
  

 

 

Fundació Pere Mitjans - www.fpmitjans.org 
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OPCIONS DE COL·LABORACIÓ 

 

1 Vull fer una contribució única. Import                   euros. 
€ Amb taló bancari a nom de la Fundació Pere Mitjans. 
€ Transferència o ingrés a “BBVA” Iban ES02 0182 7028 2802 0004 2003.  

Cal indicar nom, cognom, dni i telefon de contacte 
 
2  Vull ser col·laborador de la Fundació Pere Mitjans amb una aportació mensual, 

trimestral o anual de: 

 25 euros 50 euros 100 euros        euros 

 
Periodicitat: 

 Mensual trimestral semestral anual 

 
Iban ES 

 (Aquest compromis quedarà anulat quan vosté ho desitgi) 

 
 
DADES PERSONALS: 
Nom                   Cognoms 
Nif 
Adreça complerta (carrer, núm., pis, porta, codi postal i població) 
 
Telèfon fixe     Telèfon mòbil 
Correu electrònic 
 
Si ho desitja ens pot fer arribar la documentació per correu electrònic a: 
administracio@fpmitjans.org 
 
Data i signatura 
 
 

 

 
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de, l’informem que les seves dades es tractaran per la FUNDACIÓ 
PERE MITJANS, CIF G58580143, amb domicili a la Rambla Prim 37 baixos.  08019 Barcelona, fpmitjans@fpmitjans.org, el 
qual actua com a Responsable de Tractament, i autoritza el seu tractament, amb la finalitat de gestió administrativa dels 
col·laboradors de la Fundació.  
 
Les seves dades seran cedides a l’agència tributària, si procedeix, però no seran cedides a persones físiques ni jurídiques 
públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació-supressió, oposició, limitació al 
tractament i a la portabilitat de les seves dades, mitjançant petició escrita a FUNDACIÓ PERE MITJANS, CIF G58580143, 
amb domicili en Passatge Taulat, 106-116, pl. Baixa.  08005 Barcelona, fpmitjans@fpmitjans.org 
 
Pot consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a la pàgina web: http://www.fpmitjans.org 
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AVANTATGES FISCALS 

 

 

PERSONES FÍSIQUES (IRPF) 
1er i 2on 

ANY 
3er ANY 

Primers 150 € 75% 75% 

Resta de donació a partir de 150 € 30% 35% * 

Límit de deducció sobre la base liquidable 10% 10% 

* El 3er any la deducció és un 35%, si durant els dos exercicis anteriors 
s’han realitzat donatius per import igual o superior a la mateixa entitat 

   

   

   
PERSONES JURÍDIQUES (SOCIETATS) 

1er i 2on 
ANY 

3er ANY 

Qualsevol import 35% 40% 

Límit de deducció sobre la base liquidable 10% 10% 

* El 3er any la deducció és un 40%, si durant els dos exercicis anteriors 
s’han realitzat donatius per import igual o superior a la mateixa entitat 
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