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El Port de Sagunt és un exemple perfecte 
de ciutat-factoria, nascuda exnovo per 
raons estrictament industrials i a més 
alienes a la dinàmica econòmica de la 
zona en la qual s’enclavava (eminentment 
agrícola). Naix en 1916 fruit d’un visionari 
i gran empresari basc de l’època, el Sr. 
Ramón de la Sota qui juntament amb el 
seu cosí el Sr. Eduardo Aznar de la Sota, 
naviliers per excel·lència, decideixen 
ampliar els seus múltiples negocis amb 
l’explotació de les mines de ferro de Serra 
Menera situades en els municipis d’Ulls 
Negres i Setiles a les províncies de Terol i 
Guadalajara. 

Les citades mines contenien mineral de 
la classe hematites en gran quantitat, 
molt valorat a Anglaterra, i que permetia 
l’explotació del negoci miner que 
pretenien Sota i Aznar, encara que el gran 
inconvenient era que aquestes mines es 
trobaven a 200 Km. del mar, per la qual 
cosa es feia necessària la construcció 
d’un ferrocarril per al transport del mineral, 
incrementant el cost d’aquest, naix així 
la Companyia Minera de Serra Menera 
(CMSM) en 1900. Ja des del seu origen 
els esmentats empresaris tenen la idea 
de completar el seu cicle productiu amb 
una fàbrica de ferros. Tenien el mineral, 
el ferrocarril, els vaixells i l’organització 
comercial que els permetia vendre i 
comprar per tot el món. Només els faltava 
una indústria siderúrgica en la qual es 
revaloritzara el mineral i s’aconseguira 
així un major benefici. Es va triar la via de 
Sagunt per ser el més beneficiós per a la 
companyia, no sense múltiples problemes 
per part del ferrocarril central que no veia 
amb bons ulls a la competència. Arribat el 
mineral a les platges de Sagunt, s’havia de 
construir un moll embarcador. 

La reconversió industrial que va suposar 
el tancament l’any 1984 de la Siderúrgia 
Saguntina i el seu desmantellament total 
va significar que només quedaren en peu 
com a edificis estrictament fabrils la Nau 
de Tallers Generals, l’Alt forn núm. 2 i la 
Nau d’Efectes i Recanvis, i com a edificis 
que pertanyien a la fàbrica, van quedar 

1. PRESENTACIÓ DE LA FCVPIPS

també altres immobles com la Gerència 
o oficines generals de la fàbrica, la ciutat 
jardí, els xalets dels quadres mitjans, l’antic 
sanatori, hui completament rehabilitat com 
a Centre Civic, l’Economat, el Casino, i els 
diferents barris obrers, així com l’església de 
Begonya. En aquest sentit es va constituir 
la Fundació de la CV del Patrimoni Industrial 
de Port de Sagunt en 1986 amb l’ànim 
de preservar aquests immobles, l’arxiu 
industrial i la memòria oral de tota aquella 
època.
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La NAU DE TALLERS GENERALS hui 
completament rehabilitada per part de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana i amb un espai multiusos cultural 
entorn als 10.000 m2, sent el seu ús 
majoritari per a representacions teatrals. On 
es va celebrar el Primer Congrés Nacional 
de Turisme Industrial en la nau, sent un èxit 
de participants, conferenciants i públic en 
general i haguent-se realitzat una exposició 
fotogràfica MIRADES INDUSTRIALS: 
PETJADES HUMANES pertanyent als fons 
gràfics que posseeix la Fundació C.V. de 
Patrimoni Industrial de Sagunt. Aquesta nau 
és propietat actualment de la Generalitat 
Valenciana.

L’ALT FORN N° 2. La finalitat de la 
rehabilitació de l’Alt Forn n° 2 és la posada 
en valor museològic d’aquest, per a això es 
va incorporar la construcció d’un xicotet 
edifici que compleix les funcions de centre 
d’interpretació. Aquest edifici és propietat 
de la Fundació i s’ha reaperturat a visites 
des del passat 18 d’octubre de 2018.

