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PLA D'ACTUACIÓ 2022

ENTITAT: FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL I MEMÒRIA OBRERA DE 
PORT DE SAGUNT

C.I.F.: G96593728

NÚM. REGISTRE: 242-V    

EXERCICI: 01/ 01 / 2022    -   31/ 12 / 2022   

DADES DE L'ENTITAT

Domicili: AVINGUDA 9 D'CTUBRE, NÚM. 7

Localitat: SAGUNTO

Codi Postal: 46520

Provincia: VALÈNCIA

Correu electrònic:  info@fundacioportdesagunt.com

Teléfono: 611072510

Persona de contacte: SONIA GARCÉS ROMERO (Tècnica de Patrimoni)   
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La Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de 
Sagunt (d’ara endavant, la Fundació) és una entitat sense finalitat lucrativa que es va constituir 
l’any 1994,  sota la tutela del protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana, inscrita en el 
Registre de Fundacions, núm. 242/V, amb domicili a l'avinguda 9 d'Octubre, núm. 7 de Port de 
Sagunt (València).

La Fundació té per objecte estudiar, conservar, difondre i omplir de contingut els coneixements, 
els records, els sons, els objectes materials, les imatges i qualsevol altre element que va configurà i 
organitzà 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 
altres edificacions propereses per a exhibir els fons que servisquen, a part de per a conservar i 
transmetre una cultura al voltant del carbó i a l'acer, per a retre homenatge i testimoniatge 
constant a aquells milers de treballadors i treballadores 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.

Des de 2018 i fins avui s’han encetat noves activitats per potenciar la relació amb la societat, 
mitjançant l’organització d’activitats culturals i de difusió del patrimoni industrial i altres activitats 
que fomenten la participació social.

Sagunt, a 26 d'octubre de 2021

PRESIDENT SECRETARI

Darío Moreno Lerga Guillermo Sampedro Ruiz



 1.- ACTIVITATS DE LA ENTITAT

1. DINAMITZACIÓ DEL FORN ALT NÚM.2 I CREACIÓ DEL MUSEU INDUSTRIAL

A) Identificación.

Denominación de 
la actividad Patrimoni Cultural

Tipo de actividad Pròpia

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Població en general

Lugar desarrollo 
de la actividad Port de Sagunt

Descripción detallada de la actividad prevista.

La dinamització del  Forn Alt núm. 2 es desenvoluparà mitjançant programes de mediació patrimonial per a 
grups i públic en general, amb visites comentades al Forn Alt núm.2 i a la resta d'ítems arquitectònics que 
conformen la ruta europea de Patrimonio Industrial de Port de Sagunt. https://www.erih.net/i-want-to-go-
there/site/puerto-de-sagunto A més, el Forn Alt núm.2  es convertirà en contenidor cultural per a jornades, 
conferències i altres activitats relacionades amb el patrimoni industrial i la memòria obrera de Port de 
Sagunt. 

S'escometrà la primera fase de la creació del futur Museu Industrial en l'antiga nau-magatzem d'efectes i 
recanvis amb la licitació de la redacció del projecte museogràfic-museològic. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas / año
Previsto Previsto

Personal asalariado 3 5328
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número
Previsto

Personas físicas 5000
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad.

https://www.erih.net/i-want-to-go-there/site/puerto-de-sagunto
https://www.erih.net/i-want-to-go-there/site/puerto-de-sagunto


Objetivo Indicador Cuantificación
Dinamització Forn Alt núm. 2 Persones visitants i participants 5000
Projecte museogràfic-museològic Nombre de béns catalogats per al projecte 1000

2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L’ENTITAT (en euros)

GASTOS / INVERSIONES Actv. 1 Total
actividades

No imputados
a las

actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por
colaboraciones y órganos de
gobierno

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 93000 93000 93000
Otros gastos de explotación 158190 158190 158190
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 3600 3600 3600
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)
Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no 
comercial
Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 254790 254790 254790



3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L’ENTITAT

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias 3000

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público 282000
Aportaciones privadas 3000
Otros tipos de  ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 288000

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS Importe total
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Sagunt, a 26 d'octubre de 2021

PRESIDENT SECRETARI

Darío Moreno Lerga Guillermo Sampedro Ruiz
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