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 3 - PRESSUPOST DE DESPESES 

3.1 - Estat d'execució de despeses per capítols 

3.2 - Estat d'execució de despeses per articles 

3.3 - Estat d'execució de despeses per conceptes 

3.4 - Liquidació del Pressupost de despeses per partides pressupostàries 

3.5 - Liquidació del Pressupost de despeses: Resum per classificació econòmica 

3.6 - Liquidació del Pressupost de despeses: Resum per classificació programa 

3.7 - Liquidació pressupost despeses per grup programa i concepte 

3.8 - Resum obligacions reconegudes netes per classificació programa i capítol 

3.9 - Resum obligacions reconegudes netes per classificació econòmica i programa 

 4 - PRESSUPOST D'INGRESSOS 

4.1 - Estat d'execució d'ingressos per capítols 

4.2 - Estat d'execució d'ingressos per articles 

4.3 - Estat d'execució d'ingressos per conceptes 

4.4 - Liquidació del Pressupost d'ingressos per partides pressupostàries 

4.5 - Liquidació del Pressupost d'ingressos: Resum per classificació econòmica 

 5 - RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 6 - OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 

6.1 - Deutors 

6.2 - Creditors 

6.3 - Aplicacions pendents d'aplicació ingressos 

6.4 - Aplicacions pendents d'aplicació pagaments 

 7 - ESTAT D’EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS 
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7.1 - Obligacions derivades de la gestió 

7.2 - Desenvolupament del procés de gestió dels recursos 

7.3 - Drets anul·lats 

7.4 - Drets cancel·lats 

7.5 - Devolució d'ingressos 

 8 - EXERCICIS TANCATS 

8.1 - Obligacions reconegudes de pressupostos tancats (resum general per exercici) 

8.2 - Obligacions reconegudes de pressupostos tancats (resum general per capítols) 

8.3 - Obligacions reconegudes de pressupostos tancats (resum per àrees de despesa) 

http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/01-00.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/02-00.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/03-01.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/03-02.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/03-03.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/03-04.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/03-05.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/03-06.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/03-07.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/03-08.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/03-09.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/04-01.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/04-02.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/04-03.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/04-04.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/04-05.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/05-00.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/06-01.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/06-02.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/06-03.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/06-04.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/07-01.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/07-02.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/07-03.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/07-04.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/07-05.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-01.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-02.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-03.pdf


 

8.4 - Obligacions reconegudes de pressupostos tancats per partides pressupostàries 

8.5 - Drets pendents de cobrament de pressupostos tancats (resum general per exercici) 

8.6 - Drets pendents de cobrament de pressupostos tancats (resum general per capítols) 

8.7 - Drets pendents de cobrament de pressupostos tancats per partides pressupostàries 

8.8 - Drets cancel·lats de pressupostos tancats (resum general per exercici) 

8.9 - Drets cancel·lats de pressupostos tancats (resum general per capítols) 

8.10 - Drets cancel·lats de pressupostos tancats per partides pressupostàries 

8.11 - Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors 
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 10 - ROMANENT DE TRESORERIA 

 11 - DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA 

11.1 - Desviacions de finançament 

 12 - DETERMINACIO SALDOS DUBTOS COBRAMENT 

 13 - INVERSONS FINANCERAMENT SOSTENIBLE 

13.1 - Determinació de les despeses finançades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals 

 14 - DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA 

14.1 - Determinació de les despeses finançades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals 
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http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-04.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-05.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-06.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-07.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-08.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-09.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-10.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/08-11.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/09-00.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/10-00.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/11-01.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/12-00.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/13-01.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Economica/Pressupost/Liquidacio/Ajuntament/2018/14-01.pdf

