
 

 

Com fer un donatiu per l’ENDOFEST 
 

Pots col·laborar amb l’ENDOFEST i la recerca de l’Endometriosi fent un donatiu de les següents 

formes: 

1. Targeta o paypal 

A través de la nostra web www.clinicbarcelona.org/ca/colabora seguint les indicacions: 

• En la opció desplegable del formulari “En què vols col·laborar”, selecciona la opció “Suport 

a la recerca”. 

• En el camp de text del formulari “Deixa’ns un comentari” indica el concepte ENDOFEST 

 

2. Transferència bancaria 

 

• Fes un abonament o transferència al compte de la Fundació Clínic per a la Recerca 

Biomèdica a CAIXABANK: CC ES18 2100 0811 7102 0101 3071. 

• Indica al concepte la destinació de la donació: ENDOFEST 

• En compliment de la legislació actual tots els donatius han d'identificar al donant. Per això 

i per poder enviar-vos el certificat perquè pugueu desgravar el donatiu a la declaració de 

la renta, serà imprescindible que ens envieu un correu electrònic a mecenatge@clinic.cat 

facilitant-nos: 

• El comprovant del donatiu 

• El nom complet del donant 

• El NIF o el número de passaport o CIF 

• L’ adreça fiscal 

 

Fundacions acollides a la llei 49/2002 

La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, registrada al Registre de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya amb el nº 473, s’acull a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense 

finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Per tant, els donatius efectuats a aquesta Fundació 

gaudeixen de beneficis fiscals. Així, la desgravació dels donatius i/o aportacions de persones físiques queda 

fixada de la següent manera:  

Persones físiques: 

• Desgravació del 35% sobre l’import del donatiu en la declaració de l’Impost sobre la Renta de les 

Persones Físiques, 80% per als primers 150€. 

• Donants amb més de dos anys d’antiguitat, amb import igual o superior cada any: 40% sobre 

l’import del donatiu. 

Persones jurídiques: 

• 35% sobre l’import del donatiu en la declaració de l’Impost de Societats. 

• Donants amb més de dos anys d’antiguitat amb import igual o superior cada any: 40% sobre 

l’import del donatiu. 

* Límit de deducció: 10% de la base liquidable 
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