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És molt habitual que els membres d’una Junta Directiva hagin d’avançar de la seva butxaca el
material necessari per desenvolupar una activitat: ampolles d’aigua, paquets de fulls, material
logístic, etcètera. Gràcies a les noves aplicacions mòbils, és més senzill portar un control més
rigorós d’aquestes factures. La digitalització instantània dels tiquets permet evitar pèrdues,
tenir un control més acurat dels pagaments que hem avançat i poder controlar en què gastem
les nostres despeses.

CONTROLAR LES DESPESES INSTITUCIONALS
o Captio
Una aplicació molt senzilla d’utilitzar. Tant fàcil com seguir els següents passos:
1.
2.
3.
4.

Fer una fotografia del tiquet que el proveïdor us ha donat.
Esperar que l’aplicació detecti la quantitat pagada i el nom del proveïdor
Modificar (si ho desitges) qualsevol d’aquests conceptes
Agrupar totes les despeses en un únic concepte mitjançant l’opció “Informe”. Captio
detectarà l’import total avançat.
5. Enviar aquest Informe via correu a l’adreça electrònica que desitgis.
Aquesta metodologia minimitzar els errors humans (operacions aritmètiques errònies,
pèrdues, oblits) i portar un seguiment més continuat de les nostres despeses. Per classificar
millors els pagaments, Captio permet la possibilitat de classificar les dades en les següents
categories: Aparcament, Autopista, Gasolina, Restaurants i Viatges.
Recordeu que les dietes i els viatges que avancen els membres de la Junta Directiva i els
treballadors d’una entitat estan exemptes d’IRPF. L’IVA es podrà deduir sempre que el tiquet
especifiqui la quota que pertany a aquest tribut. Segons la legislació actual, no es poden
emetre factures simplificades (anteriorment anomenades tiquets) per un valor superior a
400€, ni pagar en efectiu quantitats superiors a 1000€. Per fer un seguiment fiable despeses
institucionals, es recomana fer un control regular i periòdic (mensual, bimensual, trimestral)
d’aquestes.
Si s’han realitzat despeses a països fora de la zona euro, podeu fer adreçar-vos al web
www.xe.com per conèixer la relació de canvis els dies que vàreu fer les factures.
El cost de Captio és 8€/mes. Si la vostra entitat és petita, es recomana crear un compte corrent
específic per usar l’aplicació i compartir l’usuari i contrasenya. Podeu conèixer de qui són els
conceptes avançats posant el vostre nom en la factura de l’empresa.
És preferible utilitzar Captio senzillament com a complement per facilitar-vos el seguiment i
control de les despeses. Seguiu mantenint els vostres tiquets ben arxivats i catalogats com a
prevenció.

o PassWallet / Pass Android
Són moltes les empreses que treballen amb arxius “pkpass”. Mitjançant aquest format, podeu
descarregar-vos directament els bitllets de tren o avió al vostre dispositiu mòbil, sense
necessitat d’imprimir papers. Una possibilitat que també us permet emmagatzemar-los,
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consultar-ne més ràpidament la informació que desitgeu i portar, en definitiva, un control més
estricte dels viatges que realitzeu, i les despeses que aquests generen.
Alguns serveis extres d’aquestes aplicacions són:
 Informar de canvis en la facturació d’un vol,
 Informar promocions puntuals que ofereix una companyia de trens o aerolínia
 Fer ús de les targetes de fidelització de les companyies
 Afegir les dades d’una entitat bancària per facilitar la gestió dels pagaments.

Algunes de les empreses que utilitzen aquesta tecnologia: Air Berlin, Air Canada,
Czech Airlines, Brussels Airlines, Emirates Airlines, Lufthansa, German Wings, Iberia,
Swiss Air, Norwegian Airlines, Renfe, etcètera
Utilitzant aquestes aplicacions únicament per les despeses institucionals, podreu
conèixer quants diners us gasteu en viatges de mitja o llarga distància.
o

El parking.

Si anteriorment hem parlat de controlar les despeses de mitja distància (Renfe i Vols), aquesta
aplicació permetrà dur un control absolut de les despeses del parking. Els principals serveis
que ofereix són:









Localitzar un pàrquing proper al lloc de la teva reunió i reservar una plaça.
Servei d’alerta quan la plaça està a punt de caducar o en cas de denúncia.
Ampliar el temps de reserva de la plaça. Si finalment no consumeixes tota la reserva,
recuperar l’import proporcional.
Aconseguir un Via-T.
Pagar a través del mòbil, sense necessitat de portar diners en efectiu.
Aixecar la barrera del pàrquing via mòbil.
Unificar les factures de tots els tiquets
Recórrer una multa

Ull! Heu de consultar prèviament aquelles poblacions i zones on El Pàrking està disponible. O
sigui, en tots els pàrquings privats habilitats (consulteu a la pàgina web) i les vies públiques de
les següents poblacions catalanes: Lleida, Sabadell, Mataró, Granollers, Manresa, Salou, Sant
Sadurní d’Anoia, Tàrrega, Ripoll, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Calvià, L’Ampolla, Platja
d’Aro i Mollet.
La gran majoria de ciutats mitjanes catalanes ja disposen d’una aplicació per gestionar la zona
blava des del telèfon mòbil. Consulteu en el lloc web del Consistori municipal, o fent una
senzilla recerca via Google, quines són. Algunes de les més importants:
ApparkB – Per aparcar en la via pública de Barcelona
Telpark – Per aparcar en la via pública de Tarragona
E-park – Per aparcar en la via pública de Girona
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