~Fundació
. . La Marató de TV3
Recupalet Codina, S.A.
Pol.lnd. El Raiguer
De les tres Creus, sIn
Montmeló 08160
FMCIEN27

Carme Basté, com a Directora de la FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3, domiciliada a
Esplugues de Llobregat, CI Gaspar Fábregas, 81, 2n, i amb NIF G61209706,
CERTIFICA:
PRIMER.- Que la Fundació La Marató de TV3 és una entitat constitu'ida el 9 d'octubre de
1996 davant el Notari senyor Xavier Roca Ferrer, i inscrita al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya, amb el núm. 1023 i classificada com a benéfica del tipus de fins
científics.
SEGON.- Que la Fundació La Marató de TV3 és una fundació acollida a la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de "Régim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i deis incentius
fiscals al mecenatge" i té reconeguts els beneficis fiscals que així mateix s'hi estableixen.
TERCER.- Que, Recupalet Codina, S.A. amb domicili a Montme/ó, Pol.lnd. El Raiguer.
De les tres Creus, s/n amb NIF A58876202 ha efectuat, durant I'any 2012 una donació
dineraria destinada a La Marató contra el cancer per un import de 300,00 € per tal d'ajudar al
compliment de les finalitats fundacionals establertes en I'article 2 deis Estatuts de la
Fundació.
QUART.- Que I'esmentada aportació ha estat efectuada amb caracter de donatiu irrevocable
i acceptada com a tal per la Fundació. Sense perjudici del que s'estableix a les normes
imperatives civils que regulen les revocacions de donacions.
I perqué així consti als efectes de poder acollir-se als beneficis fiscals establerts a la Llei
49/2002 de 23 de desembre, de "Régim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i deis
incentius fiscals al mecenatge", lIiuro la present certificació, com a justificant de la donació
efectuada.
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