OFERTA PER LES ASSOCIACIONS DEL
CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA PER
L’EINA DE COGESTIÓ ASSOCIATIVA
Us oferim una eina que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part de les entitats d’una
interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “COOPDEMA SCCL” és capaç de nodrir un sistema
comptable per doble partida i extreure informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.
Si esteu interessats podeu accedir a aquest formulari.

Per què una eina de gestió?
Amb aquesta eina no només donem resposta a les necessitats sorgides arran dels recents canvis en la legislació que
afecten a les entitats sense ànim de lucre, si no també aconseguim una millor gestió econòmica, fiscal i comptable que
permet un major control i més transparència per part de les mateixes entitats.
Una eina de gestió fàcil i econòmica
Interfície web que permet registrar tots els documents comptables per elaborar els informes econòmics (factures
rebudes i emeses, nòmines, quotes socis, subvencions, tiquets...)
La interfície també incorpora un mòdul de conciliació bancària molt fàcil i intuïtiu que facilita el control de la tresoreria.
Una altre funcionalitat que ofereix l’Eina és la gestió documental, amb la que es poden crear factures i pressupostos
d’una forma ràpida i senzilla, escollint models incorporats en format pdf, així com escanejar les factures rebudes i
qualsevol altre document comptable/fiscal, i també arxivar els Estatuts, les darreres Juntes inscrites al Registre, el
CIF..., concentrant en un mateix espai la documentació oficial de l’entitat.

OFERTA PER LES ASSOCIACIONS DEL
CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA PER
L’EINA DE COGESTIÓ ASSOCIATIVA
Les entitats del Consell d’Associacions de Barcelona podran gaudir de les següents opcions a contractar:
A) Entitats on totes les activitats estan exemptes d'IVA:
Inclou: Elaboració i presentació de Impost de Societats (Model 200) i de la declaració d’operacions amb tercers
(Model 347), confecció de comptes de pèrdues i guanys i balanç de situació.
B) Entitats amb alguna o totes les activitats subjectes a IVA:
Inclou: Totes les especificacions de l’apartat A) a més de l’elaboració dels models d’IVA trimestrals (Model 303) i
anual (Model 390)
Segons el tipus d’activitat i els ingressos anuals els preus són els següents:

Quota d’alta*
A) Activitat sense
IVA
B) Activitat amb
IVA

<50.000€

Quota mensual*
Ingressos anuals***
50.000€ - 100.000€ 100.000€ - 150.000€

40€ (**)

20€

30€

45€

50€ (**)

50€

60€

75€

>150.000€
Demanar
pressupost

* Preu amb IVA no inclòs
** Preu subvencionat per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural fins esgotar l’import concedit. El descompte aplicat és del 50%.
*** S’entén per ingressos anuals tots els ingressos que pugui tenir l’entitat (subvencions, quotes, activitats,..)

També hi ha la possibilitat de presentació puntual d’altres models d’hisenda trimestrals i anuals (IRPF retencions
professionals, lloguers, etc.) i d’altres per un preu de 35€*.
Condicions generals i altres serveis inclosos:
 Accés i ús a l’eina i lliurament d’un “Manual d’Ús” que guiarà a la entitat a l’hora de començar a utilitzar l’Eina.
També disposarà de vídeo tutorials, així com d’una sessió mensual formativa sobre l’ús de l’eina.
 Servei de tutorització pel que fa a l’ús de l’Eina, que complementarà les indicacions contingudes en el Manual d’Ús i
que es concretarà en la supervisió de les operacions introduïdes per l’entitat.
 Entrada dades on-line per part de l'entitat.
 Validació dades on-line a càrrec de Coopdemà
 Sistema de gestió documental  Sistema d’emmagatzematge i organització dels documents de l’entitat.
 Emissió de factures i pressupostos per a socis i/o clients.

