
Persones físiques (IRPF)

Fins a 150 euros de donació et desgravaràs 
el 75%.

Per exemple si dónes 150 euros, et desgravaràs 112,50 
euros en la declaració de 2018.
A partir de 150 euros, s’aplicarà el 30% en la declaració 
si és la teua primera donació i el 35% si has donat en 
els dos exercicis anteriors a la Fundació Horta Sud. 

Desgravacions per a empreses a l’Impost 
de Societats.

Et desgravaràs el 40% en la declaració de l’any 2018 
si has donat en els dos exercicis anteriors (2017 i 2016) 
a la Fundació Horta Sud o un 35% si només dónes 
en 2018. Per exemple, si dónes 300 euros en 2018, 
et desgravaràs 120 euros si has donat a la Fundació 
Horta Sud també en 2017 i 2016, i 105 euros si la teua 
primera donació és la de 2018
.
Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:

Municipi:

Tl.

E-mail:

Desitge col·laborar amb una aportació 
£ mensual   £ trimestral   £ anual 

de:                                                 €

Domiciliat al següent compte

IBAM Entitat Oficina DC Número de compte

Signatura 

Tu també pots 
contribuir a millorar 
la nostra comarca. 

Eines per a l’enfortiment de les associacions. 

La Fundació Horta Sud és una entitat cívica de 
caràcter privat, sense finalitat lucrativa e independent 
de qualsevol altra institució que es va constituir a l’any 
1972. Impulsem iniciatives per a fomentar i enfortir el 
teixit associatiu, posant l’accent en la necessitat de 
crear una societat civil forta i madura. Acompanyem 
a les associacions que treballen per a millorar la 
comarca de l’Horta Sud i la qualitat de vida de les 
persones.

Resultats als últims anys d’alguns projectes:

Formació: —— 272 cursos organitzats des de 2004, 
amb la participació de 3.959 associacions i 
6.338 assistents 

Jornades per a associacions: —— 2.866 participants 
des del 2009 (519 participants en 2017)

Assessoria:——  Més de 100 consultes resoltes a 
l’any (1.120 consultes resoltes des de 2007)

Ajudes a projectes: —— 208.671 € subvencionats 
a 139 projectes (20.000 € subvencionats en 
2018: 10 projectes subvencionats i 60 entitats 
subvencionades)

Esta tasca ens ha aportat el reconeixement de 
Fundació Cívica i diversos premis i mencions per part 
de diferents entitats ciutadanes. 

Col·labora amb nosaltres a enfortir a la societat civil, 
la necessitem més que mai.

Els Donatius són la forma més senzilla d’ajudar a 
fomentar l’activitat d’interès general de la Fundació 
Horta Sud. Amb la teua aportació, per xicoteta que 
puga semblar, participes activament en el procés de 
transformació social, contribuint a millorar la vida de 
moltes persones.

Per a les entitats declarades d’utilitat pública i 
acollides als incentius fiscals de la Llei 49/2002, com és 
el cas de la Fundació Horta Sud, donen dret a practicar 
deduccions. Les deduccions a nivell estatal per a l’any 
2018 son les següents: 

Autoritze de manera expressa a FUNDACIÓ HORTA SUD perquè tracte les meues dades de caràcter personal, per tal d’informar-me de les seues activitats. FUNDACIÓ 
HORTA SUD, en qualitat de responsable del tractament li garanteix que les seues dades, no seran cedides a tercers, excepte aquelles que siguen necessàries per a la 
prestació del servei i en els supòsits legals. La base jurídica que legitima aquest tractament, serà el seu consentiment, l’interés legítim o la necessitat per gestionar  una 
relació contractual o similar. El termini de conservació de les seues dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres. Per a més informació o per exercir 
els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, pot enviar un correu electrònic a lopd@fundaciohortasud.org acompanyant-
se amb fotocòpia de DNI o document identificatiu equivalent. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una 
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