EL MAGATZEM D’ EFECTES I RECANVIS: 
futura seu del museu industrial. La data de 
la seua construcció és al març de 1926. Té 
60 metres de longitud per 20m d’amplaria. 
Es tracta d’una nau de murs de maçoneria 
amb pilars de rajola massissa que serveixen 
de sustentació als ganivets metàl·lics de la 
seua coberta. L’interior se subdivideix en 
dues estructures porticades de formigó 
armat, situades a banda i banda de la via 
fèrria d’ample normal que travessava la 
nau i facilitava les operacions de càrrega 
i descàrrega dels subministraments 
del ferrocarril. Estava servida per grua 
escorredora de maniobra elèctrica de 10 
tones.  Aquest edifici és propietat de la 
Fundació i es troba pendent de recepció 
d’obra per l’Ajuntament de Sagunt.

La FCVPIPS
Amb la denominació de Fundació de 
la Comunitat Valenciana de Patrimoni 
Industrial de Port de Sagunt es constitueix 
una Fundació de caràcter cultural i sense 
ànim de lucre, sota la tutela del Protectorat 
que exerceix la Generalitat Valenciana. La 
Fundació té personalitat jurídica pròpia i 
gaudeix de plena capacitat d’obrar per al 
compliment de les seues finalitats.
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Conforme als seus Estatuts, la Fundació té per 
objecte 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 
en el Segle XX. Així com fomentar la protecció, 
conservació i projecció social del Patrimoni 
Industrial a la Comunitat Valenciana.

També és objecte de la Fundació la creació d’un 
Museu i el seu arxiu entorn del Forn Alt núm. 2 i el 
Magatzem d’Efectes i Recanvis per a exhibir els 
fons que servisquen, a part de per a conservar 
i transmetre una cultura entorn del mineral de 
ferro, al carbó i a l’acer, per a retre homenatge 
i testimoniatge constant a aquells milers de 
treballadors, administratius, tècnics i directius, 
que des de les seues àrees específiques van 
contribuir al funcionament d’una gran instal·lació 
industrial que determinava els ritmes vitals i 
la mateixa existència del nucli de població de 
Sagunt.

Presidència
Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Sagunt
Vicepresidència
El/la titular de la Regidoria de l’Ajuntament 
de Sagunt amb competències en matèria de 
Patrimoni Històric.
Vocals nats
El/la titular del Centre Directiu de la Generalitat 
Valenciana amb competències en matèria de 
Patrimoni Cultural Valencià, o la persona en qui 
delegue.
El/la titular del Centre Directiu de la Generalitat 
Valenciana amb competències en matèria 
d’Indústria, o la persona en qui delegue.
El/la titular de la Regidoria de l’Ajuntament de 
Sagunt amb competències en matèria de  Cultura.
El/la President/a del Centre d’Estudis del Camp 
de Morvedre.
Secretaria
El/la Gerent de la Fundació

OBJECTIUS I FINALITATS.

EL PATRONAT.
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La Fundació com a entitat sense ànim de 
lucre d’àmbit cultural, ofereix tant a les 
empreses la possibilitat que aquestes 
participen en els projectes d’actuació 
emmarcats en les línies RSE, com a 
particulars realitzar donacions, donant 
compliment a un doble objectiu:
que les empreses contribuïsquen 
econòmicament a la posada en valor del 
patrimoni industrial, reportant una part dels 
beneficis empresarials al territori on es 
troben.
que la resta d’agents econòmics i socials 
del territori reconeguen el paper primordial 
que juga la conservació i posada en valor 
del patrimoni industrial en la generació de 
riquesa i ocupació.

