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Nº certificat  DO20/0248 
 

El Sr. Albert Tuldrà, Gerent de la FUNDACIÓ PRIVADA DE LLUITA CONTRA 
LA SIDA LES MALATIES INFECCIOSES I LA PROMOCIO DE LA SALUD I LA 

CIENCIA, amb domicili a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Ctra. 
de Canyet, s/n, Badalona 08916 i N.I.F. G-60182821 inscrita al Registre 

de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 667, 
 

CERTIFICA: 
1º) Que la Fundació Privada de Lluita contra la Sida les malalties 

infeccioses i la promoció de la salut i la ciència ha  optat, tal i com preveu 
el Reial Decret 1270/2003, per al règim fiscal especial 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" donat que compleix 

tots els requisits establerts a l'article 3 de la esmentada Llei i per tant, es 

pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge segons estableix 
l'article 16 de la Llei 49/2002. 

 
2º) Que la Fundació Privada de Lluita contra la Sida les malalties 

infeccioses i la promoció de la salut i la ciència, ha rebut en concepte de 
donatiu de caràcter irrevocable, la quantitat de  25.000,00 €  de GRANDES 

VINOS Y VIÑEDOS, S.A., amb domicili en Ctra. de Valencia, Km 45,7 , C.P. 
50400, CARIÑENA amb C.I.F.: A50723089. 

 
3º) Que la Fundació Privada de Lluita contra la Sida les malalties 

infeccioses i la promoció de la salut i la ciència, d'acord amb el que 
disposa la Llei 49/2002, destinarà la quantitat rebuda a la recerca contra 

la COVID-19. 
 

I per a que així consti als efectes oportuns, lliuro la present certificació, 

com a justificant del donatiu a Badalona 13 de Mayo de 2020. 
 

      

      
       Vist-i-plau 

Albert Tuldrà      Bonaventura Clotet  
Gerente       Presidente 
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