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CERTIFICAT Nº W 010097
Lluis Saura Lluvià, en qualitat de Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS,
domiciliada a Barcelona, Motors, 122, amb NIF G58443771, CERTIFICO:
PRIMER: Que aquesta Fundació fou constituïda en data 29 de maig del 1987 davant el Notari Sr.
Josep Mª Puig Salellas, i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya,
amb el núm. 324, per Resolució del Conseller de Justícia de 6 d’octubre del 1987.
SEGON: Que per Resolució del Director General de Dret i d’ Entitats Jurídiques de 21 de desembre
de 1987, fou classificada com a beneficiària de temes assistencials i per estar la Fundació inscrita en
el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat (art. 1 de la Llei 21/2011, de 28 de desembre,
Mesures fiscals i administratives, de la Generalitat de Catalunya) com a beneficiària de temes
mediambientals.
TERCER: Que la Fundació Privada Banc dels Aliments ha optat pel règim fiscal establert a la Llei
49/2002 de 23 de desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo”, atès que compleix tots els requisits establerts a l’article 3 de
l’esmentada Llei i per tant es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge segons estableix
l’article 16 de la Llei 49/2002.
QUART: Que per tal d'ajudar al compliment de les finalitats fundacionals establertes en l'article 5è
dels Estatuts,
FUNDACIO PRIVADA MANUEL ADROER I MARIA RAQUEL MARTORI
amb NIF G66745829 ha donat, en data 13 de abril de 2018 la quantitat de 8.000,00 euros (vuit
mil euros).
CINQUÉ: Que l'esmentat import ha estat donat amb concepte de donació pura i simple, i amb
caràcter irrevocable i acceptat com a tal, a l'empara de l'article 9è dels Estatuts de la Fundació.
I perquè així consti, als efectes de poder gaudir dels beneficis fiscals establerts, tant a l’article 19 de la Llei
49/2002 de 23 de desembre de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo”, com a l’ article 1 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de “Mesures fiscals i administratives”, de la
Generalitat de Catalunya, lliuro la present certificació amb el vistiplau del President, com a justificant del donatiu.
Agraïm especialment la seva col·laboració, doncs amb la seva ajuda anem creixent paulatinament atenent a més
Entitats i persones necessitades del nostre entorn.
Barcelona, a 13 de abril de 2018.
ViB
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI
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