Les propostes dirigides per a l’exercici 2019 
es divideixen en dos grans blocs:

A.- FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ: invertir en 
les persones suposa oferir-los coneixement, 
eines i recursos perquè puguen crear-se 
un futur digne i responsable amb el seu 
entorn. Les propostes d’aquest bloc van 
encaminades a la generació de consciència 
col·lectiva de valorització del patrimoni 
industrial a través de l’aprenentatge, la 
pràctica i la investigació en dos nivells 
educatius diferents:
A1.- Programa de Recuperació i Investigació 
de l’Arxiu Industrial.
A2.- Pla Formatiu en edat escolar.
A3.- Programa Beques Postgrau – Cátedra 
Paisatge Industrial UPV.
A4.- Portal de la Memoria Industrial i Obrera 
del Port de Sagunt.
A5.- Procés Participatiu Museu Industrial.

B.- INVERSIONS: invertir en els béns 
patrimonials representa intervindre en el 
mateix immoble o crear les condicions 
necessàries que donaran suport a la seua 
posada en valor, en aqueix sentit es planteja 
escometre inversions en dues sublinees:
B1.- Futur Museu Industrial.
B2.- Restauració de Locomotores i trasllat.
B3.- Restauració de Vaixell-Pràctic.

2. PORTFOLI PROJECTES LÍNIA RSE 2019
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Es troba la necessitat d’acometre el programa de 
recuperació i investigació de l’arxiu industrial des 
d’un punt de vista científic i acadèmic a través de la 
catalogació i digitalització dels fons documentals, 
plànols, fotografies, pelicules i llibres procedents de 
les companyies Serra Menera, AHM i AHV.

L’Arxiu ocupa actualment de forma completa, dos 
dels nivells de l’edifici de la Nau d’Efectes i Recanvis 
on es situarà l’Exposició Permanent del Museu. 
Existeix necessitat d’alliberar aquell espai per a 
escometre el projecte museològic. D’altra banda 
els fons s’han de catalogar i preservar de la forma 
més adequada per a la seua conservació evitant la 
pèrdua de documentació insubstituïble, depositant 
els de major valor en les compactadores, i la resta 
en les prestatgeries de la mateixa planta.

Els treballs de catalogació i digitalització 
s’escometran per personal especialitzat conformant 
grups mixtes de treball entre la Fundació i l’empresa 
adjudicatària de la licitació del contracte. El pla de 
treball es desenvoluparà en dues fases: un primer 
estadi de catalogació amb trasllat al seu lloc definitiu 
creant una base de dades amb metadades de 
recerca, i un segon estadi de digitalització de fons i 
posada a la disposició d’usuaris/as de la informació 
catalogada, amb capacitat d’informació del fons 
mitjançant una Web i de la Sala de Consulta de Fons 
a situar en el mateix Museu Industrial.

És de ressaltar que el treball es realitzarà des 
d’un punt de vista científic i acadèmic, i totes les 
persones intervinents respectaran els protocols 
d’actuació acordats en vistes a la seua futura 
exhibició i base documental d’estudi, perquè 
és material molt benvolgut per a investigacions 
científiques de diversa índole. 

La valoració econòmica dels treballs a realitzar en 
les dues fases és d’aproximadament 100.000€, 
suposant aquesta primera fase el següent cost:

3. BLOC A1: PROGRAMA DE RECUPERACIÓ I INVESTIGACIÓ DE L’ARXIU INDUSTRIAL 

Línia de despesa        Pressupost

Personal tècnic contractat: 2 Documentalistes durant 6 mesos  50.000 €
Caixes definitives d’arxiu       10.000 €

Total          60.000 €
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Donar suport a la joventut que es troba cursant estudis 
obligatoris, i precisament en 6é CURS DE PRIMÀRIA, 
on s’imparteix en el curriculo la “Revolució Industrial”, és 
una oportunitat que no podem deixar passar. En eixes 
edats primerenques és quan podem establir les bases 
d’afecte o estima pel patrimoni industrial, argumentant 
els orígens productius de la població d’un territori en 
qüestió.

