


Amb la denominació Fundació de la 
Comunitat Valenciana de Patrimoni 

Industrial i Memòria Obrera 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.
La Fundació es regirà per la voluntat dels 

fundadors, pels estatuts i normes que 
en interpretació i desenvolupament dels 
mateixos establisca el Patronat, i en tot 
cas per les disposicions legals vigents. 
La Fundació desenvoluparà les seues 

activitats preferentment en el municipi de 
Sagunt i resta del territori de la Comunitat 
Valenciana. Seran potencials beneficiaris 

de la Fundació totes aquelles persones 
i institucions vinculades a la història 

econòmica, industrial i cultural de Sagunt.

La Fundació de la Comunitat Valenciana 
de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera 

de Port de Sagunt és una entitat adherida 
al projecte europeu European Route of 

Industrial Heritage (ERIH).

LA FUNDACIÓ



El Patronat és l’òrgan de govern, 
representació i administració de la 
Fundació que executarà les funcions que 
li corresponen amb subjecció al que es 
disposa en l’ordenament jurídic i en els 
estatuts de la Fundació. La condició de 
membre del patronat va unida a la del 
corresponent càrrec de cadascun dels seus 
components.

El Patronat està compost per:

Presidència
L’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 
Patrimoni.

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. 

Secretària (amb veu però sense vot):
Gerència de la Fundació

EL PATRONAT



Estudiar, conservar, difondre i omplir 
de contingut els coneixements, els 
records, els sons, els objectes materials, 
les imatges i qualsevol altre element 
que va configurar les activitats d’origen 
siderurgic que han tingut lloc a Sagunt 
en el segle XX. Així com fomentar la 
protecció, conservació i projecció social 
a futur del Patrimoni Industrial de la 
Comunitat Valenciana.

Aquest objectiu es plasma en la creació 
d’un Museu i el seu Arxiu ajuste al Forn 
Alt núm. 2 i altres edificacions existents, 
per a conservar i transmetre una cultura 
a través del carbó i de l’acer, com retre 
homenatge i testimoniatge de milers de 
treballadores i treballadors en les seues 
àrees específiques que van contribuir 
al funcionament d’una gran instal·lació 
industrial que determinava els ritmes 
vitals i la mateixa existència del *nucleo 
de població del Port de Sagunt.

MISSIÓ



Ser una organització socialment activa, 
àgil, innovadora, que responga amb 
proactivitat als desafiaments que se li 
plantegen i desenvolupant projectes 
d’avantguarda que ajuden a posar en 
valor el patrimoni industrial i la memòria 
obrera a Sagunt i resta de Comunitat 
Valenciana, projectant-lo a nivell 
internacional; i destacant sobretot per 
la dedicació, capacitat i responsabilitat 
dels seus patrons i empreses 
col·laboradores, compromesos amb 
el respecte al medi ambient i al 
desenvolupament de la comunitat i del 
país.

VALORS



PROJECTES RSE



Museu Industrial i del Moviment 
Obrer de la Comunitat Valenciana.1 El Museu Industrial i del Moviment 

Obrer de la Comunitat Valenciana 
es projectarà en  la Nau magatzem 
d’efectes i recanvis, edifici construït 
en 1927 per la Companyia Siderúrgica 
del Mediterrani amb la finalitat 
d’emmagatzemar les matrius i recanvis 
de peces utilitzades en la maquinària 
siderúrgica. És un edifici de planta 
rectangular amb coberta de dos 
vessants.  El seu interior se subdivideix 
en dues estructures porticades de 
formigó armat, situades a banda i banda 
de la via fèrria que travessava la nau. 

Les empreses, entitats i particulars 
poden col·laborar amb donacions 
econòmiques o en espècie, per a la 
formació  de col·lecció permanent o 
temporal expositiva, equipament de 
l’edifici, activitats dirigides a visitants, 
projectes singulars, revista semestral, 
celebrar esdeveniments, etc.



Arxiu Industrial2
En el marc de recuperació patrimonial 
dut a terme per la FCV Patrimoni 
Industrial i Memòria Obrera de Port de 
Sagunt, els van ser donats per a la seua 
conservació, organització i custòdia, els 
fons documentals que havien generat 
les diferents companyies: Companyia 
Minera de Sierra Menera, Companyia 
Siderúrgica del Mediterrani, Alts Forns 
de Biscaia i Alts Forns del Mediterrani. 
La documentació es distribueix en 
quatre àrees: arxiu, filmoteca, fototeca i 
biblioteca.

Les empreses, entitats i particulars 
poden col·laborar amb donacions 
econòmiques o en espècie, dirigides 
a la recuperació i exhibició dels fons 
documentals, audiovisuals i fotogràfics, 
tallers de la memòria, equipament 
informàtic de consulta i gestió, projectes 
digitals, infraestructures de conservació, 
etc.



Restauració d’edificis i peces del 
Patrimoni Industrial Valencià.3

Les empreses, entitats i particulars poden 
col·laborar amb donacions econòmiques o en 
espècie, dirigides a la recuperació de béns 
integrants de l’inventari o que es vagen a 
integrar en aquest.



Xarxa de Municipis Valencians del 
Patrimoni Industrial.4

Les empreses, entitats i particulars 
poden col·laborar amb donacions 
econòmiques o en espècie, dirigides 
al manteniment d’una estructura 
tècnica d’assistència a municipis de la 
Comunitat Valenciana en els termes 
dels quals existisquen immobles, peces, 
elements  materials o immaterials que 
meresquen la recuperació i conservació 
en memòria d’una activitat industrial que 
va formar part de la història local.



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. 

BENEFICIS FISCALS:



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.



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). 



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 


