CONTRACTE DE DONACIÓ

Barcelona, __ de ___________ de 201_

REUNITS
D’una part, el Sr./ la Sra. ____________________, amb NIF __________, i domicili a
___________________________, que actua en el seu propi nom i interès.
I de l’altra, el Sr. Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra (en endavant,
“UPF”), amb NIF Q-5850017-D i domicili a Barcelona, a la plaça de la Mercè, 10-12, que
actua en nom i representació de la UPF en virtut del que disposen l’article 20 de la Llei
orgànica 6/2001, d’universitats, de 21 de desembre; els articles 50 i 52 dels Estatuts de la
Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per
l’acord GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756, de
16 de novembre del 2010) i l’acord GOV/129/2015, de 4 de agost, i de conformitat amb el
Decret 37/2017, de 18 d’abril, de nomenament com a rector de la Universitat Pompeu Fabra
(DOGC núm. 7353, de 20 d’abril del 2017).

MANIFESTEN
Primer. Que ____________________ té interès en fer una aportació econòmica a la
Universitat Pompeu Fabra perquè aquesta la destini a --------------------------------------Segon. La Universitat Pompeu Fabra (endavant UPF) és una universitat pública que es
regeix per la Llei orgànica d’universitats, la Llei d’universitats de Catalunya i les normes de
desplegament d’aquestes lleis que dictin l’Estat i la Generalitat de Catalunya en ús de les
seves respectives competències, la seva pròpia Llei de creació i els seus Estatuts.
De conformitat amb l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, les universitats
públiques figuren com entitats beneficiaries del mecenatge.
La UPF desenvolupa diferents activitats d’interès general com l’educació superior mitjançant
la investigació, la docència i l’estudi, així com la creació, desenvolupament, transmissió i
critica de la ciència, de la tècnica i de la cultura, la preparació per a l’exercici d’activitats
professionals i la difusió, valorització i transferència del coneixement al servei de la cultura,
de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic.

Tercer. La UPF considera d’interès aquesta aportació en benefici de les activitats que realitza
i, en conseqüència, accepta la donació en virtut dels pactes següents:

PACTES
I. ___________________, dóna pura i simplement amb caràcter perpetu i irrevocable la
quantitat de NN.NNN € (-------- euros) a la UPF.
Aquesta quantitat es farà efectiva mitjançant ingrés o transferència bancària al número
de compte de la UPF:
IBAN: ES31 0081 0603 0100 0137 0742
Banc Sabadell. Oficina Via Laietana, 47 (08003) Barcelona, Spain
II. La UPF accepta aquesta donació i es compromet a aplicar aquesta aportació a la
finalitat indicada en el manifest primer d’aquest contracte, la qual forma part de les
finalitats específiques d’aquesta Universitat. Aquests efectes la UPF informarà al
donant de l’aplicació concreta de l’aportació realitzada.
III. La UPF justificarà l’aportació econòmica rebuda de _______ mitjançant l’emissió de
les certificacions corresponents, de conformitat amb l’article 24 de la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge i amb l’article 6 del Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Així mateix, la UPF remetrà declaració informativa conforme l’article 24.2 de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, i l’article 6.2 del Reial Decret 1270/2003, de 10
d’octubre.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat, en el lloc i la data
assenyalats a l’encapçalament.

Sr./Sra. ________________

Sr. Jaume Casals Pons

