
Fes-te soci de l'Hospitalitat 

Uneix-te a la gran família Hospitalària adquirint tots els drets com a hospitalari/a i fen-te 
membre actiu. D'aquesta manera dones suport i ajudes a portar a terme les activitats que 
realitza la teva Hospitalitat. 

 
                Quota anual de 25 €  (Segons acord de l'Assemblea) 
                Aportació voluntària de ..............................................€ 
                     Anual      ‰   Semestral       ‰ Trimestral          ‰ Mensual 
 
DADES PERSONALS 
Nom i cognoms........................................ ....................................................................... 

Data de naixement.............................DNI ........................................ ............................. 

Domicili ....................................................................................... Codi Postal................... 

Població ............................... ...................................................Telèfon ........................... 

Correu electrònic.................................................................. ........................................ 

DADES BANCÀRIES 

Entitat Oficina D.C. Compte  

................................................................................................................................................    

Data ................................................................ Signat: ........................................................ 

L' Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona gaudeix del tracte fiscal i els beneficis previstos 
en el  Títol III de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, i en conseqüència, en aplicació de l'esmentada Llei, la 
quantitat donada té una deducció del 25% del seu import en l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF) i 35 %  del seu import, en la quota del impost sobre Societats, i amb els límits establerts per 
la pròpia Llei. 
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