En el cas de Sagunt i especialment el Port de Sagunt, 
aquest joc mental de paral·lelisme de creixement 
econòmic i social gràcies al procés industrial és clar i 
palpable, però no solament de la indústria actual sinó 
de la indústria d’altres èpoques anteriors fins i tot 
remuntant-nos a mil·lennis arrere. En altres municipis 
hauran altres exemples d’un altre tipus d’indústria 
diferent a la siderometal·lúrgica, diga’s tèxtil, ceràmica, 
fusta, etc, però que permetrà crear aqueix mateix nexe 
d’unió que es produeix en aquesta població.

Des de la Fundació i amb el suport de tercers, 
s’elaborarà tant material didàctic dirigit a l’alumnat 
com al professorat. En aquest sentit farem particep 
de la transmissió dels mitjans didàctics al professorat 
a través de tallers impartits en col·laboració amb els 
CEFIRE, APIVA, etc.

El projecte té dues escales o nivells d’actuació:
una local: on participarà l’alumnat de 6é de primària 
del municipi. Per estar la Fundació situada en aquest 
municipi ens permetrà treballar tant a l’aula com en el 
propi element patrimonial.
una autonòmica: on participaran tots els centres 
docents de la Comunitat Valenciana que així ho 
sol·liciten on s’impartisca 6é de primària. A l’aula 
treballarà el professorat amb el material facilitat, i serà 
en la visita a l’element patrimonial quan intervinga la 
Fundació a través del seu personal tècnic.

Per a la correcta implementació d’aquest projecte serà 
necessari incórrer en les següents despeses:

4. BLOC A2: PLA FORMATIU EN EDAT ESCOLAR

Línia de despesa        Pressupost

Personal Tècnic (visita a aula i guia patrimoni industrial)   25.000 €
Impressió de quaderns locals Sagunt     1.270    €
Impressió de quaderns autonòmics      4.000  €
Publicitat en mitjans de comunicació     4.000  €
Vídeos explicatius Forn Alt núm. 2      8.000  €

Total          42.270 €
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Resulta bàsic per al correcte funcionament 
del sistema educatiu que les nostres 
universitats estiguen en constant contacte 
amb el món empresarial i viceversa, 
de manera que existisca la possibilitat 
d’oferir formació i aprenentatge de forma 
connectada amb el que l’empresa requerirà 
a l’eixida dels nostres/as joves en finalitzar 
els seus estudis.

Són tan importants les pràctiques en 
empresa, que representen en moltes 
ocasions el primer contacte de l’estudiant 
amb el món laboral, en eixa línia i coneguda 
la dificultat de trobar una ocupació digna 
a aquest sector amb majors dificultats 
d’inserció laboral, la Fundació pot ofereix la 
possibilitat amb la col·laboració de tercers 
d’oferir un programa de beques postgrau de 
12 mesos de durada amb el perfil acadèmic 
d´ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL als qui 
hagen finalitzat en els últims 4 anys els seus 
estudis de grau o màster en Història amb 
l’especialitat de museologia, arqueologia 
industrial, arquitectura, etc.

S’aprofitarà la sinergia de la col·laboració 
empresarial per a poder oferir visites a 
grups d’estudiants universitaris/as a les 
empreses acordant paràmetres com: dies 
de visita, horaris, durada, grup màxim, 
mesures de protecció, recorregut a visitar, 
persona de contacte, antelació de reserva, 
etc.

Per a la correcta implementació d’aquest 
projecte serà necessari incórrer en les 
següents despeses:

5. BLOC A3: PROGRAMA BEQUES POSTGRAU – CÀTEDRA UPV

Línia de despesa        Pressupost

2 Beques Postgrau de 12 mesos      7.600  €
Cotització a la Seguretat Social 12 mesos     2.400  €

Total          10.000  €
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El projecte posa en valor la memòria 
oral entesa com patrimoni inmaterial 
i industrial. D´aquesta manera recull i 
recupera les vivències i experiències 
d´aquelles persones que per la seua edat 
i/o trajectoria vital son portadores de 
records i coneixement de gran valor a l´hora 
d´entendre el passat industrial del municipi.

