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Rendiments del treball
Rendiment				 1

Contribuent que obté els rendiments DECLARANT 0001

Retribucions dineràries 109.318,23 0003

Total d'ingressos íntegres computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)] 109.318,23 0012

Cotitzac. Seguretat Social, mutualitat de funcionaris, detraccions drets passius i Col. Orfes 4.330,80 0013

Rendiment net previ [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)] 104.987,43 0017

Suma de rendiments nets previs 104.987,43 0018

Altres despeses deduïbles 2.000,00 0019

Rendiment net [(18)-(19)-(20)-(21)] 102.987,43 0022

Rendiment net reduït [(22)-(23)] 102.987,43 0025

Rendiments del capital mobiliari
RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI A INTEGRAR EN LA BASE IMPOSABLE DE L'ESTALVI

Rendiment				 1
Contribuent que obté els rendiments DECLARANT 0026

Interessos de comptes, dipòsits i d'actius financers en general 10,00 0027

Rendiments deriv. de contractes d'assegurança de vida o invalidesa i d'operacions de capitalització 887,48 0032

Total d'ingressos íntegres [(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(34)+(35)] 897,48 0036

Despeses fiscalment deduïbles 3,03 0037

Rendiment net [(36)-(37)] 894,45 0038

Rendiment net reduït [(38)-(39)] 894,45 0040

Suma de rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 894,45 0041

Béns immobles
RENDES IMMOBLES A DISPOSICIÓ DELS TITULARS, ARRENDATS, CEDITS A TERCERS O AFECTES A AAEE

Immoble				 1
Contribuent titular. DECLARANT 0062

Percentatge de propietat. 50,00 0063

Situació. 1 0065

Referència cadastral. 9247608DD6894E0002YU 0066

Urbana. X 0067

Adreça de l'immoble CL FONT D EN BASTER 0034 BJ PALMA 0069

A disposició dels titulars. X 0073

Valor cadastral de l'immoble 53.513,93 0083

Valor cadastral revisat (Sí/No) SI 0084

Nre. de dies a disposició del contribuent. 365 0085

Renda immobiliària imputada. 587,04 0089

Immoble				 2
Contribuent titular. DECLARANT 0062

Percentatge de propietat. 50,00 0063

Situació. 1 0065

Referència cadastral. 7801116ED1870S0001HK 0066

Urbana. X 0067

Adreça de l'immoble CL AMADOR 0028 MANACOR 0069

A disposició dels titulars. X 0073

Valor cadastral de l'immoble 21.409,29 0083

Valor cadastral revisat (Sí/No) NO 0084

Nre. de dies a disposició del contribuent. 187 0085

Renda immobiliària imputada. 218,77 0089

Immoble				 3
Contribuent titular. DECLARANT 0062

Percentatge de propietat. 100,00 0063

Situació. 1 0065

Referència cadastral. 8871622ED2787S0004WD 0066

Urbana. X 0067

Adreça de l'immoble CL SUREDA 0016 2 01 01 MANACOR 0069

Arrendament. X 0075
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NIF de l'arrendatari 1. 41522839L 0091

Data del contracte. 14/11/2015 0093

Marqui X si l'arrendament té dret a reducció X 0100

Nre. de dies que l'immoble ha estat arrendat 366 0101

Ingressos íntegres computables de capital immobiliari. 6.000,00 0102

Despeses de reparació i conservació de 2020. 1.988,69 0106

Interessos i despeses de reparació i conservació de 2020 que s'apliquen en aquest exercici. 1.988,69 0107

