
 
 

Informació setmanal Patronat d'Estudis Osonencs
  

Informació fiscal important
* RECORDEM QUE: 
El Patronat d'Estudis Osonencs és una associació sense ànim de lucre inscrita al
Registre d'Associacions del Departament de Justícia, declarada d'UTILITAT
PÚBLICA (Resolució JUS/271/2015, de 9 de febrer), acollida als incentius fiscals de la
Llei 49/2002. 
 
És molt importat que ens faciliteu (abans de finalitzar l'any 2021) el vostre NIF, ja
que, sense aquesta dada, no podrem informar a l'Agència Tributària de la vostra quota
pagada o donació i no us podreu aplicar la deducció. 
 
La quota de Soci del Patronat d'Estudis Osonencs (també les donacions) dóna dret
a deduccions per donatius a l'impost de la Renda (IRPF). 
L'import de la deducció ve determinat per la normativa vigent. La normativa del 2020
estableix que fins a 150 euros de donacions realitzades en conjunt pel contribuent
procedeix aplicar un percentatge de deducció de la quota íntegra del 80%, La resta (el
que superi els 150 €) el percentatge serà del 35% (o del 40% si són recurrents, és a dir
si en els dos exercicis anteriors ja s'havien efectuat donatius, també quotes, a favor del
Patronat del mateix import o superior). 
 
En les dades fiscals de l'esborrany que us envia l'Agència Tributària, ja estaran
incorporats els imports, recurrència i percentatges aplicats a aquesta deducció. 
No obstant això, caldrà comprovar que les dades fiscals que apareixen són correctes i
que els percentatges estan ben aplicats; i hauran de modificar-se en cas contrari.
Consulteu la informació actualitzada al web de l'Agència Tributària. 
 
Les donacions al Patronat d'Estudis Osonencs dóna dret a deduccions a l'Impost de
Societats (IS)  
El Percentatge és del 35% i si són recurrents, del 40%. A efectes de l'empresa donant el
donatiu no constitueix una despesa deduïble en l'Impost de Societats, però si és una
deducció en la quota. 
 
Si encara no sou socis, us encoratgem a què us en feu! 
 

Activitats
 



* Divendres 29 d'octubre a les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del
llibre "Vós i jo entre els antics. Fonts i influències de la literatura catalana
medieval",  assaig guanyador del premi València Nova, edició 2020, a càrrec de
l'escriptor Antoni Pladevall i Arumí i de l'autora Mìriam Ruiz-Ruano. 
Amb la col·laboració de la Institució Alfons El Magnànim i el Patronat d'Estudis
Osonencs. 

 
 
Més informació

 

Exposicions
* De l'1 d'octubre al 7 de novembre, al Temple Romà, exposició  "Vinc de Vic" de
Manel Esclusa. 
 

 
 
Autor de referència en el panorama de la fotografia contemporània, ha desenvolupat un
llenguatge molt personal a partir de la foscor i les ombres, d’una llum tènue, del
moviment i del lleuger desenfocament. Uns elements que esdevenen el mecanisme per
capturar en les imatges una seqüència temporal de la realitat, amb un punt espectral i
plena de suggeriments, subtileses i matisos. 
 
(En col·laboració amb ACVIC Centre d’Arts Contemporànies.) 
 

https://patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/detall/Presentacio-del-llibre-Vos-i-jo-entre-els-antics


Manel Esclusa va ser nomenat Membre de Mèrit del Patronat d'Estudis Osonencs l'any
2013. 
 
Horari: 
        Matí, de dimarts a dissabte d'11 a 13 h. 
        Tarda, de dimarts a diumenge de 18 a 20 h. 
Més informació.

* Programa d'Exposicions al Temple Romà. Està previst que el Temple Romà aculli 8
exposicions durant aquest any 2021. 
Més informació i descàrrega del tríptic aquí. 
 

Notícies
* Lliurament de la distinció de Membre de Mèrit 2020 a l'escriptora Josefa
Contijoch,   
Ja podeu veure el vídeo de l'acte de lliurament del guardó de Membre de Mèrit 2020 del
Patronat d'Estudis Osonencs a l'escriptora Josefa Contijoch i Pratdesaba  i  la
conferència "Josefa Contijoch. Les raons d'una obra literària", a càrrec de la Sra.
Carme Codina Contijoch. 
 

 
Enllaç: https://youtu.be/YRUKsqR50eI

* Nou número de la revista Ausa 
S'ha publicat el número 186 de la revista Ausa que tanca el volum XXIX.  Ja està
disponible la versió electrónica (ISSN 2014-1246) al RACO - Revistes Catalanes amb
Accés Obert. 
Està previst lliurar gratuïtament l'edició en paper (ISSN 0210-5853) a tots els socis
durant la segona quinzena de novembre. 
 
Agrairem que si no la voleu rebre ens ho comuniqueu tant aviat com pogeu a
l'adreca secretaria@secretariapatronatestudisosonencs.cat 
 

https://patronatestudisosonencs.cat/ca/Membres-de-Merit#MM2013
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/detall/Exposicio-de-fotografia-de-Manel-Exclusa
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/noticia/Programa-exposicions-2021-al-Temple-Roma
https://youtu.be/YRUKsqR50eI
https://youtu.be/YRUKsqR50eI
mailto:secretaria@secretariapatronatestudisosonencs.cat?subject=Revista%20Ausa%20186&body=No%20cal%20que%20m%27envieu%20la%20revista%20Ausa%20per%20correu%20ordinari.


 
Enllaç: https://raco.cat/index.php/Ausa/issue/view/28897

 

* Horari Temple: 
Si les mesures de prevenció de la COVID-19 ho permeten el Temple Romà estarà obert: 
             Matí: de dimarts a dissabte d'11 a 13 h. 
             Tarda: de dimarts a diumenge de 18 a 20 h. 
 
* Us podeu fer Socis del Patronat d'Estudis Osonencs des del nostre web  
Enllaç Alta Socis

* Al Temple Romà podeu adquirir, amb descompte pels socis, qualsevol de les
publicacions del Patronat d’Estudis Osonencs no exhaurides. 
Consulteu Publicacions al nostre web.

* Podeu consultar totes les notícies al nostre web. Enllaç

Xarxes Socials 
Twitter: https://twitter.com/estudisosonencs?lang=ca     @EstudisOsonencs 
Facebook: https://ca-es.facebook.com/Patronatdestudisosonencs   
@Patronatestudisosonencs 
Instagram: https://www.instagram.com/patronatestudisosonencs/   
@patronatestudisosonencs 
Youtube:https://www.youtube.com/Patronatd'EstudisOsonencs

 

Si no podeu veure aquest butlletí podeu consultar-lo al nostre web

Esteu rebent aquest missatge perquè sou soci i/o esteu subscrit a la llista de correu del
Patronat d'Estudis Osonencs. Us podeu donar de baixa enviant un correu a

https://raco.cat/index.php/Ausa/issue/view/28897
https://raco.cat/index.php/Ausa/issue/view/28897
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/Els-Socis
https://patronatestudisosonencs.cat/productes/view
http://patronatestudisosonencs.cat/noticies/llista
https://twitter.com/estudisosonencs?lang=ca
https://ca-es.facebook.com/Patronatdestudisosonencs
https://www.instagram.com/patronatestudisosonencs/
https://www.youtube.com/Patronatd'EstudisOsonencs
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/Butlleti-informatiu


secretaria@patronatestudisosonencs.cat
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