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Més informació:         On realitzem el servei: 

Marc Bueno
mbueno@pimec.org
Tel. 93 496 45 00

Com a associat a PIMEC, posem a la teva disposició la plataforma digital PIMEC Facturafy de forma gratuïta, perquè 
puguis controlar la teva facturació i el compliment de les teves obligacions tributàries. Es tracta d’un programa 
de comptabilitat pensat per a petits negocis i autònoms, amb el qual podràs crear, emmagatzemar i gestionar el 
seguiment de les factures, i elaborar els principals impostos a presentar de forma telemàtica.

PIMEC Facturafy neix del nostre acord amb la Gestoria Teruel, empresa amb més de 60 anys d’experiència, que, unint 
el seu profund coneixement comptable i fent un pas cap a la transformació digital, ha creat aquest senzill i intuïtiu 
software. Des de PIMEC, el fem nostre per poder-te’l oferir de manera gratuïta. 

NO DEIXIS D’APROFITAR AQUESTA OPORTUNITAT: 
• Total disponibilitat: en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Podràs accedir i operar amb PIMEC Facturafy des 

de l’ordinador, la tauleta, el mòbil, o descarregant-te l’aplicació. 

• Usabilitat contrastada: disseny amigable i intuïtiu per a aquesta plataforma d’ús fàcil i senzill; no necessites 
coneixements previs de comptabilitat o fiscalitat per fer-la servir. Uns formularis amb plantilles predefinides et 
guiaran pas a pas perquè no t’oblidis de res. 

• Personalització: podràs crear i registrar fins a 150 factures l’any, amb la teva imatge corporativa i descarregables 
en pdf, en la versió gratuïta que tens disponible. I si et queda curt, sempre pots contractar alguna de les versions 
Premium a preus pime.

• Control del teu negoci: comptabilitza els teus ingressos, dedueix les teves despeses, i porta un control exhaustiu 
dels teus actius i immobilitzat, llibres i activitat empresarial. 

• Disposes de la possibilitat de generar informes, ràtios i balanç setmanal, mensual, trimestral o anual. 

• Et permet crear tot tipus de gràfics il·lustratius per tal que puguis veure d’un sol cop d’ull tot el que t’interessa. 

• Compliment de les obligacions fiscals: per tal de facilitar-te la tasca de presentar les declaracions d’impostos 
trimestrals o anuals, PIMEC Facturafy t’ofereix diferents models d’impostos online a punt per ser emplenats. Podràs 
fer tantes còpies com vulguis dels models més habituals: 303, 390, 111, 180, 347, 349, 200 i 202. 

 Si tens dubtes, i com sempre, des del departament jurídic de PIMEC restem a la teva disposició per ajudar-te en el 
que calgui.

Com a soci de PIMEC, GAUDEIX DE PIMEC Facturafy de forma gratuïta. 
Identifica’t o registra’t a pimec.org i assegura’t, si us plau, d’emplenar el NIF/CIF de l’empresa  

o persona autònoma per poder validar-te com a soci de PIMEC. 

Online


