PLA D´ACTUACIÓ
ENTITAT:
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE
PATRIMONI INDUSTRIAL DE PORT DE SAGUNT
N.I.F.: G96593728
Nº REGISTRE: 242-V
EXERCICI: 01/01/2019-31/12/2019
DADES DE LA ENTITAT:

Domicili: AV. 9 D´OCTUBRE Nº 7
Localitat: PORT DE SAGUNT (SAGUNT)
Códic Postal: 46520
Provincia: VALENCIA
Correu electrònic: FCVSAGUNTO@GMAIL.COM
Telèfon: 611004514
Persona de contacte: LUIS ROBERTO DOMENECH

1.- ACTIVITATS DE LA ENTITAT
ACTIVITAT 1

(Omplir tantes fitxes com activitats tinga la Fundació)

A) Identificació.
Denominació de
la activitat

Gestió de l´espai Forn Alt nº 2 com Centre d´Interpretació del Patrimoni Industrial, creació
del Museu i l´estudi i custòdia dels seus Arxius.

Tipus d´activitat*

Propia

Identificació de la
activitat per
sectors
Lloc de
desenvolupament
de la activitat

Cultural
Port de Sagunt

* Indicar si es tracta d´una activitat propia o mercantil
Descripció detallada de la activitat prevista.

És objecte de la Fundació estudiar, difondre i omplir de contingut els coneixements, els records, els sons,
els objectes materials, les imatges i qualsevol altre element que va configurar i va organitzar les activitats
d'origen siderúrgic que han tingut lloc a Sagunt el el Segle XX.
Així com fomentar la protecció, conservació i projecció social del Patrimoni Industrial de la Comunitat
Valenciana.
També la creació d'un Museu i el seu Arxiu entorn al Forn Alt núm. 2 i el Magatzem d'Efectes i Reposats
per a exhibir els fons que servisquen, a més de per a conservar i transmetre una cultura entorn del
mineral de ferro, carbó i acer, per a retre homenatge i testimoni constants a aquellos/as milers de
trabajadores/as, administrativos/as, Técnicos/as i directivos/as, que des de les seues àrees especifiques
van contribuir al funcionament d'una gran instal·lació industrial que va determinar els ritmes vitals i la
seua mateixa existència del nucli de Port de Sagunt.
El desenvolupament de l'objecte de la Fundació es farà en l'exercici 2019 a través de la posada en valor
del Forn Alt núm. 2 per mitjà de l'oferiment de visites guiades a les seues instal·lacions i la seua obertura a
celebració d'esdeveniments, el projecte per a la creació del Museu Industrial i de la Memòria Obrera de la
Comunitat Valenciana i la catalogació i digitalització dels fons de l'Arxiu Industrial.
B) Recursos humans empleats en la activitat.
Tipus
Personal asalariat
Personal amb contracte de servicis
Personal voluntari

Nombre
Previst
2

C) Beneficiaris o usuaris de la activitat.
Tipus
Persones físiques
Persones jurídiques
Projectes sense quantificar beneficiaris

Nombre
Previst
3000

Nº hores / any
Previst
4160

D) Objectius i indicadors de realització de la activitat.
Objectiu
Coneixer el Patrimoni Industrial
arrel del Forn Alt nº 2 i projecte
de creació del Museu i el seu
Arxiu

Indicador
Persones visitants a les instal·lacions del
Forn Alt nº 2

Quantificació
3000

2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPLEAR PER LA ENTITAT
DESPESES / INVERSIONS

Activitat 1

Activita 2

Activitat 3

Activitat 4

Total activitats

No imputades a
les activitats

TOTAL

Despeses per ajudes i altres
a)Ajudes monetaries
b) Ajudes no monetaries
c) Despeses per col·laboracions i organs de govern
Variació d´existencies de productes acabatss i en curs de fabricació
Aprovissionaments
Despeses de personal
Altres despeses d´explotació

65000

65000

65000

183180

183180

183180

225

225

225

248405

248405

248405

248405

248405

248405

Amortisació de l inmobiliçat
Deteriorament i resultat per venda d inmobiliçat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferencies de canvi
Deteriorament i resultat per venda d instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses
Adquisicions d inmobilitçat (excepte Bens Patrimoni Històric)
Adquisicions Bens Patrimoni Històric
Cancelació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS EMPLEATS

3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTINDRE PER LA ENTITAT
3.1) Previssió d ingressos a obtindre per la entitat
INGRESSOS

Import total

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni
Vendes i prestacions de servicis de les activitats propies

2500

Ingressos ordinaris de les activitats mercantils
Subvencions del sector pùblic

230905

Aportacions privades

15000

Altres tipus d ingressos
TOTAL INGRESSOS PREVISTS

248405

3.2) Previssió d´altres recursos econòmics a obtindre per la entitat
ALTRES RECURSOS
Deutes contraguts
Altres obligacions financeres assumides
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTS

Import total

