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________________, a ___ de _________ de 20___ 
 
Benvolgut/a: 
 
Li comuniquem que, segons estableix l’ordre EHA/3021/2007, en el seu redactat vigent, les entitats perceptores de 
donatius, donacions i aportacions, com és el cas de la nostra Fundació, estem obligades a presentar a Hisenda una 
declaració informativa dels esmentats donatius, donacions i aportacions rebudes, sempre i quan vostè ens hagi 
demanat la certificació fiscal acreditativa d'aquests donatius.  
 
La informació que requereix Hisenda és el nom i cognoms del/s titular/s, el NIF i l'import total de les aportacions. 
 
Si són dos els titulars de les aportacions declararem, per a cadascú, el 50 % del total aportat. Si és un únic titular, 
declararem, per a aquest, el 100 % del total aportat. 
 
Per tal de simplificar els tràmits, la informació que ens proporcioni en aquest document, la farem servir cada any, si no 
és que vostè ens comunica el contrari per escrit. Aquesta comunicació s’haurà de realitzar abans de la finalització de 
l’exercici fiscal a declarar. 
 
Cordialment, 

Eduard Pini 
President 

 
Emplenar i marcar l’opció desitjada: 
 

 
Alumne/a 

 
 

 
 
En/na ____________________________________ 

amb NIF ______________ i domicili a______________, 

al carrer _________________________________, 

núm. _______ i Codi Postal ___________ desitjo: 

 
 que se m’inclogui a la declaració amb el 50% de 

l’aportació al meu favor  
 

 que se m’inclogui a la declaració amb el 100% de 
l’aportació al meu favor 
  

 que no se m’inclogui a la declaració / que se’m doni 
de baixa de la declaració 

 
En/na _____________________________________ 

amb NIF ______________ i domicili a______________, 

al carrer __________________________________, 

núm. _______ i Codi Postal ___________ desitjo: 

 
 que se m’inclogui a la declaració amb el 50% de 

l’aportació al meu favor  
 

 que se m’inclogui a la declaració amb el 100% de 
l’aportació al meu favor 
  

 que no se m’inclogui a la declaració / que se’m doni 
de baixa de la declaració 
 

Signatura: 
 
 
 
 

Signatura: 

 
 
 
El responsable del tractament de les vostres dades és la Fundació Cultural Privada Escola Pia Pare Joan Profitós. Tractem les vostres dades amb 
la finalitat de gestionar el vostre donatiu i d’informar-vos sobre les nostres activitats. Teniu dret a accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la 
rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, la portabilitat i no ser sotmès/a a decisions basades exclusivament en 
tractaments automatitzats, com també revocar aquest consentiment. Podeu ampliar aquesta informació dirigint-vos a escolapia@escolapia.cat. 

FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA ESCOLA PIA P. JOAN PROFITÓS 
Ronda Sant Pau 80, 2n 
08001 BARCELONA 
www.escolapia.cat/fundacio 
 


