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Pàg. 1 

ORGANISMES AUTÒNOMS 

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 
L’exercici 2010, l’Ajuntament de Sabadell té 3 organismes autònoms 
administratius. 
 
L’Organisme Autònom Local de Museus i Arxius de Sabadell va començar a 
funcionar durant l’any 2005 i va assumir les competències dels dos organismes 
que aquell mateix any es van tancar (Arxiu i Museus).  
 
Els altres organismes són el Servei de Recaptació de Sabadell (SERESA) i 
l’Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS). 
 
El pressupost definitiu dels 3 organismes autònoms que integren el Compte 
General  de l’exercici 2010 suma la quantitat de 4,54 milions d’€, mentre que 
l’any passat l’import va ser de 4,53 milions d’€. 
 
La suma del pressupost definitiu de tots els organismes autònoms representa el 
1,47% (un 1,40% a l’any 2009) del pressupost consolidat de l’Ajuntament. Dels 
4,54 milions d’€, 3,74 milions d’€ provenen del propi Ajuntament com a 
transferències internes. Podem concloure, doncs, que els organismes 
autònoms aporten al pressupost consolidat de la Corporació la quantitat de 
0,80 milions d’€ com a ingressos propis, dels quals la major part corresponen a 
la incorporació de romanents de crèdits i superàvit procedents de l’exercici 
anterior i només l’OAL de Museus i Arxiu rep petites subvencions d’altres 
administracions. 
 
Al tancament de l’exercici els organismes autònoms tenien pendents de cobrar 
737.292,84€ (1.050.815,21€ a l’any 2009), la major part corresponents a 
l’aportació municipal destinada al seu funcionament corrent. Per altra banda, 
els quedaven pendents de pagar 230.576,10€ (210.889,06€ a l’any 2009). 
 
Pel que fa al resultat pressupostari , Informàtica Ajuntament de Sabadell i 
l’OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell  tanquen l’exercici amb resultat 
positiu, i Servei de Recaptació de Sabadell amb resultat negatiu. 
 

COMPTABILITAT FINANCERA 
 
Atesa la composició dels comptes de resultats dels diferents organismes 
autònoms, on pràcticament la totalitat dels ingressos provenen de l’aportació 
municipal i la majoria de les despeses generades són les de personal i els 
subministres per dur a terme els serveis corresponents, el resultat d’explotació 
està interrelacionat amb la gestió pressupostària. A més a més, la seva poca 
importància relativa no fa variar l’anàlisi consolidat de l’Ajuntament. 