Com activitat consisteix en realitzar 25 
entrevistes grabades a persones que son 
agents clau i per la seua edat hi ha que 
fer lo abans possible abans que falten, i 
volcar tota aquesta informació més altres 
que la gent o institucions pugen transferir 
a un espai web que constituirà el Portal de 
la Memòria industrial i obrera del Port de 
Sagunt.

Per a la correcta implementació d’aquest 
projecte serà necessari incórrer en les 
següents despeses:

6. BLOC A4: PORTAL DE LA MEMÒRIA INDUSTRIAL I OBRERA DEL PORT DE SAGUNT

Línia de despesa        Pressupost

25 entrevistes grabades segons guió professional   3.025  €
Creació Portal Web        3.000  €

Total          6.025  €
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El projecte recull el procés participatiu 
per a la recollida d´idees i el intercanvi 
d´informació entre entitats vinculades 
al patrimoni industrial. Es plantegen 
dues sessions de treball conjunt per tal 
de compartir idees al voltant del futur 
funcionament i la gestió del contingut del 
Museu de Patrimoni Industrial de Sagunt.

El procés constarà d´una fase previa on 
es definiràn els objectius entre l´equip 
professional contractat i la Fundació. En 
aquesta fase de definició del punt de partida 
s´elaborarà un mapa d´agentsimplicats o 
interessats i s´iniciarà una primera ronda 
de contactes amb elles i ells, es tractarà 
al mateix temps de recopilar la informació 
generada per les diverses entitats pel que fa 
al futur Museu.

Una vegada celebrades les dues sessions 
de treball, es gestionarà la informació 
generada i s´elaborarà un informe de 
conclussions. El document resultant es 
presentarà pùblicament en una jornada 
de devolució a les diverses entitats 
participants.

Per a la correcta implementació d’aquest 
projecte serà necessari incórrer en les 
següents despeses:

7. BLOC A5: PROCÉS PARTICIPATIU MUSEU INDUSTRIAL

Línia de despesa        Pressupost

Contractació equip professional de participació    3.000  €
Catering jornada presentació      400  €
Material imprempta        250  €

Total          3.750  €
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Com hem indicat anteriorment, una de 
les principals comeses de la Fundació, és 
l’habilitació de la Nau d’Efectes i Recanvis 
com a futur Museu Industrial. 

Fa alguns anys aquest edifici es va posar a 
la disposició de l’Ajuntament de Sagunt i la 
Generalitat per a la seua rehabilitació. Les 
obres no es troben acabades i la Fundació 
fa escasses setmanes ha reclamat la seua 
devolució a l’ús comprometent-se ella 
mateixa a la finalització d’aquestes.

S’estima que el cost de finalització de les 
obres és el següent:

8. BLOC B1: INVERSIONS AL MUSEU INDUSTRIAL

Línia de despesa        Pressupost

Reposició de vidres en planta baixa.
Finalització del paviment de la zona sud (planta baixa i primera).
Neteja general de l’edifici.
Reparació de desperfectes per humitats i pintura.
          20.000  €
Legalització d’instal·lació elèctrica (escomesa i alta) incloent grup electrogen. 
Revisió, posada en marxa i legalització d’instal·lació de climatització.
Revisió, posada en marxa i legalització d’instal·lació contra-incendis (incloent 
instal·lació sobrepressió escala d’evacuació protegida). 
Revisió, posada en marxa i legalització d’elevadors. 
          7.000  €

Total          27.000 €
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L’Ajuntament de València va traslladar a 
petició de l’Ajuntament de Sagunt en 2016 
a la planta d´Arcelor-Mittal una locomotora 
de fabrica situada al jardí de vivers de la 
ciutat de València. La restauració de dita 
locomotora i els seu trasllat conjuntament 
amb les altres dos locomotores es una peça 
fonamental de recuperació del patrimoni 
industrial.

