INSTRUCCIONS PER A LA UTILITZACIÓ DE LA CALCULADORA GENÈRICA DE
COPAGAMENT
En primer lloc, cal complimentar les dades personals de la persona beneficiària
(nom i cognoms, data de naixement, grau de discapacitat, etc.) així com altres
dades que poden afectar a l’aportació (si té persones a càrrec, situació laboral, etc.)
Cal tenir present que si algun d’aquests apartats no es complimenta de
manera correcta, això pot afectar a tota la calculadora (per exemple, si no
s’informa que hi ha persones a càrrec no s’obrirà posteriorment la pantalla
que permet informar-les).
A continuació cal informar el servei concret que la persona beneficiària està
gaudint.
1) Apartats de RENDA
Cal consignar tots els ingressos obtinguts durant l’exercici, en còmput anual.
En les “pensions i prestacions”, i “rendiments del treball” si la persona treballa o ha
treballat cal posar l’import que es percebrà durant l’actual exercici, en valor net. En
la resta de rendes cal posar l’import que es va obtenir en l’exercici anterior.
En aquest apartat, cal imputar únicament la pensió, sense els complements que
es puguin estar percebent.

Els complements s’han de consignar en el darrer punt (Altres pensions públiques,
prestacions anàlogues)

En la resta d’apartats de Renda (de treball, de capital mobiliaris, etc), caldrà fer-hi
constar l’import net.
2) Apartats de DECLARACIÓ PATRIMONIAL
La informació sobre el patrimoni ha de venir referida sempre al 31 de desembre de
l’any anterior, llevat aquest any 2014, en el qual, la informació del patrimoni haurà
de venir referida a la data d’entrada en vigor de la norma, és a dir, 1 de maig de
2014.
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Cal triar l’apartat que correspongui i clicar el botó “Afegir”.

Amb això, s’obriran una sèrie de caselles que permetran posar tota la informació
necessària.
Vivenda habitual
Com a valor net de la vivenda caldrà posar el valor cadastral (o aquell valor que el
substitueixi segons el que estableix l’article 5.2 de l’Ordre 130/2014), un cop
deduïts els deutes, càrregues i gravàmens que puguin gravar la vivenda habitual
(saldo total de la hipoteca pendent, IBI, comunitat de propietaris, etc.).
A efectes de calcular el valor net, són deduïbles totes aquelles despeses que l’actual
normativa imposi com obligatòries per tal que la persona beneficiària pugui seguir
gaudint del seu habitatge.
En el cas que s’estigui pagant un lloguer o una hipoteca amb caràcter mensual,
l’import total pagat durant l’any s’haurà d’integrar en l’apartat de “reducció per
compensar el manteniment de la llar”. Si la vivenda està lliure de càrregues,
s’haurà d’indicar aquesta circumstància.
En el cas que hi hagi usdefruit o nua propietat, el valor serà el que resulti d’aplicar
l’actual normativa de l’impost sobre el patrimoni.
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Altres béns immobles
Com a valor net caldrà posar el valor cadastral (o aquell valor que el substitueixi
segons el que estableix l’article 5.2 de l’Ordre 130/2014), un cop deduïts els
deutes càrregues i gravàmens que el puguin gravar (saldo total de la hipoteca
pendent, IBI, comunitat de propietaris, etc.).
Dipòsits en comptes corrents i altres imposicions
Es computaran pel saldo existent a 31 de desembre de l’any anterior (llevat de
l’any 2014, que es computaran pel saldo existent a 1 de maig de 2014)

Disposicions patrimonials realitzades en els darrers 4 anys
Únicament es tindran en compte aquelles que s’hagin realitzat amb posterioritat a
l’1 de maig de 2014.
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis

S’imputaran pel seu valor nominal.
Altres valors representatius de la participació en fons propis
Si els valors són negociats en mercats organitzats, s’imputaran segons el valor de
negociació mig del quart trimestre de l’any anterior
Si els valors no són negociats, caldrà agafar el major dels dos valors següents:
-

Valor nominal
Valor teòric que resulti del darrer balanç aprovat
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Persones a càrrec
En primer lloc cal informar el parentesc amb la persona beneficiària i totes les seves
dades.
Com a ingressos es tindran en compte tots aquells imports previstos en els punts 1
a 6 i 8 de l’article 4 de l’Ordre BSF/130/2014.

En el cas que es tracti del cònjuge, com l’exemple de la il·lustració, cal emplenar la
casella de “capacitat econòmica” per determinar si la persona beneficiària té dret a
l’increment en la quantitat per despeses personals previst en l’article 6.3 de l’Ordre
130/2014.
Com a capacitat econòmica es tindrà en compte la que resulti d’aplicar l’article 7 de
l’Ordre BSF/130/2014.

Pàgina 4 de 4

