Osona Contra el Càncer
20è aniversari
Memorial Maria Teresa Vilà
Pla de patrocini i col·laboració per a empreses

General

10-14 abril 2022
Torneig de Tennis Memorial Maria Teresa Vilà al Club Tennis Vic
21 maig 2022
Minitennis a la Plaça Major de Vic
10 juny 2022
Vetllada solidària a El Prat Verd
(acte commemoratiu, còctel i concert d’In Crescendo)

500 €

1.500 €

2.300 €

A partir de 3.000 €

Visibilitat al vídeo promocional
i al vídeo resum.
Presència als cartells 4a línia.

Visibilitat al vídeo promocional
i al vídeo resum.
Presència als cartells 3a línia.

Visibilitat al vídeo promocional
i al vídeo resum.
Presència als cartells 2a línia.

Visibilitat al vídeo promocional
i al vídeo resum.
Presència als cartells 1a línia.

Presència a pàgines publicitàries
a premsa local 4a línia.

Presència a pàgines publicitàries
a premsa local 3a línia.

Presència a pàgines publicitàries
a premsa local 2a línia.

Presència a pàgines publicitàries
a premsa local 1a línia.

Difusió XXSS (instagram + facebook).

Difusió XXSS (instagram + facebook).

Difusió XXSS (instagram + facebook).

Difusió XXSS (instagram + facebook).

Presència a web amb enllaç directe.

Presència a web amb enllaç directe.

Presència a web amb enllaç directe.

Presència a web amb enllaç directe.

Material welcome pack torneig.

Material welcome pack torneig.

Material welcome pack torneig.

Material welcome pack torneig.

Presència al photocall 3a línia.

Presència al photocall 2a línia.

Presència al photocall 1a línia.

Logo a les lones
(Club Tennis Vic i vetllada).

Logo a les lones (Club Tennis Vic,
Plaça Major i vetllada).

Logo a samarreta commemorativa.

Logo a samarreta commemorativa.
Visibilitat i menció en actes de gabinet
de premsa del Memorial vinculats a
Osona Contra el Càncer.

Vetllada

Presència al recordatori
de la vetllada 4a línia.

Presència al recordatori
de la vetllada 3a línia.

Presència al recordatori
de la vetllada 2a línia.

Presència al recordatori
de la vetllada 1a línia.

2 invitacions a la vetllada.

4 invitacions a la vetllada.

6 invitacions a la vetllada.

Material comercial proporcionat
per l’empresa dins la bossa regal.

Material comercial proporcionat per
l’empresa dins la bossa regal.

Material comercial proporcionat
per l’empresa dins la bossa regal.
Patrocini de zones o plats durant la vetllada.

Extra

Jornada de pàdel amb atenció d’un professional i lloguer de pistes al Club Tennis Vic (màx. 16
pers., 4 pistes; validesa durant 6 mesos).
Activitat de 2h, prèvia reserva. Subjecte a disponibilitat del club.

Osona Contra el Càncer
20è aniversari
Memorial Maria Teresa Vilà
Pla de patrocini i col·laboració per a empreses

Per a més informació:
Ignasi Vila Vilà 626 165 315
Maite Vila Vilà
615 390 360
Jordi Vila Vilà
669 392 993
Comercial:
HARMONYlab
Mireia Canal
mcanal@harmonylab.life
667 603 960

Organització:
La Rita Comunicació
laia@larita.cat
695 946 162

Laeski Events
neus@laeski.com
600 032 524

Com realitzar la vostra aportació:
A través d’una transferència o Bizum a Osona Contra el Càncer:
BBVA:
CaixaBank:
BIZUM:

ES30 0182 3507 4402 0803 2055
ES16 2100 0007 8102 0120 2779
02458

Concepte:

MEMORIAL

En tots els casos, per poder confeccionar el document de desgravació, cal que el/la
donant enviï un correu electrònic a tresoreria@osonacontracancer.cat amb les dades
ﬁscals del/la donant, l'import i la data de la donació.

Per a més informació, dubtes o consultes - Osona Contra el Càncer:
secretaria@osonacontracancer.cat | tresoreria@osonacontracancer.cat

Donacions a entitats beneﬁciàries del mecenatge,
en persones físiques

Donacions a entitats beneﬁciàries del mecenatge,
en persones jurídiques

Per tenir dret a aquesta deducció és indispensable:

Les quantitats donades per part d’empreses mercantils o altres persones jurídiques donen dret
a la deducció del 35% de la donació a la quota d’Impost de Societats (art. 20 de la Llei 49/2002).

1. Poder acreditar l’efectivitat de la donació realitzada mitjançant certiﬁcació
expedida per l’entitat donatària.
2. Que l’entitat que rep la donació compleixi amb els requisits establerts a la Llei
49/2002.
Les quantitats donades per persones físiques contribuents de l’IRPF tindran dret a deduir,
de la quota íntegra, el resultat d’aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt
de donatius i aportacions amb dret a deducció, l’escala següent:
Base de la deducció
Percentatge de la deducció
Fins a 150 euros
80%
Resta base de deducció
35%
Cal tenir en compte que aquests percentatges han augmentat en un 5% des de 2020
respecte de la quantitat anterior. A més, si en els dos períodes impositius immediatament
anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacins amb dret a deducció a
favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d’ells, al de l’exercici
anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquesta
mateixa entitat que excedeixi de 150 euros serà del 40%. La base de la deducció per al/la
donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l’exercici.

Si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s’haguessin realitzat donatius,
donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import
igual o superior, a cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció
aplicable a la base de la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat serà del 40%.
La base de la deducció té el límit del 10% de la base imposable de l’Impost de Societats del/la
donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l’excés pendent
es pot compensar en els 10 exercicis posteriors als quals es produeixi la donació.
Si les aportacions que fan les persones jurídiques s’articulen mitjançant un Conveni de
Col·laboració Empresarial en activitats d’interès general (art. 25 de la Llei 49/2002), les
quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses
deduïbles (en la seva totalitat, sense limitació) en la determinació de la base de l’Impost
de Societats de la persona jurídica col·laboradora.
A aquests efectes, s’entén per Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d’interès
general aquell conveni pel qual les entitats beneﬁciàries del mecenatge, a canvi d’un ajut
econòmic per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de l’objecte o la
ﬁnalitat de l’entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació
del/la col·laborador/a a l’activitat esmentada. En aquests convenis, la difusió de la participació
del/la col·laborador/a no constitueix cap prestació de serveis i, per tant, no està subjecta a IVA.