La valoració econòmica dels treballs a 
realitzar es valora en:

9. BLOC B2: RESTAURACIÓ DE LOCOMOTORES I TRASLLAT 

Línia de despesa        Pressupost

Restauració d´una locomotora      40.000  €
Trasllat de locomotores       6.000  €

Total          46.000 €

La Fundació té depositat al recinte de la 
APV en una esplanada un vaixell que feia les 
llavors de Pràctic. L´estat de deteriorament 
es notable, pero es podria restaurar per la 
seua exhibició.

No es tenen valoracions de la seua possible 
restauració.

10. BLOC B3: RESTAURACIÓ DE VAIXELL-PRÀCTIC



La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
Règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius al mecenatge 
estableix que les donacions i aportacions 
realitzades per persones físiques i societats 
a favor de les entitats beneficiàries del 
mecenatge, tenen dret a una deducció en la 
quota íntegra de la seua imposició personal. 
La Fundació es troba enquadrada en les 
entitats susceptibles d’atorgar aquests 
beneficis fiscals, per certificació de l´AEAT 
de 12 de novembre de 2018.

La base de les deduccions per donatius, 
donacions i aportacions es determinarà 
d’acord amb les normes previstes en l’article 
18 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de Règim Fiscal de les Entitats sense 
Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals 
al Mecenatge. La base de deducció, per 
exemple, en els donatius dineraris, serà 
l’import d’aquests. 

11. BENEFICIS FISCALS
- 14 -
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A. DEDUCCIÓ ESTATAL. 

Els contribuents de l’IRPF tindran dret a deduir 
de la seua quota íntegra el 75% dels primers 150 
euros donats o dels béns o drets donats fins 
al valor de 150 euros, calculat conforme a les 
regles de valoració de la llei. 
Els 150 primers euros són els que el contribuent 
decidisca respecte del total de les donacions 
que haja realitzat en el mateix exercici a una o 
diverses entitats, sense que hagen de ser els 
primers 150 euros en el temps. 
La resta de la donació o de les restants 
donacions que superen els 150 euros donaran 
dret a deduir de la quota íntegra el 30% de 
l’import donat o del valor dels béns o drets 
donats. 

A més, en els casos de donacions pluriennals: 
el 30% s’incrementarà al 35% si el contribuent 
ha realitzat donacions per import o valor igual o 
superior a la mateixa entitat en els dos exercicis 
anteriors. 
Per a aplicar la deducció per donació pluriennal 
és necessari que el donant haja realitzat 
donacions, a la mateixa entitat, almenys durant 
els dos exercicis immediatament anteriors. A 
partir del tercer exercici, si continua donant a la 
mateixa entitat per un import igual o superior, 
podrà aplicar també el percentatge incrementat 
del 35%. Si el donant deixa de donar o redueix 
la seua aportació un any, perdrà el dret per 
donació pluriennal i haurà de tornar a donar el 
mateix o superior import, a la mateixa entitat, 
almenys durant tres anys, aplicant el percentatge 
incrementat el tercer any. 

B. LÍMIT A LA DEDUCCIÓ ESTATAL. 

La base de les deduccions, per exemple, en 
els donatius dineraris el seu import, no podrà 
excedir del 10% de la base liquidable del 
contribuent. Per l’excés no es podrà practicar 
deducció. 

C. DEDUCCIÓ AUTONÒMICA.

Regulada per LLEI 20/2018, de 25 de juliol, de 
la Generalitat, del mecenatge cultural, científic 
i esportiu no professional en la Comunitat 
Valenciana. [2018/7451]
(DOGV núm. 8348 de 27.07.2018)

Per donacions o cessions d’ús o comodats per 
a altres finalitats de caràcter cultural, científic o 
esportiu no professional:

S’estableix una deducció del 25% de les 
quanties en què es valoren les donacions o els 
préstecs d’ús o comodat efectuades a projectes 
o activitats culturals, científiques o esportives 
no professionals declarats o considerats 
d’interés social, diferents a les descrites en les 
lletres q i r, realitzades a favor de les persones i 
entitats beneficiàries de l’article 3 de la Llei, de 
la Generalitat, del mecenatge cultural, científic 
i esportiu no professional en la Comunitat 
Valenciana. 

