
2016

Impostos directes 23.826.579,88 982,30
Impostos indirectes 475.597,76 19,61
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.124.558,40 252,50
Transferències corrents 6.325.901,24 260,80
Ingressos patrimonials 392.212,00 16,17
Alienació d'inversions reals 0,00 0,00
Transferències de capital 3.125.109,69 128,84
Actius financers 140.000,00 5,77
Passius financers 1.615.609,68 66,61
Totals 42.025.568,65 1.732,60

Despeses de personal 13.160.522,32 542,57
Despeses corrents en béns i serveis 16.368.478,30 674,82
Despeses financeres 705.357,26 29,08
Transferències corrents 911.821,87 37,59
Fons de contingència i altres imprevistos 165.000,00 6,80
Inversions reals 5.066.285,12 208,87
Transferències de capital 91.843,08 3,79
Actius financers 140.000,00 5,77
Passius financers 5.416.260,70 223,30
Totals 42.025.568,65 1.732,59

Ingressos consolidats per capítols. Previsió inicial. Any 2016

Despeses consolidades per capítols. Crèdits inicials. Any 2016

Dades Econòmiques Despeses

Indicador

Indicador



Deute públic 6.080.726,10 250,69
Serveis públics bàsics 19.975.305,90 823,52
Actuacions de protecció i promoció social 1.691.243,91 69,72
Producció de béns públics de caràcter preferent 5.437.430,46 224,17
Actuacions de caràcter econòmic 2.131.674,47 87,88
Actuacions de caràcter general 6.709.187,81 276,60
Totals 42.025.568,65 1.732,58

Impost sobre béns immobles 20.488.592,41 844,68
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 1.236.922,21 50,99
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 1.864.265,26 76,86
Impost sobre activitats econòmiques 236.800,00 9,76
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 475.597,76 19,61
Taxes 5.143.385,97 212,05
Preus públics 181.036,00 7,46
Totals 29.626.599,61 1.221,41

Impost de béns immobles: Urbana 0,98  % 
Any de la darrere revisió cadastral 2.002,00
Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,04  % 
Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,45  % 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Turismes de menys de 8 cavalls fiscals 22,64  euros 
Turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 61,16  euros 
Turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 130,88  euros 
Turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 163,00  euros 
Turismes de 20 cavalls fiscals o més 203,72  euros 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 4,00  % 

Despeses consolidades per programes. Crèdits inicials. Any 2016

Principals ingressos propis consolidats. Previsió inicial. Any 2016

Principals tipus impositius aplicats. Any 2016

Indicador

Indicador

Indicador


	Pressupostos


Pressupostos

		

		2016

		Dades Econòmiques Despeses

		Ingressos consolidats per capítols. Previsió inicial. Any 2016

		Indicador		Euros		Euros/hab

		Impostos directes		23,826,579.88		982.30

		Impostos indirectes		475,597.76		19.61

		Taxes, preus públics i altres ingressos		6,124,558.40		252.50

		Transferències corrents		6,325,901.24		260.80

		Ingressos patrimonials		392,212.00		16.17

		Alienació d'inversions reals		0.00		0.00

		Transferències de capital		3,125,109.69		128.84

		Actius financers		140,000.00		5.77

		Passius financers		1,615,609.68		66.61

		Totals		42,025,568.65		1,732.60

		Despeses consolidades per capítols. Crèdits inicials. Any 2016

		Indicador		Euros		Euros/hab

		Despeses de personal		13,160,522.32		542.57

		Despeses corrents en béns i serveis		16,368,478.30		674.82

		Despeses financeres		705,357.26		29.08

		Transferències corrents		911,821.87		37.59

		Fons de contingència i altres imprevistos		165,000.00		6.80

		Inversions reals		5,066,285.12		208.87

		Transferències de capital		91,843.08		3.79

		Actius financers		140,000.00		5.77

		Passius financers		5,416,260.70		223.30

		Totals		42,025,568.65		1,732.59

		Despeses consolidades per programes. Crèdits inicials. Any 2016

		Indicador		Euros		Euros/hab

		Deute públic		6,080,726.10		250.69

		Serveis públics bàsics		19,975,305.90		823.52

		Actuacions de protecció i promoció social		1,691,243.91		69.72

		Producció de béns públics de caràcter preferent		5,437,430.46		224.17

		Actuacions de caràcter econòmic		2,131,674.47		87.88

		Actuacions de caràcter general		6,709,187.81		276.60

		Totals		42,025,568.65		1,732.58

		Principals ingressos propis consolidats. Previsió inicial. Any 2016

		Indicador		Euros		Euros/hab

		Impost sobre béns immobles		20,488,592.41		844.68

		Impost sobre vehicles de tracció mecànica		1,236,922.21		50.99

		Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana		1,864,265.26		76.86

		Impost sobre activitats econòmiques		236,800.00		9.76

		Impost sobre construccions, instal·lacions i obres		475,597.76		19.61

		Taxes		5,143,385.97		212.05

		Preus públics		181,036.00		7.46

		Totals		29,626,599.61		1,221.41

		Principals tipus impositius aplicats. Any 2016

		Indicador

		Impost de béns immobles: Urbana		0.98		%

		Any de la darrere revisió cadastral		2,002.00

		Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim		2.04		%

		Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim		1.45		%

		Impost sobre vehicles de tracció mecànica

		Turismes de menys de 8 cavalls fiscals		22.64		euros

		Turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals		61.16		euros

		Turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals		130.88		euros

		Turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals		163.00		euros

		Turismes de 20 cavalls fiscals o més		203.72		euros

		Impost sobre construccions, instal·lacions i obres		4.00		%





Liquidacions

		Ens		Ajuntament de Calafell

		Tipus d'informació		Liquidacions

		Ingressos consolidats per capítols. Drets reconeguts nets. Any 2016

		No s'ha trobat cap registre

		Despeses consolidades per capítols. Obligacions reconegudes netes. Any 2016

		No s'ha trobat cap registre

		Despeses consolidades per programes. Obligacions reconegudes netes. Any 2016

		No s'ha trobat cap registre

		Principals ingressos propis consolidats. Drets reconeguts nets. Any 2016

		No s'ha trobat cap registre







