Fundació privada per a la
Xarxa Oberta, Lliure i Neutral

Benvolgut, benvolguda,
La Fundació guifi·net és una ONG per al desenvolupament, una entitat sense ànim de lucre
d'interès general.
És l'objectiu de la Fundació, promoure i fomentar el desenvolupament de les xarxes i
infraestructures de telecomunicacions amb vocació universal, construint i mantenint la xarxa
guifi·net com una infraestructura per al bé comú, oberta a tothom en igualtat de condicions, on
contracteu serveis als operadors col·laboradors1: accés a Internet, telèfon fix, ...
La Xarxa de Comuns guifi·net és una iniciativa ciutadana en el món de les telecomunicacions.
Quan participeu en primera persona, contractant serveis a operadors col·laboradors, teniu
accés a Internet, de qualitat i de manera que ajudeu a la construcció de la Xarxa de
Telecomunicacions de Comuns. La vostra pròpia xarxa de telecomunicacions.
La Fundació, com a entitat sense finalitats lucratives, persegueix l'interès general, la defensa
del dret humà d'accés a Internet reconegut per l'ONU al 2011, finalitats cíviques,
culturals, de cooperació al desenvolupament, de promoció del voluntariat, de promoció de
l'acció social, de foment de l'economia social, de desenvolupament de la societat de la
informació i desenvolupament tecnològic.
És, per tant, una entitat beneficiària del mecenatge i les donacions irrevocables, pures i
simples tenen incentius fiscals per a les persones donants.
Com a persona client d'un operador col·laborador obteniu els serveis d'aquest a través de la
Xarxa de Comuns guifi·net
I, a través seu, feu efectiva la vostra donació perquè puguem complir la nostra finalitat
específica de desplegar i mantenir la Xarxa de Comuns per on obteniu els serveis.
Així, tothom pot ser mecenes i aprofitar els incentius fiscals al mecenatge:
Persones físiques – IRPF
- import anual inferior a 150€: 75%
- import restant superior a 150€:
- si és durant al menys tres anys: 35%
- si no es compleix la condició anterior: 30%

Persones jurídiques – Impost de Societats
- si és durant al menys tres anys: 40%
- si no es compleix la condició anterior: 35%

Gràcies per formar part de guifi·net i pel vostre mecenatge, amb ell podem fer més gran i millor
la Xarxa de Telecomunicacions de Comuns.
El Patronat de la Fundació

1 Relació d'operadors col·laboradors: https://fundacio.guifi.net/proveidors
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