Per a tindre dret a les deduccions contemplades 
en la lletra p, en els números 1 i 2 de la lletra q, 
en la lletra r i en la lletra s, totes elles de l’apartat 
un anterior, s’haurà d’acreditar l’efectivitat de la 
donació efectuada, així com el valor d’aquesta, 
mitjançant certificació expedida per la persona 
o entitat donatària, que haurà de contindre, 
almenys, els següents extrems:

1) Nom i cognoms o denominació social i número 
d’identificació fiscal, tant del donant com de la 
persona o entitat donatària.

2) Esment exprés que la persona o entitat 
donatària es troba inclosa entre els beneficiaris 
del mecenatge cultural de l’article 3 d’aquesta 
llei.

3) Data i import de la donació quan aquesta siga 
dinerària.

4) Data i import de la valoració de la donació en 
el supòsit de donacions no dineràries.

5) Data, import de la valoració i duració en el cas 
de la constitució d’un dret real d’usdefruit o d’un 
préstec d’ús o comodat.

6) Destinació que la persona o entitat 
beneficiària donarà a la donació rebuda o a 
l’objecte del dret real d’usdefruit o al rebut en 
préstec d’ús o comodat.

7) En el cas de donacions no dineràries, 
constitució d’un dret real d’usdefruit o préstec 
d’ús o comodat, document públic o un altre 
document que acredite el lliurament del ben 
donat, la constitució del dret d’usdefruit o del 
préstec d’ús o comodat.

8) En relació amb les donacions a què es 
refereix el número 1 de la lletra q, s’haurà 
d’indicar el número d’identificació que en 
l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià 
corresponga al ben donat. 

1. DONACIONS REALITZADES PER PERSONES FÍSIQUES.
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A. DEDUCCIÓ. 

Els subjectes passius de l’Impost de societats 
tindran dret a deduir de la quota íntegra, 
minorada en les deduccions i bonificacions 
previstes en els capítols II, III i IV del Títol VI de la 
Llei27/2014, DE 27 de novembre, de l’Impost de 
Societats , el 35% de la base de deducció. 
Les quantitats corresponents al període 
impositiu no deduïdes podran aplicar-se en 
les liquidacions dels períodes impositius 
que concloguen en els 10 anys immediats i 
successius. 
A més, si es tracta de donacions pluriennals: 
el 35% s’incrementarà al 40% si l’empresa o 
entitat ha realitzat donacions per import o valor 
igual o superior a la mateixa fundació en els dos 
exercicis anteriors. 
Per a aplicar la deducció per donació pluriennal 
és necessari que l’entitat donant haja realitzat 
donacions, a la mateixa entitat sense fi de lucre, 
almenys durant els dos exercicis immediatament 
anteriors. A partir del tercer exercici, si continua 
donant a la mateixa entitat per un import igual 
o superior, podrà aplicar també el percentatge 
incrementat del 40%. 
Si l’entitat donant deixa de donar o redueix la 
seua aportació un any, perdrà el dret per donació 
pluriennal i haurà de tornar a donar el mateix 
o superior import, a la mateixa entitat sense fi 
de lucre, almenys durant tres anys, aplicant el 
percentatge incrementat el tercer any. 

B. LÍMIT A LA DEDUCCIÓ. 

La base de deducció, per exemple, en els 
donatius dineraris, el seu import, no podrà 
excedir del 10% de la base imposable del 
període impositiu. 
Les quantitats que excedisquen d’aquest límit 
es podran aplicar en els períodes impositius 
que concloguen en els deu anys immediats i 
successius. 

