
300€/anuals *
Avantatges:
· 2 entrades per al concert Ainhoa Arteta & OCM + cocktail 
d’agraïment al finalitzar el concert.
· 2 entrades per a 2 concerts a escollir de la Temporada 
de l’OCM al Palau de la Música Catalana.

500€/anuals *
Avantatges:
· 4 entrades per al concert Ainhoa Arteta & OCM + cocktail 
d’agraïment al finalitzar el concert.
· 2 entrades per a 4 concerts a escollir de la Temporada 
de l’OCM al Palau de la Música Catalana.

1.000€/anuals *
Avantatges:
· 8 entrades per al concert Ainhoa Arteta & OCM + cocktail 
d’agraïment al finalitzar el concert en companyia de la solista 
Ainhoa Arteta.
· 2 entrades per als 8 concerts restants de la Temporada de 
l’OCM al Palau de la Música Catalana.
· 2 entrades per a un concert privat amb els solistes de l’OCM.

_______________ €/anuals (altra quantitat) *
Avantatges: 
· específiques, a determinar.

Marqueu amb una creu l’opció escollida

Afegiu les vostres dades

Nom i cognoms / Raó Social         NIF

Telèfon                                              Correu electrònic

IBAN

Lloc                                                      Data d’avui   Signatura (obligatòria):

APORTACIÓ ANUAL 

Formar part de la Fundació OCM et permet:

Possibilitat d’assistir a trobades post concert amb els membres i solistes de l’OCM

Participar en activitats exclusives com assajos generals, presentacions o xerrades

Regal de les novetats discogràfiques de l’OCM

 * consulteu el quadre de deduccions per donacions a la Fundació OCM en el revers d’aquesta butlleta



MOLTES GRÀCIES!

Donatius en general
Aportacions empreses

Els donatius donen dret a deduir de la quota íntegra el 35% 
de la base de la deducció.

Els donatius donen dret a deduir de la quota íntegra el 40% 
si es va fer una aportació en els dos exercicis anteriors
a la mateixa entitat per valor igual o superior.

Impost de Societats
La base de la deducció 
no podrà superar el 10% 
de la base liquidable.

Límits 

Donatius (dineraris, 
bens o drets), Quotes i 
Drets reals d’Usufructe

Aportacions particulars
Els primers 150 € de donatiu donen dret a deduir de la 
quota íntegra el 75% de la base de la deducció.

La resta de la donació dona dret a deduir el 30%
(35% si es va fer una aportació en els dos exercicis anteriors 
a la mateixa entitat per valor igual o superior).

Impost de la Renda
La base de la deducció 
no podrà superar el 10% 
de la base liquidable.

Límits 

Deducció Donacions Fundació


