
 

Conforme a la Llei Orgànica Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades quedaran incloses als 
fitxers Fundació Horta Sud per tal de mantenir-lo informat de les nostres activitats. Li garantim que aquestes dades són 
confidencials i d’ús exclusiu de la Fundació Horta Sud. Li sol·licitem l’autorització per a la gravació d’arxius audiovisuals, que seran 
utilitzats per a la seua publicació en les diferents publicacions de la Fundació Horta Sud, així com en la seua pàgina web o 
qualsevol altre mitjà audiovisual. Vostè pot accedir, rectificar, oposar-se o cancel·lar les dades, a través del correu 
lopd@fhortasud@org, adreçant-se per escrit a la Fundació Horta Sud, C/Caixa d’estalvis, 4-46900 (Horta Sud) Valencia. 

Dades de l'associació 
 

NOM  
 

CIF      
 

REPRESENTANT LEGAL  
 
 

ADREÇA POSTAL  
 

  

CP  LOCALITAT  PROVÍNCIA  
      

Tel. 1  Tel. 2    
      

Correu elect. 1    
    

Correu elect. 2    
    

Web de l’entitat  
 

Àmbit d’actuació 
 

 Local   Comarcal   Autonòmic  Estatal  Internacional 
            

 

Camp d'acció/Activitat (selecciona tres en ordre de prioritat: 1, 2 i 3)  
 

 Educació (AMPES,EPA, alumnes,...)  Veïnals 
    

 Cooperació i sensibilització (educació al   Cultura, patrimoni, territori, llengua,... 
 desenvolupament, ONGD,...)   
    

 Infància, adolescència i joventut  Dona 
    

 Persones majors  Festa i tradicions (Falles, Comparses, gaiates,...) 
    

 Assistència social (diversitat funcional,  Iniciatives econòmiques (comerciants, empresaris,  
 dependència, immigrants...)  gremis,...) 
    

 Medi ambient i mobilitat sostenible   Esportives 
    
    

 Religioses  Altres 
 

  SI NO   
Pertanyeu a alguna Federació o 
Coordinadora?     Any de constitució de la vostra entitat  

 

Quina   
Si és anterior a 2002, indica l’any 

d’adaptació dels estatuts    

    Any de l’última renovació de la junta directiva  
 

 
 
És una organització d’utilitat pública? SI  NO  Any de declaració del Consell de Ministres    

La declaració d'Utilitat Pública,ve a suposar, entre altres coses, la possibilitat d'acollir-se a una sèrie de beneficis fiscals i la 
capacitat d'utilitzar l'esment "declarat d'Utilitat Pública" 

 

DADES ANY 2017 

mailto:lopd@fhortasud@org


 

Conforme a la Llei Orgànica Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades quedaran incloses als fitxers 
Fundació Horta Sud per tal de mantenir-lo informat de les nostres activitats. Li garantim que aquestes dades són confidencials i d’ús 
exclusiu de la Fundació Horta Sud. Li sol·licitem l’autorització per a la gravació d’arxius audiovisuals, que seran utilitzats per a la seua 
publicació en les diferents publicacions de la Fundació Horta Sud, així com en la seua pàgina web o qualsevol altre mitjà audiovisual. 
Vostè pot accedir, rectificar, oposar-se o cancel·lar les dades, a través del correu lopd@fhortasud@org, adreçant-se per escrit a la 
Fundació Horta Sud, C/Caixa d’estalvis, 4-46900 (Horta Sud) Valencia. 

Avaluació de l’impacte  
   
Nº de socis/es Homes  Dones   

Nº de voluntaris/àries  
(soci/a o no) que assumeix tasques en l’entitat 

Homes  Dones   
  

   

Dedicació del voluntariat  Nº de voluntaris/àries per edat 
     

Nº de voluntaris/àries que dedica entre 0 i 2 h/set.  De menys 30 anys  
Nº de voluntaris/àries que dedica entre 2 i 5 h/set  De 30 a 45 anys  
Nº de voluntaris/àries que dedica més de 5 h/set.  De 46 a 65 anys  
  Major de 65 anys  

 
 Nº de persones de la Junta Directiva Homes  Dones  
 
Nº d’activitats puntuals a 
l’any  Mitjana de participants per activitat   
      

Nº d’activitats periòdiques 
(cursos o tallers) 

 Mitjana de participants per activitat   
    

 
Nº de treballadors/es a jornada completa Homes  Dones  
Nº de treballadors/es a temps parcial Homes  Dones  

 
 
Total ingressos i despeses (últim any fiscal) 
 

Ingressos (en euros)    Despeses (en euros)  

Quotes     Difusió   
Subvencions Públiques   Personal  

Adm. local   Activitats  
Diputació   Manteniment de l'entitat  
Generalitat Valenciana   Altres  
Altres CCAA     
Adm. estatal   Total despeses  
Europea     

Donatius       
Prestació de serveis       
Aportacions d’empreses/patrocinis       
Explotació de recursos propis     
(lloguers, interessos capital,...)      
Altres     
      

Total ingressos      
 

Persona que contesta l’enquesta:    

Càrrec:    

Telèfon:    

Correu electrònic:    
 

DADES ANY 2017 
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