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Data de realització del càlcul:
Identificador:
Nom i cognoms:
Càlcul de copagament genèric
EN DESENVOLUPAMENT
Dades de la persona beneficiària
Data de realització del càlcul
Nom i cognoms
NIF/NIE
Data de naixement
Discapacitat (%)
Té persones a càrrec
Fa declaració IRPF
Declaració IRPF
Està en situació laboral activa
Ingressos anuals
Està pagant pensió d'aliments
Import anual pensió d'aliments
Prestacions de servei del beneficiari
Renda
TIPUS PENSIÓ / PRESTACIÓ
CASELLA IRPF
IMPORT
Import anual de pensions públiques
Import anual de pensions públiques
Import anual de pensions privades
Import anual de pensions privades
Import anual de prestacions socials
Import anual de prestacions socials
PENSIONS I PRESTACIONS
INGRESSOS DERIVATS DEL TREBALL
CASELLA IRPF
IMPORT
Rendiment del treball net
Rendiment del treball net
Aportacions al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat
Aportacions al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat
RENDIMENTS DEL TREBALL
RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI
INGRESSOS CAPITAL MOBILIARI
CASELLA IRPF
IMPORT
Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi
Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi
Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable general
Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable general
RENDIMENTS DELS BÉNS IMMOBLES
INGRESSOS BÉNS IMMOBLES
CASELLA IRPF
IMPORT
Ingressos per immobles arrendats o cedits a tercers
Ingressos per immobles arrendats o cedits a tercers
Import del valor cadastral
Import del valor cadastral
RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES
INGRESSOS ACTIVITATS ECONÒMIQUES
CASELLA IRPF
IMPORT
Rendiments d'activitats econòmiques per estimació directa
Rendiments d'activitats econòmiques per estimació directa
Rendiments d'activitats econòmiques per estimació objectiva
Rendiments d'activitats econòmiques per estimació objectiva
Rendiments d'activitats econòmiques per activitats agrícoles en estimació objectiva
Rendiments d'activitats econòmiques per activitats agrícoles en estimació objectiva
INGRESSOS RÈGIMS ESPECIALS
RÈGIMS ESPECIALS
CASELLA IRPF
IMPORT
Rendiment net computable de la base imponible general dels béns mobles
Rendiment net computable de la base imponible general dels béns mobles
Rendiment net computable dels rendiments d'activitats econòmiques
Rendiment net computable dels rendiments d'activitats econòmiques
GUANYS PATRIMONIALS
INGRESSOS GUANYS PATRIMONIALS
CASELLA IRPF
IMPORT
Guanys i pèrdues patrimonials a integrar en la base imponible general
Guanys i pèrdues patrimonials a integrar en la base imponible general
Guanys i pèrdues patrimonials a integrar a la base imponible de l'estalvi
Guanys i pèrdues patrimonials a integrar a la base imponible de l'estalvi
ALTRES INGRESSOS
INGRESSOS
CASELLA IRPF
IMPORT
Imports obtinguts per la constitució d'una hipoteca inversa
Imports obtinguts per la constitució d'una hipoteca inversa
ALTRES PENSIONS PÚBLIQUES
PRESTACIONS ANÀLOGUES
CASELLA IRPF
IMPORT
Complement pensió de gran invalidesa o pensió de jubilació derivada de gran invalidesa
Complement pensió de gran invalidesa o pensió de jubilació derivada de gran invalidesa
Complement 3a persona prestació per fill a càrrec > 18 anys
Complement 3a persona prestació per fill a càrrec > 18 anys
Complement 3a persona pensió d'invalidesa no contributiva
Complement 3a persona pensió d'invalidesa no contributiva
Subsidi d'ajuda de tercera persona de la LISMI
Subsidi d'ajuda de tercera persona de la LISMI
Altres prestacions establertes per règims de protecció social complementaris
Altres prestacions establertes per règims de protecció social complementaris
TOTAL RENDA
Declaració patrimonial
Béns i drets
Vivenda habitual
Tipus via
Via
Número
Portal
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Municipi
Municipi
Referència cadastral
% Titularitat
Valor net
Any valor
Import a computar
Deducció per deutes, càrregues i gravàmens de la vivenda habitual
Bé o dret afectat
Afectació
Import pagat per lloguer
Import pagat per hipoteca
Vivenda lliure de càrregues
Import a computar
Béns immobles de naturalesa urbana (excepte vivenda habitual)
Tipus via
Via
Número
Portal
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Municipi
Municipi
Referència cadastral
% Titularitat
Valor net
Any valor
Import a computar
Béns immobles de naturalesa rústica (excepte vivenda habitual)
Tipus via
Via
Número
Portal
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Municipi
Municipi
Referència cadastral
% Titularitat
Valor net
Any valor
Import a computar
Dipòsits en compte corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers 
i altres tipus d'imposicions en comptes
Codi IBAN
Denominació de l'entitat bancària
% Titularitat
Valor
Any valor
Import a computar
Disposicions patrimonials realitzades en els 4 anys anteriors a la presentació de la 
sol·licitud en favor de cònjuges o parents fins el 4t. grau
Tipus disposició
% Titularitat
Valor net
Contraprestació rebuda
Import a computar
Mesos deixats de percebre fins 
a la presentació de la sol·licitud
Import mensual mig de les 
rendes deixades de percebre
Contraprestació  rebuda
Import a computar
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis(Bons, obligacions, lletres, pagarés, etc.)
Descripció del bé
% Titularitat
Valor
Any valor
Import a computar
Valors no exempts representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat
Descripció del bé
% Titularitat
Valor
Any valor
Import a computar
Deducció per deutes, càrregues i gravàmens
Bé o dret afectat
Afectació
Import a deduir
Import a computar
DADES NO VÀLIDES. NO COMPUTARÀ EN EL CÀLCUL
Declaració de persones a càrrec
Parentesc:
Dades persona a càrrec
DADES NO VÀLIDES. NO COMPUTARÀ EN EL CÀLCUL
Parentesc amb beneficiari
Data de naixement
Discapacitat (%)
Ingressos econòmics
Capacitat econòmica
Viu amb el beneficiari
Viu a la vivenda habitual
Té servei residència
Resum
CAPACITAT ECONÒMICA
Ingressos i rendes
Patrimoni
Total capacitat econòmica
DEDUCCIONS
Deduccions per compensar les càrregues familiars
Deduccions manteniment de la llar
Quantitat per despeses personals
Import deduccions
CAPACITAT ECONÒMICA DISPONIBLE
PRESTACIONS ANÀLOGUES ARTICLE 5.5 ORDRE (IMPORT ANUAL)
COST DEL SERVEI (IMPORT ANUAL)
COPAGAMENT MÀXIM DEL SERVEI (IMPORT ANUAL)
APORTACIÓ TEÒRICA (IMPORT ANUAL)
COPAGAMENT (IMPORT ANUAL)
COPAGAMENT (IMPORT MENSUAL)
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