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Ingressos inicials
Heu de fer 2 ingressos diferenciats: el Capital Social i el Moneder. 

(TRIODOS BANK) IBAN: ES64 1491 0001 2220 7147 5129
CAPITAL SOCIAL*: Ingrés de 100€ 

ATENCIÓ: al concepte de la transferència ha de constar: fiança família Nomdelafamilia.
*En cas de baixa es retornarà l’import deL capital social en un termini màxim de 6 mesos

MONEDER: Primer ingrés al moneder: quantitat que la família decideixi.
ATENCIÓ: al concepte ha de constar: moneder  Nomdelafamilia.

Ingressos mensuals
QUOTA DE MANTENIMENT: Per sostenir el projecte als socis se li descompatarà una quota de 12€ al seu moneder.

MANTENIMENT DEL MONEDER: Ingressar els diners necessaris per mantenir el MONEDER en positiu.
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