Benvolgut/a,
En els darrers temps, les entitats socials que treballem per a les persones amb
discapacitat estem fent ressò de la difícil situació en què ens trobem molts
centres per poder mantenir la viabilitat dels nostres serveis, en gran mesura a
causa de la manca de finançament públic adequat, essent prioritari en aquests
moments la recerca de noves formes de col·laboració amb la resta d’agents
socials.
Amb aquesta voluntat volem fer una crida a la ciutadania i t’animem a col·laborar
amb nosaltres si encara no ets soci de la nostra entitat.
Aportant 36 € anuals ens ajudaràs a seguir treballant al servei de les persones
més vulnerables, una feina que creiem del tot necessària i imprescindible en el
nostre territori, en el qual fa 50 anys que treballem.
Més enllà del valor humà i solidari que representa, fer-se soci de la nostra entitat,
declarada d’Utilitat Pública pel Ministerio del Interior, permet desgravar-te
l’import de la donació a la teva Declaració de la Renda anual. En el quadre
següents et mostrem els percentatges a deduir:

I et posem uns exemples:
Exemple 1: Si col·labores amb 100 € anuals, hisenda et retornarà 75 €, i de
la teva butxaca només en sortiran 25 €.
Exemple 2: Si col·labores amb la quota estàndard de 36 €, hisenda et
retornarà 27 € i de la teva butxaca només en sortiran 9 €.

Per fer-se soci és molt senzill, tens moltes opcions: pots trucar-nos per telèfon
(972 860815), enviar-nos un e-mail (associacio@montsenyguilleries.cat),
descarregar-te tu mateix la butlleta de la nostra pàgina web
(www.montsenyguilleries.cat) o visitar-nos al nostre centre (Camí del Molí s/n
Arbúcies).
Quadre quotes possibles:
IMPORT HISENDA ET ACABARÀS
PAGANT
APORTACIÓ TORNARÀ
Quota estàndard 2019
OPCIÓ A
OPCIÓ B
OPCIÓ C
Una altra quantitat

36 €
50 €
75 €
100 €

27€

9€

37,50 €

12,50 €

56,25 €

18,75 €

75 €

25 €

Gràcies per endavant per ajudar-nos a seguir donant viabilitat a la nostra
raó de ser: treballar per les persones amb especials dificultats.

Responsable: ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES. Finalitat: Realitzar la gestió administrativa i comptable per mantenir la relació
amb els socis, així com enviar-li informació sobre les activitats organitzades per l’Entitat, productes i serveis, alhora que notificar
esdeveniments, renovacions de carnets i subscripcions. Legitimació: Per consentiment a l’interessat. Destinataris: No es cediran
dades a tercers sense el seu consentiment, excepte per obligació legal. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com altres
drets, com s’explica a la informació addicional. Informació addicional: poden consultar la informació addicional i detalla sobre la
nostra política de Protecció de Dades a la nostra web: www.montsenyguilleries.cat. Revocació: Si vostè no desitja rebre la nostra
informació, o vol revocar el consentiment d’alguna de les finalitats, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu
electrònic a la següent adreça: direccio@montsenyguilleries.cat

