
Butlletí d'inscripció (resguard per a Fundem) 
Dades personals:  
Nom:  1r cognom: 2n cognom: 
DNI: Data de naixement: Professió: 
Domicili: Núm.: Esc./Bloc/Pis: Pta.: 
Localitat: CP: Província: País: 
Telèfon: Correu electrònic: 
 
Quota anual per a secundar i consolidar el treball i els fins de la Fundació (marqueu X)                   
 Soci-col·laborador general: Quota anual:          50 € *

 Soci-col·laborador estudiant, pensionista, desocupat (adjunteu fotocòpia acreditativa): Quota anual:          30 € *

 Soci-col·laborador protector (indiqueu un altre import superior als anteriors): Quota anual:               € *
* Aquesta donació econòmica serà destinada exclusivament a la compra de terrenys per a la conservació integral. 
Les quotes i donatius efectuats per persones físiques són considerats com deduïbles en la determinació de la quota del IRPF. Si la 
donació procedeix d'una persona jurídica, es considera deduïble en la determinació de la base imposable de l'impost sobre societats 
(legislació vigent). A petició de la persona interessada, la Fundació facilitarà un certificat acreditatiu de la donació corresponent. 
 
Altres formes de col·laborar (marqueu X) 
 Soci-col·laborador voluntari: gestió o desenvolupament d'un projecte prèviament convingut 
 Soci-col·laborador assessor i investigador: assessorament i elaboració de projectes, tasques d'investigació…  
 Si el pagament d'una quota fixa excedeix les teues possibilitats, efectua una donació puntual  Aportació: ________€ 

 
Formes de realitzar el pagament econòmic (marqueu X) 
Abonament a: Fundació Enrique Montoliu. Concepte: Donació compra terrenys + (any en curs) 

 Efectiu /  Gir postal /  Ingrés o transferència: BBVA. Número de compte: 0182 5941 46 0201502656 
 Xec nominatiu /  Domiciliació bancària. Número de compte (20 dígits):  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Data:......... /.........../............. 

 

 
CIF: G-96.555.560.  Núm. Registre Fundacions: 256-V. 
Plaça de Marià Benlliure, 5, pta. 29. 46002 – València.  

Telèfon i fax: 963 523 099 
Horari d'atenció: dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

A/e: fundem@fundem.org   Web: www.fundem.org 

 
Signatura (en tots els casos)  

 
 
 

       
Nom: ___________________________ 

 

És important omplir tots els camps sol·licitats i aquells elegits per la persona interessada. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Butlletí d'inscripció (resguard per a la persona interessada) 
 

Nom:  Cognoms: DNI: 
 Soci-col·laborador general: Quota anual:         50 € * 
 Soci-col·laborador estudiant, pensionista, desocupat (adjunteu fotocòpia acreditativa): Quota anual:         30 € * 
 Soci-col·laborador protector (indiqueu un altre import superior als anteriors): Quota anual:              € * 

* Aquesta donació econòmica serà destinada exclusivament a la compra de terrenys per a la conservació integral. 
Les quotes i donatius efectuats per persones físiques són considerats com deduïbles en la determinació de la quota del IRPF. Si la 
donació procedeix d'una persona jurídica, es considera deduïble en la determinació de la base imposable de l'impost sobre societats 
(legislació vigent). A petició de la persona interessada, la Fundació facilitarà un certificat acreditatiu de la donació corresponent. 
 

 Soci-col·laborador voluntari: gestió o desenvolupament d'un projecte prèviament convingut 
 Soci-col·laborador assessor i investigador: assessorament i elaboració de projectes, tasques d'investigació… 
 Si el pagament d'una quota fixa excedeix les teues possibilitats, efectua una donació puntual Aportació: _______€ 

  

Abonament a: Fundació Enrique Montoliu. Concepte: Donació compra terrenys + (any en curs) 
 Efectiu  /   Gir postal  /   Ingrés o transferència: BBVA. Número de compte: 0182 5941 46 0201502656 
 Xec nominatiu /  Domiciliació bancària. Número de compte (20 dígits):  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Data:......... /.........../............. 

 

 
CIF: G-96.555.560.  Núm. registre fundacions: 256-V. 
Plaça de Marià Benlliure, 5, pta. 29. 46002 – València.  

Telèfon i fax: 963 523 099 
Horari d'atenció: dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h 

A/e: fundem@fundem.org   Web: www.fundem.org 

 
Fundem recomana la lectura 
dels Estatuts de la Fundació 

en la pàgina web. Si se 
sol·licita, es remetran per 

mitjà del correu electrònic o 
per correu convencional. 

 
 