Despeses de comunitat 400,00 0109

Saldos de cobrament dubtós 1.792,00 0116

Tipus d'adquisició: Lucrativa X 0119

Data d'adquisició de l'immoble (dia/mes/any) 27/04/2014 0120

Nre. de dies que l'immoble ha estat arrendat. 366 0122

Valor cadastral 36.574,13 0123

Valor cadastral de la construcció 33.627,39 0124

% (valor cadastral construcció/valor cadastral) 91,94 0125

Import d'adquisició 36.574,13 0126

Base d'amortització 33.627,39 0130

Amortització de l'immoble 1.008,82 0131

Rendiment net. 810,49 0149

Reducció per arrendament d'immobles destinats a habitatge. 486,29 0150

Rendiment net reduït. 324,20 0154

Immoble				 4
Contribuent titular. DECLARANT 0062

Percentatge de propietat. 50,00 0063

Situació. 1 0065

Referència cadastral. 8198805ED1789N0001MQ 0066

Urbana. X 0067

Adreça de l'immoble AV DES TORRENT 0039 00 01 MANACOR 0069

A disposició dels titulars. X 0073

Valor cadastral de l'immoble 10.491,63 0083

Valor cadastral revisat (Sí/No) NO 0084

Nre. de dies a disposició del contribuent. 187 0085

Renda immobiliària imputada. 107,21 0089

Immoble				 5
Contribuent titular. DECLARANT 0062

Percentatge de propietat. 50,00 0063

Situació. 1 0065

Referència cadastral. 8198805ED1789N0002QW 0066

Urbana. X 0067

Adreça de l'immoble AV DES TORRENT 0039 I 01 01 MANACOR 0069

A disposició dels titulars. X 0073

Valor cadastral de l'immoble 10.491,63 0083

Valor cadastral revisat (Sí/No) NO 0084

Nre. de dies a disposició del contribuent. 187 0085

Renda immobiliària imputada. 107,21 0089

Immoble				 6
Contribuent titular. DECLARANT 0062

Percentatge de propietat. 100,00 0063

Situació. 1 0065

Referència cadastral. 8871604ED2787S0054ZW 0066

Urbana. X 0067

Adreça de l'immoble CL MAR 0006 1 -1 24 MANACOR 0069

A disposició dels titulars. X 0073

Valor cadastral de l'immoble 3.458,76 0083

Valor cadastral revisat (Sí/No) NO 0084

Nre. de dies a disposició del contribuent. 365 0085

Renda immobiliària imputada. 68,99 0089
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Rendes totals derivades de béns immobles no afectes a activitats econòmiques
Suma d'imputacions de rendes immobiliàries 1.089,22 0155

Suma de rendiments nets reduïts del capital immobiliari 324,20 0156

Règims especials d'imputació de rendes
IMPUTACIONS D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

Entitat				 1
Contribuent que és soci, comuner o partícip de l'entitat DECLARANT 1561

NIF de l'entitat en règim d'atribució de rendes E57884710 1562

Percentatge de participació del contribuent a l'entitat 16,67 1564

Atribució de rendiments del capital immobiliari
Entitat				 1

Rendiment net atribuït per l'entitat 439,63 1571

Rendiment net computable [(1571)-(1572)-(1573)-(1574)] 439,63 1575

Suma de rendiments nets de capital immobiliari, atribuïts 439,63 1604

Atribució de retencions i ingressos a compte
Entitat				 1

Atribució de retencions de rendiments de capital immobiliari 95,00 1598

Béns immobles arrendats o cedits a tercers per entitats en règim d'atribució de rendes
Immoble				 1

Contribuent partícip. Immoble DECLARANT 1614

Percentatge de titularitat. Immoble 16,67 1615

Naturalesa urbana. Immoble X 1616

Nombre de dies. Immoble 366 1618

Situació. Immoble 1 1619

Referència cadastral. Immoble 8198804ED1789N0002GW 1620

NIF de l'entitat en règim d'atribució de rendes E57884710 1621

Integració i compensació de rendes
INTEGRACIÓ/COMPENSACIÓ RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI DE 2020 EN LA BASE IMPOSABLE DE L'ESTALVI

Saldo net positiu del rdt. de capital mobiliari imputable al 2020 a integrar en la BI de lestalvi 894,45 0429

Base imposable general i base imposable de l'estalvi
BASE IMPOSABLE GENERAL

Saldo net de rendiments a integrar en la base imposable general i de les imputacions de renda 104.840,48 0432

Base imposable general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 104.840,48 0435

BASE IMPOSABLE DE L'ESTALVI
Resta saldo negat. guanys/pèrdues patrimon. 2019 pdt. de compensar l'1/1/2020 a integrar en la BIE 19,91 0448

Base imposable de l'estalvi 874,54 0460

Reduccions de la base imposable
REDUCCIONS PER APORTACIONS I CONTRIBUCIONS A SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL

Règim general
Aportació / Contribució				 1

Contribuent que realitza, o a qui s'imputen, les aportacions i contribucions DECLARANT 0462

Aportacions i contribucions de l'exercici 2020 600,00 0465

Import d'aportacions i contribucions amb dret a reducció (Límit màxim art. 52 de la Llei) 600,00 0467

Total amb dret a reducció 600,00 0468

Base liquidable general i base liquidable de l'estalvi
DETERMINACIÓ DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Reducció per aportacions a sistemes de previsió social (règim general). Import que s'aplica 600,00 0492

Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)] 104.240,48 0500

Base liquidable general sotmesa a gravamen [(500)-(501)] 104.240,48 0505

DETERMINACIÓ DE LA BASE LIQUIDABLE DE L'ESTALVI
Base liquidable de l'estalvi [(460)-(506)-(507)] 874,54 0510

