
GESTIÓ D'EQUIPAMENTS

DESCOMPTES PLA 

AJUDA + CULTURA

Pla Ajuda + Cultura

Per a Entitats Sense Ànim de Lucre.

El Pla Ajuda + Cultura és un servei amb descompte creat exclusivament perquè 

les Entitats Sense Ànim de Lucre (ESAL) i les Llibreries/Editorials puguin emetre o 

rebre els seus enviaments (Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal) a través dels 

següents serveis: 

   - Urgent 19 amb un descompte del 53,40% sobre la Tarifa Oficial. 

   - Servei Mascotes un descompte del 25% respecte la tarifa vigent. 

   - Internacionals (Express i Economy (Ecopaq)) amb un descompte de fins al 

20% respecte la tarifa normal/vigent.

*En el cas de les Llibreries i Editorials, només podran emetre o rebre 

exclusivament llibres.

*Aquesta tarifa no es pot aplicar als socis, voluntaris, etc., de les entitats o 

societats adscrites ja que és exclusiva pels enviaments que emet o rep l'entitat o 

societat només domicilis fiscals o socials).
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QUI DONA EL SERVEI

SERVEIS AMB COST

ENVIAMENTS

MRW és una empresa de transports i enviaments espanyola amb 

seu a Barcelona. Compta amb unes 1370 franquícies i 60 

plataformes logístiques distribuïdes a Andorra, Espanya, Gibraltar, 

Portugal i Veneçuela. Entre els seus serveis té el Pla Ajuda + 

Cultura per a entitats sense ànim de lucre, llibreries i editorials.



SERVEIS AMB COST

CONTACTE
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ENVIAMENTS
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Federació d'Ateneus de Catalunya: 932688130 / ateneus@ateneus.cat

PROCEDIMENT 

D'ALTA

L'entitat sense ànim de lucre que desitgi ser acollida al Pla Ajuda + Cultura, haurà 

de cumplimentar el següent formulari:

Subscripció al Pla i adjuntar la següent documentació:

Un document oficial que acrediti ser una Entitat Sense Ànim de Lucre (copia dels 

estatuts de l'organització, document d'inscripció en el registre d'associacions) i 

un document oficial que acrediti el domicili fiscal o social de l'entitat.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PLA

http://www.mrw.es/servicios_transporte_urgente/suscripcion_plan.asp?pas=1&pla_social=pla_ajudacultura
http://www.mrw.es/servicios_transporte_urgente/MRW_plan_ayudacultura.asp

