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FULL DE DADES i AUTORITZACIÓ BANCÀRIA - DONACIÓ SOLIDÀRIA 

Dades del Donant:

Nom ………………………………………………Cognoms …………………………………………………

DNI  ……………...………………… Data de naixement: ……………….……………..…..…..

Adreça ………………………………………………………………………………….. Cod. Postal…………..

Ciutat   ……………..………..………

Correu electrònic           ……..……………… @  ………………….……

Tel. Fix ………………….. Tel. Mòbil ……………….

Dades Bancàries del donant

Entitat Bancaria  …………………………………………………

Num. C. Corrent (IBAN) 

(4 dígits) (4 dígits) (4 dígits) (4 dígits) (4 dígits) (4 dígits)

Vull donar: (marca amb una creu l'opció que tries i si es dona el cas posa-hi una altra quantitat)

              60 € any

…….……. € trimestre

Signatura

…….……. € semestre

Data …………………………………………………..

Entitat Bancaria: Banc BBVA

Núm. C. Corrent (IBAN) ES57 0182 0171 8502 0160 0457

En fer  l'ingrés en efectiu o transferència, INDICAR : Donació de ……………………..

Observacions: 

Fundació Elna per a la diversitat funcional, NIF G55175624, Adreça: Plaça de l’Assumpció, 16 17005 Girona.

Inscrita al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 2841.

Declarada Fundació benefica de tipus assistencial el 1 de juliol de 2014.

Telèfon de contacte 696646762

Segons disposa l'article 24 de Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre, aquesta donació pot desgravar la 

declaració de renda els primers 150€ un 50% i el resta en un 27,5%.

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  la Fundació Elna per a la Diversitat Funcional, amb 

domicili al C/Ricard Casademont, 41.- 17240 Llagostera (Girona), l'hi informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la nostra 

responsabilitat amb la finalitat de gestionar la actualització de dades. Pot exercí en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, oposició i 

cancel·lació contactant amb la  Fundació.

EN CAS DE DONACIÓ PUNTUAL PODEU FER UN INGRÉS O TRANSFERÈNCIA Al Compte de la  Fundació Elna  

Donació  puntual fent un ingrés 

en efectiu o una transferència…….……. € 
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