Adequació de l'impost a les circumstàncies personals i familiars
Mínim contribuent. Import estatal 5.550,00 0511

Mínim contribuent. Import autonòmic 5.550,00 0512
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Mínim personal i familiar per calcular el gravamen estatal 5.550,00 0519

Mínim personal i familiar per calcular el gravamen autonòmic 5.550,00 0520

Mínim personal i familiar de la base liquidable general per calcular el gravamen estatal 5.550,00 0521

Mínim personal i familiar de la base liquidable de l'estalvi per calcular el gravamen estatal 0,00 0522

Mínim personal i familiar de la base liquidable general per calcular el gravamen autonòmic 5.550,00 0523

Mínim personal i familiar de la base liquidable de l'estalvi per calcular el gravamen autonòmic 0,00 0524

Càlcul de limpost i resultat de la declaració
Quota estatal corresponent a la base liquidable general sotmesa a gravamen 18.904,86 0528

Quota autonòmica corresponent a la base liquidable general sotmesa a gravamen 18.765,31 0529

Quota estatal corresponent al mínim personal i familiar de B.L. general 527,25 0530

Quota autonòmica corresponent al mínim personal i familiar de la B.L. general 527,25 0531

Quota estatal corresponent a la base liquidable general 18.377,61 0532

Quota autonòmica corresponent a la base liquidable general 18.238,06 0533

Tipus mitjà estatal 17,63 0534

Tipus mitjà autonòmic 17,49 0535

Quota estatal corresponent a la base liquidable de l'estalvi sotmesa a gravamen 83,08 0536

Quota autonòmica corresponent a la base liquidable de l'estalvi sotmesa a gravamen 83,08 0537

Quota estatal corresponent al mínim personal i familiar de la BL de l'estalvi 0,00 0538

Quota autonòmica corresponent al mínim personal i familiar de la BL de l'estalvi 0,00 0539

Quota estatal corresponent a la base liquidable de l'estalvi 83,08 0540

Quota autonòmica corresponent a la base liquidable de l'estalvi 83,08 0541

Tipus mitjà estatal 9,49 0542

Tipus mitjà autonòmic 9,49 0543

Quota íntegra estatal [(532)+(540)] 18.460,69 0545

Quota íntegra autonòmica [(533)+(541)] 18.321,14 0546

Deduccions
Import amb dret a deducció: Donatius a entitats regulades en la Llei 49/2002, de 23 de desembre				 2.234,56 H

Deducció per donatius a entitats regulades en la Llei 49/2002 amb límit 10% de la base liquidable 855,60 0723

Import amb dret a deducció: Quotes d?afiliació i aportacions a part. polítics federacions, coalicions o agrup. electorals				 72,00 M

Quotes d'afiliació a partits polítics, federacions, coalicions o agrup. electorals límit 10 % BL 14,40 0725

Per donatius, part estatal 435,00 0552

Per donatius, part autonòmica 435,00 0553

Deduccions autonòmiques de la Comunitat de les Illes Balears
Suma de deduccions autonòmiques				 0,00 0564

Determinació de quotes líquides i resultats
QUOTES LÍQUIDES

Quota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(565)] 18.025,69 0570

Quota líquida autonòmica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)] 17.886,14 0571

Quota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)] 18.025,69 0585

Quota líquida autonòmica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)] 17.886,14 0586

QUOTA RESULTANT DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
Quota líquida incrementada total [(585)+(586)] 35.911,83 0587

Quota resultant de l'autoliquidació [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)] 35.911,83 0595

RETENCIONS I ALTRES PAGAMENTS A COMPTE
Per rendiments del treball 34.855,26 0596

Per rendiments del capital mobiliari 170,52 0597

Per atribució de retencions de rendiments del capital immobiliari 95,00 0593

Total de pagaments a compte [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)] 35.120,78 0609

RESULTAT DE LA DECLARACIÓ
Quota diferencial [(595)-(609)] 791,05 0610

Resultat de la declaració 791,05 0670

Import de l'IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent
Quota líquida autonòmica incrementada 17.886,14 0671

Import de l'IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent 17.886,14 0675

Informació addicional
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SALDOS NEGATIUS DE GUANYS I PÈRDUES PENDENTS DE COMPENSAR EN ELS EXERCICIS SEGÜENTS
Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials a integrar en la base imposable de lestalvi

