRÈDITS  

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PROJECTE 
ALTES 

PRESSUPOST 
DESPESES 

ALTES 
PRESSUPOST 
INGRESSOS 

161-62300 INVERSIONS TELEGESTIÓ AIGUA 2022-2-INVER-1 27.489,73   

55001 CÀNON AIGUA ATLL 2022-2-INVER-1   17467,23 

550002 CÀNON AIGIA ABRERA 2022-2-INVER-1   10.022,50 

   27.489,73 27.489,73 

 
 
 
 
 
Lucas Ramírez Búrdalo     Francesc Fernández Ferran 
Alcalde       Secretari 
Olèrdola, a la data de la signatura electrònica 
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