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Telèfon: 93 830 00 00  
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*CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DEL MOIANÈS 

Telèfon: 662.61.57.31 - Horari: de Dilluns a Diumenge Matins de 10 a 14 – Dimecres i divendres també de 15 a 19 h 

 

CAMPANYA D’APADRINAMENT 

Molts animals viuen en Associacions Protectores, Refugis i Centres d’Acollida durant molts anys per no haver tingut la sort de 

ser adoptats. Els animals generen despeses importants en aquests centres i per això potenciem el seu apadrinament, per contribuir 

a la millora de les seves necessitats bàsiques dins dels refugis així com a l’alimentació, a l’atenció veterinària i   a les condicions de les 

instal·lacions del centre on viuen.   Si ja teniu animals a casa vostra i no podeu acollir-ne cap, o no us interessa tenir animals a casa 

però els voleu ajudar, existeix la possibilitat d’apadrinar un gos o un gat, que visqui en una protectora. 

 

L’apadrinament consisteix en oferir una quantitat de diners (la que cadascú pugui) anual o mensualment per la manutenció d’un 

animal, us dona dret a visitar l’animal al centre i a tenir informació actualitzada i s’envien fotos actualitzades de l’animal regularment 

per correu electrònic. Per tant es manté al padrí informat de l’estat de l’animal i de si ha sigut adoptat, aleshores s’ofereix  la 

possibilitat d’apadrinar-ne un altre. 

 

La figura del padrí és molt important pels refugis doncs suposa un suport econòmic important. Però sobretot és important pels 

animals. Si visites a l’animal que apadrines l’ajudaràs a fer-se més sociable, contribuint a millorar la seva educació, estat anímic i 

comportament, facilitant així  la seva futura adopció. Els seus cuidadors t’explicaran la seva situació particular i t’assessoraran en tot 

el que necessitis. Trencaràs la rutina   de la seva vida en el centre i es sentirà feliç passejant i rebent atencions. 

 

Creiem que és molt important l’educació dels nens sobre la tinença responsable dels animals. Una forma de promocionar-la és 

que els nens es facin responsables i així els eduquem amb el respecte en vers els animals. Els nens són el futur dels animals, si 

aconseguim que es sensibilitzin amb ells, i no els vegin com a eines, formarem futurs propietaris responsables.  

 

BUTLLETA D’APADRINAMENT 

DADES PERSONALS (escriviu tot en majúscules)  

Nom i Cognoms: _________________________________________________ DNI1 : ___________________ 

Adreça:_________________________________________________________ C.P. ____________________ 

Població: _______________________________________________________ Telèfon:__________________ 

e-mail: __________________________________________Nom  de l’animal apadrinat:__________________ 

PERIODICITAT 

L’aportació depèn de cadascú, pot ser mensual, trimestral, semestral, anual o esporàdica 

Aportació periòdica de  ________________€ cada ________________ 

Aportació esporàdica de _______________€ 

COM FER EL TEU DONATIU 

Podeu fer les vostres aportacions mitjançant transferències puntuals o periòdiques al compte corrent de l’Ajuntament 
següent: Caixabank SA ES17-2100-0069-0602-0000-0342, indicant el vostre nom i el concepte apadrinament. 

 

Moià, a data:  __________________________________ Signatura :   

 
1 heu de facilitar còpia del vostre DNI 
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 INFORMACIÓ ECONÒMICA I FISCAL 

 

Coneixes els teus avantatges fiscals? 

Fes que la teva col·laboració tingui una doble recompensa! A més d’ajudar als animals, amb la teva aportació econòmica també 

gaudiràs de beneficis fiscals que et permetran deduir els teus donatius en la Declaració de la Renda o Impost de Societats. 

 

Si et fas padrí o padrina els imports aportats seran declarats anualment com a donació irrevocable, pura i simple a favor de 
l’Ajuntament de Moià en concepte d’apadrinament/donatiu al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics del Moianès, i es declararan al 
model 182  “Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas” de l’Agencia Tributària, amb dret a deducció 
a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

T’enviarem un certificat de donació amb les quantitats totals aportades durant l’any fiscal anterior per tal que el puguis incorporar 

en la teva declaració de la renda. 

 

Persones físiques (Deducció en quota íntegra. Límit 10% base liquidable)* 

Els primers 150€  75% de desgravació de tots els donatius fets a l’Ajuntament de Moià, a ONGs i fundacions fins 

a un màxim de 150€ 

A partir de 150€ Podràs desgravar-te també el 30% de l'import del teu donatiu que excedeixi els primers 150€ 

La teva fidelitat té premi Si, a més, és el 3r any en què col·labores amb una quantitat sempre igual o superior, en lloc 

d'un 30% passaràs a desgravar-te un 35% sobre l'excés de més de 150€. 

 

Persones jurídiques (Deducció en quota íntegra. Límit 10% base liquidable)* 

La vostra aportació  35% de desgravació a l’Impost de Societats de tots els donatius fets a l’Ajuntament de Moià, a 

ONGs i fundacions  

La teva fidelitat té premi En el cas que la vostra contribució com a empresa hagi estat constant en els tres darrers anys 

fiscals (amb un import superior a 150€), podreu deduir-vos de l'impost de Societats el 40% de 

l'aportació que hagueu fet a la nostra entitat. 

*Actualitzat a 06-03-2020 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES 
 

Responsable del 
Tractament 

 

Ajuntament de Moià 
Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià 
Tel: 938300000  
email: ajuntament@moia.cat   
www.moia.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció de 

dades 

dpd@moia.cat 
Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià 
Tel: 938300000 

Finalitat del tractament Gestió dels apadrinaments del CAADM  

Base jurídica 
 

El tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de Moià 
(art. 6 RGPD) amb consentiment exprés. 

Destinataris 
 

Persones interessades en apadrinar animals del CAADM 

Drets de les persones 
 

Dret a l’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la 
portabilitat de les dades 

Termini de conservació 
de les dades 

El que indica la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de la Generalitat (CNAATD) 

Reclamació 
 

Es poden presentar reclamacions davant del responsable de tractament presencialment o 
mitjançant la seu electrònica http://seuelectronica.moia.cat. 
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