
CERTIFICAT DE DONACIÓ

Per tal de poder-vos enviar el certificat de la vostra donació, i poder gaudir de 
la deducció fiscal que us correspongui, cal omplir les següents dades: 

Nom i cognoms: 

DNI:   Telèfon:    Codi postal:

Adreça electrònica:  

CONSENTIMENT
D’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, 
demanem el seu consentiment per utilitzar el correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació 
electrònica equivalent, inclòs número de mòbil, per enviar-li informació que considerem pugui ser del seu 
interès orientada a la difusió de les finalitats de la confederació.

  Sí, autoritzo   No, autoritzo

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament: Fundació Privada Universal de la Sardana
carrer Pou de la Figuera, 15 · 08003 Barcelona |  fundaciosardana@gmail.com

Finalitat del tractament: gestionar el registre de donants, gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que 
es gestionen a través de la Fundació Sardana.
Legitimació: Les dades sol·licitades són obligatòries per tramitar el formulari. La base legal per al tractament 
és el teu consentiment al lliurar el formulari així com la clara acció informativa que reflecteixi una manifestació 
de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca seva en el cas que sigui necessari el consentiment i 
l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privadesa. L’interessat tindrà dret a retirar el consentiment 
en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.
Destinataris: Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals. Les dades personals no es comunicaran a tercers, ni es 
transferiran fora de la Unió Europe excepte els esmenats.
Termini de conservació de les dades: les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti 
la supressió per part de l’interessat.
Drets de les persones:. Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud 
d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a la Fundació Sardana al carrer Pou de la 
Figuera, 15 08003-Barcelona o per correu electrònic a fundaciosardana@gmail.com acompanyat de fotocòpia 
de document oficial que us identifiqui. En cas d’exercir-se per correu electrònic el document haurà de signar-se 
digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.
Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de 
l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es  o per mitjans no electrònic

Signat: 
   



Benvolgut/da
Em dirigeixo a vostè en nom de la Fundació Universal de la Sardana, una 
fundació sense ànim de lucre situada al carrer Pou de la Figuera, 15 de 
Barcelona. Un dels seus programes de promoció i divulgació de la sardana 
és la col·laboració amb l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona per a la 
realització de les ballades al Pla de la Catedral de Barcelona els caps de 
setmana. 

Aquestes ballades s’iniciaran a partir de la festivitat de Santa Eulàlia la 
majoria de dissabtes a la tarda i diumenges al matí, segons un programa que 
s’anunciarà properament i que es desenvoluparan en aquest lloc emblemàtic 
de la ciutat de Barcelona.

Amb aquest motiu, ens dirigim a vostè, per sol·licitar-li una col·laboració 
econòmica en concepte de donació,  la qual té caràcter deduïble de la quota 
de la seva declaració de renda. Actualment la deducció arriba al 75% dels 
primers 150 euros aportats i al 30% per l’import que superi aquesta quantitat.

Amb la seva ajuda aconseguirem la continuïtat de les ballades de la Catedral i 
que, a la vegada, esdevinguin un reclam turístic més enllà de la nostra ciutat.

Si necessita més informació sobre la nostra fundació o sobre l’activitat per la 
qual li sol·licitem col·laboració, pot posar-se en contacte amb nosaltres, a les 
dades que consten seguidament. 
Atentament, 

Joaquim Rucabado Aguilar
President Fundació Sardana

Podrà deduir els seus donatius a la seva propera declaració de 
la renda o impost de societats. Per a fer-ho, necessitem la seva 
adreça i el teu NIF o CIF.
Si la seva aportació és periòdica, enviï’ns les seves dades 
a  fundaciosardana@gmail.com  i a final d’any li enviarem 
l’acreditació del total de la seva donació.

La seva aportació pot ser mitjançant transferència o càrrec domiciliat.  
  

Pagament únic de 50 euros anuals    
Pagament semestral de 25 euros al semestre
Una altra aportació: _____ euros  Anual    Semestral

Mitjançant domiciliació bancària (ordre de domiciliació de deute Sepa)

NOM i COGNOMS: 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, l’usuari del servei autoritza 
al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per deure el seu compte i a la 
fundació per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del creditor. 
Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament en els termes 
i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament 
haurà d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de deute en 
compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat 
financera.

A emplenar per l’usuari del servei:

TITULAR DEL COMPTE:
NIF/NIE/PASSAPORT DEL TITULAR:

_ _ _ _           _ _ _ _             _ _ _ _               _ _                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN             ENTITAT          OFICINA           DC                Nº COMPTE

Mitjançant transferència bancària

IBAN   ES64 2100 0747 2202 0013 2719
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX
CONCEPTE: CATEDRAL + (Nom i cognoms) 

COM COL·LABORAR


