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DEL MONUMENT

Salvem el monument del

PATÍ DE VELA

PATÍ
DE
VELA
L’ADIPAV i la Fundació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya han
establert un marc de col·laboració per unir esforços i aconseguir finançament
per a la restauració i el restabliment del monument dedicat al Patí de Vela a
la ciutat de Barcelona.
Les entitats col·laboradores engeguen una campanya per a la captació de
donacions i recursos que facin possible recuperar el monument a l’embarcació
emblemàtica de la Ciutat, i amb les quals els donants i participants podran
gaudir d’avantatges fiscals. Tot ajudant a aquest projecte!
COM PODEU FER EL VOSTRE DONATIU?

Per domiciliació bancària (indicar compte de càrrec)
IBAN: ES

Per transferència al número de compte obert per la Fundació UFEC IBAN:
ES23-2100-5000-5102-0015-2186

DONACIÓ

Imports suggerits:
50 €

100 €

150 €

300 €

500 €

1.000 €

€

Altres imports:

CERTIFICAT PER A DEDUCCIONS FISCALS

La donació donarà lloc a una deducció (*) de fins a un 75% en la declaració
d’IRPF o 35% en la declaració d’IS en l’exercici fiscal que correspongui. Si
desitgeu el certificat fiscal, marqueu la casella per poder-vos-el enviar.
Desitjo rebre el certificat fiscal

NIF:

DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Soci d’ADIPAV:

Sí

No

Domicili:

AGRAÏMENTS

Desitjo que el meu nom i cognoms figurin a la llista de donants o dedicar
la meva donació a una altra persona. El donant ha de constar de la següent
manera (p.ex. nom, nom del patí, núm. de vela o qualsevol altra referència
amb un màxim de 25 caràcters):

DATA I SIGNATURA

Amb la seva signatura ens autoritza a que les dades que ens facilita i les que siguin obtingudes de
la seva relació amb nosaltres siguin incloses en un fitxer o fitxers responsabilitat de La Fundació
amb la finalitat de manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió relacionades
amb la donació, així com per a qualsevol altra finalitat que pugui constar al document. També es
podran tractar i/o comunicar les dades en el cas de que existeixi obligació legal i/o contractual.
Podrà exercir els seus drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit
a La Fundació, acompanyant còpia del document oficial que l’identifiqui en correu dirigit a
monument@adipav.org indicant a l’assumpte: LOPD. Si en relació amb els agraïments vostè
ha assenyalat que la donació consti a la llista pública de donants, accepta que les seves dades
facilitades en aquest apartat puguin ser públiques, accessibles i facilitades a tercers a través de
qualsevol mitjà o format, com per exemple en una placa o similar instal·lada al Monument o bé
referència a la pàgina web de l’ADIPAV, amb possibilitat de ser indexades per cercadors. En cas
de facilitar-nos informació de tercers, ens garanteix que amb caràcter previ haurà informat i
sol·licitat el seu consentiment en relació amb l’aquí exposat.
(*) Desgravació fiscal: deducció en la declaració d’IRPF del 75% pels 150 primers euros donats.
Sobre l’import que superi els primers 150 €, el percentatge de deducció serà del 30%. La deducció
a l’impost de societats és del 35%. Tot en els termes previstos als articles 19 i 20 de la Llei 49/2002
del Mecenatge
Data i signatura