Pèrdua				 1
Contribuent titular DECLARANT 1258

Exercici 2019. Pendent d'aplicació al principi del període 19,91 1267

Exercici 2019. Aplicat en aquesta declaració 19,91 1268

Informació addicional de despeses de béns immobles arrendats
Immoble				 1

Número d'ordre de l'immoble 1 1392

Contribuent titular DECLARANT 1393

Referència cadastral 8871622ED2787S0004WD 1394

NIF de qui fa la reparació i conservació 41517023E 1395

Import de la despesa 1.988,69 1396
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Aquest apartat s'ha d'emplenar exclusivament en cas de declaració complementària de l'exercici 2020 de la qual es derivi una quantitat a ingressar.
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Important: en les declaracions complementàries no es pot fraccionar el pagament en dos terminis.
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Si la declaració és positiva i feu el pagament de la totalitat o del primer termini mitjançant càrrec en compte i/o opteu per domiciliar a l'entitat col·laboradora el pagament del segon termini,
consigneu les dades del compte bancari obert a Espanya del qual sou titular on voleu que us siguin carregats els pagaments corresponents. 

Si la declaració és “a retornar” i sol·liciteu la devolució, consigneu les dades del compte bancari del qual sou titular on voleu que us sigui abonat mitjançant transferència l'import corresponent.
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Important: si sol·liciteu la devolució, consigneu en l'apartat “Compte bancari” les dades completes del compte on voleu rebre la transferència bancària.

Codi IBAN 

Exercici ......... Període ……..... 0 A2 0 2 0NIF
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Cognoms i nom NIF

Resultat a ingressar o retornar (casella [0670] o casella [0695] de la declaració) …...............................................................................................................................

7(Sol·licitud de suspensió de l'ingrés d'un cònjuge / Renúncia de l'altre cònjuge al cobrament de la devolució), indiqueu-ho marcant amb una “X” aquesta casella……………...………………….…...

Important: si la quantitat consignada en la casella [0695] ha estat determinada com a conseqüència de l'emplenament de l'apartat P de la declaració 

0695

0505

Base liquidable general
sotmesa a gravamen Base liquidable de l'estalvi Quota íntegra estatal Quota íntegra autonòmica

0510 0545 0546

0570

Quota líquida estatal Quota líquida autonòmica

0571

XXTributació individual ……………………….................…………. Tributació conjunta ……………………….......……….…….….
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Si heu optat per fraccionar el pagament en dos terminis, indiqueu marcant amb una “X”
la casella corresponent, si voleu domiciliar o no el pagament del 2n termini a l'entitat
col·laboradora.
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NO FRACCIONEU el pagament..............................................................................

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic: compte restringit de col·laboració en la
recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'autoliquidacions.

Import (de la totalitat o del primer termini) ……………..... I1

I2Import del 2n termini ………….………….….....
(40% de la casella [0695])

Si l'import consignat en la casella [0695] és una quantitat positiva, marqueu amb una “X”
la casella corresponent, si voleu fraccionar o no el pagament en dos terminis.

SÍ FRACCIONEU el pagament en dos terminis........…...........................................

NO DOMICILIEU el pagament del 2n termini.............................................................

SÍ DOMICILIEU el pagament del 2n termini a l'entitat col·laboradora ……………….

Si opteu per domiciliar el pagament del 2n termini a l'entitat col·laboradora, consigneu en la
casella I2 l'import d'aquest termini i empleneu en l'apartat “Compte bancari” les dades del
compte on voleu domiciliar el pagament. En aquest cas, l'import es carregarà en compte el 5 de
novembre.

3

2

En cas de càrrec en compte, consigneu en l'apartat “Compte bancari” les dades del compte
On voleu que us sigui carregat l'import d'aquest pagament. Recordeu que el termini per efectuar
l'ingrés és fins al 30 de juny de 2021, inclusivament.

1
6

Codi SWIFT/BIC

Consigneu en la casella I1 l'import que ingresseu: la totalitat, si no fraccioneu el pagament,
o el 60 per 100 si fraccioneu el pagament en dos terminis. 

Si no domicilieu el pagament del 2n termini, heu d'efectuar l'ingrés fins al dia 5 de
novembre de 2021, inclusivament.

Recordeu que si opteu per domiciliar la totalitat o el primer termini, aquest import es carregarà
en compte el 30 de juny.

Forma de pagament:

Devolució:

ES7900610015440000690214

DOMICILIACIÓ

316,42

474,63

X
X

X

791,05

18.025,69 17.886,14

104.240,48 874,54 18.460,69 18.321,14

43038937A MORRO RAMONELL ANTONIA

Núm. justificant: 1001108082651

ALCOVER ORDINAS ANDRES

18215701T

L'autenticitat d'aquest document pot ser comprovada mitjançant el codi segur de 
verificació 88GJFKLNVU7Y9YSA a https://www.agenciatributaria.gob.es
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