Segons estableix l’Article 24 Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les 
Entitats sense Finalitats Lucratives i dels 
Incentius Fiscals al Mecenatge, per a tindre 
dret a aquestes deduccions s’haurà d’acreditar 
l’efectivitat de la donació efectuada mitjançant 
certificació expedida per l’entitat donatària en 
la qual es facen constar, almenys, els següents 
extrems: 

 a. NIF i dades d’identificació personal del 
donant i de l’entitat donatària. 
 b. Esment exprés que l’entitat donatària 
es troba inclosa en les regulades en l’article 16 
de la Llei 49/2002 (entitats beneficiàries del 
mecenatge). 
 c. Data i import del donatiu quan aquest 
siga dinerari. 
 d. Document públic o un altre document 
autèntic que acredite el lliurament del ben donat 
quan no es tracte de donatius en diners. 
 e. Destinació que l’entitat donatària 
donarà a l’objecte donat en el compliment de la 
seua finalitat específica. 
 f. Esment exprés del caràcter irrevocable 
de la donació, sense perjudici del que s’estableix 
en les normes imperatives civils que regulen la 
revocació de les donacions. 

Finalment, les fundacions estan obligades a 
remetre a l’Administració tributària la informació 
sobre les certificacions expedides (model 182). 

2. DONACIONS REALITZADES PER PERSONES JURÍDIQUES



És conveni de col·laboració empresarial en 
activitats d’interés general aquell pel qual les 
entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi 
d’una ajuda econòmica per a la realització 
d’activitats realitzades en compliment del seu 
objecte o finalitat específica, es comprometen 
per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la 
participació del col·laborador en aquestes 
activitats. 

D’acord amb el criteri expressat per la Direcció 
General de Tributs, l’ajuda econòmica que preste 
el col·laborador pot consistir no solament en una 
aportació dinerària sinó en espècie (aportació de 
béns i prestació de serveis gratuïta). 
Les quantitats satisfetes o les despeses 
realitzades en virtut del conveni de col·laboració, 
es consideren despeses deduïbles sense 
cap límit per a la determinació de la base 
imposable de l’Impost de societats de l’entitat 
col·laboradora o per a determinar el rendiment 
net de l’activitat econòmica dels contribuents 
acollits al règim d’estimació directa de l’IRPF. 
La difusió de la participació del col·laborador 
en el marc dels convenis de col·laboració no 
es considera prestació de serveis, del que es 
dedueix la seua no subjecció a l’IVA 
El règim fiscal aplicable a les quantitats 
satisfetes en compliment dels convenis de 
col·laboració és incompatible amb la resta 
d’incentius fiscals assenyalats anteriorment, és 
a dir, la quantitat aportada en virtut d’un conveni 
de col·laboració empresarial en activitats 
d’interés general no pot ser considerada com a 
despesa deduïble en la base del nostre impost 
i alhora deduir un percentatge en la quota 
d’aquest. 

En la memòria econòmica que les entitats 
acollides a la Llei 49/2002 han de presentar 
anualment davant l’Agència Tributària en 
els set mesos posteriors al tancament de 
l’exercici econòmic, haurà d’incloure’s la 
informació referida als convenis de col·laboració 
empresarial subscrits per l’entitat. 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÉS GENERAL 
(ARTICLE 25 LLEI 49/2002). 
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A.- FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ:       122.045€

A1.- Programa de Recuperació i Investigació de l’Arxiu Industrial:  60.000€

A2.- Pla Formatiu en edat escolar:       42.270€

A3.- Programa Beques Postgrau – Cátedra Paisatge Industrial UPV:  10.000€

A4.- Portal de la Memoria Industrial i Obrera del Port de Sagunt:  6.025€

A5.- Procés Participatiu Museu Industrial:      3.750€

B.- INVERSIONS:         73.000€

B1.- Futur Museu Industrial:        27.000€

B2.- Restauració de Locomotores i trasllat:     46.000€

B3.- Restauració de Vaixell-Pràctic. (Sense valorar)

RESUM
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Contacte:

Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt

Luis Roberto Domenech / Gerent
Telf 611004514

luis.roberto@fundacioportdesagunt.com 


