
 

 

CONTINGUTS BÀSICS DE TRANSPARÈNCIA FUNDACIÓ NOVA FEINA 

 

Constitució i registre. 

La Fundació Nova Feina de la Comunitat Valenciana és una Fundació de caràcter social, d'inserció laboral, 

sense ànim de lucre, apartidista i aconfessional. Es constitueix el 27 de febrer de 2004 pels següents 

fundadors: 

 

 L'Associació per al Foment i la Creació d'Ocupació Juvenil, AFOCEJ, amb CIF: G-46.633.202 

representada per Rosa María García Asensio que intervé com a Presidenta. 

 

 María José Congost Pina, amb DNI: 21.500.810 – L, a títol particular. 

 

 José Redondo Sánchez, amb DNI: 52.680.787-T, a títol particular. 

  

Preàmbul dels estatuts fundacionals: 

 

“Naix del procés de planificació estratégica emprès en el si de l'Associació de Foment i Creació 
d'Ocupació Juvenil, AFOCEJ, que juntament amb un grup d'emprenedors socials decideixen constituir 
aquesta fundació amb l'objecte de facilitar la incorporació social de persones en risc o situació d'exclusió 
social a través de la inserció laboral. 
 
Aquesta nova organització contínua, amplia i millora les activitats i serveis gestionats per l'entitat 
fundadora AFOCEJ, a partir de l'experiència acumulada i el saber fer de l'entitat, que es transfereixen a la 
fundació. 

 
La Fundació Nova Feina de la Comunitat Valenciana, basarà la seua actuació en els següents valors 
fundacionals: la persona, l'ajuda mútua, la nova cultura del treball i de les relacions entre la societat, 
l'economia i l'ocupació, l'aprenentatge continu, la extensió de la cultura de pau i solidaritat, la justícia, la 
participació ciutadana, l’economia social i solidària, el caràcter no lucratiu, la pluralitat i diversitat cultural, 
la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la perspectiva de gènere, el compromís amb l'entorn i la 
comunitat, la autonomia i la coresponsabilitat” 
 

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana per resolució 11 de maig de 2004, 

inicialment amb el número 137-A per la seua alta en la ciutat d'Alacant, si bé sobre la base de la  resolució 

de 6 d'octubre de 2009 el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana va acordar inscriure la 

modificació d'estatuts de la Fundació i el canvi de la seua seu social a Quart de Poblet  (València), passant 

el nombre identificatiu de la Fundació a ser el 520-V. 

 

Dotació fundacional inicial. 

La dotació fundacional inicial és de 32.000 € (trenta-dos mil euros) aportats pels fundadors. En l'actualitat, 

comptes tancats a 31/12/2017, la dotació ascendeix a 34.280,28 euros. 

 

Finalitats i activitats fundacionals. 

La fundació és una organització sense ànim de lucre que treballa amb la finalitat de facilitar la formació i 

integració soci-laboral de persones pertanyents a aquells grups que per circumstàncies soci-econòmiques 

tinguen majors dificultats d'accés al mercat de treball. 

 

Constitueixen l'objecte social de la Fundació, les següents finalitats: 

 

a) Promoure la incorporació social i l'accés al mercat de treball de persones en situació de 
desocupació i/o risc d'exclusió social, mitjançant actuacions integrals en matèria d'inserció 
laboral, informació, orientació, formació, intermediació laboral i acompanyament en l'ocupació. 

 

b) Facilitar la recol·locació de treballadors/es en actiu, mitjançant serveis d'inserció laboral, 
assessoria, consultoria i assistència tècnica. 
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c) Promoure la inserció laboral de persones discapacitades (físiques, psíquiques o sensorials) i el 
compliment de les organitzacions ocupadores de la legislació vigent en matèria d'integració 
d'aquest col·lectiu, o les seues mesures alternatives.  

 

d) Promoure la cooperació, el treball en xarxa i la millora contínua de les organitzacions dedicades a 
la inserció laboral, i de les entitats del tercer sector; així com incrementar la qualificació de totes 
aquelles persones dedicades a aquest àmbit d'actuació. 

 

e) Generar experiències empresarials sostenibles, compromeses amb el seu entorn i la comunitat, 
que permeten l'accés al mercat de treball a aquelles persones amb majors dificultats. 

 

f) Difondre i fomentar la creació d'empreses d'inserció, l'economia social i solidària, el comerç just i 
el consum responsable; ser un agent actiu en el desenvolupament local sostenible i la promoció 
de territoris socialment responsables. 

 

g) Impulsar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i la no discriminació de cap col·lectiu; 
fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, l'acció social i la responsabilitat social 
de les empreses. 

 

h) Millorar la qualitat de vida de la població, a través de la participació ciutadana, la promoció de 
serveis socials especialitzats, de l'animació sociocultural, i de serveis d'informació i animació 
juvenil, o qualsevol altre col·lectiu específic. 

 

i) Facilitar l'accés, coneixement i difusió de les Noves Tecnologies de la Informació, com a via per a 
la reducció de la bretxa digital. 

 

j) Promoure la formació i capacitació professional de persones en situació de desocupació, 
treballadors en actiu, institucions públiques i privades i empreses.  

 

k) Impulsar, promocionar i afavorir el voluntariat i la participació ciutadana. 
 

 

Activitats: 

 

El desenvolupament de l'objecte de la Fundació s'efectuarà a través d’alguna de les formes següents 

d'actuació: 

 

a) Accions d'informació, orientació, inserció, intermediació i acompanyament en la integració 

sociolaboral de persones en situació de desocupació i/o risc d'exclusió social. 

b) Activitats i projectes per al desenvolupament i suport d'ocupació amb suport, creació de Centres 

especials d'ocupació, enclavaments laborals, assistència tècnica per al compliment de la legislació 

vigent o les seues mesures alternatives i qualsevol altra acció que facilite la incorporació 

sociolaboral de persones discapacitades. 

c) Accions formatives i/o ocupacionals dirigides tant a persones treballadores o aturades, així com a 

professionals de la intervenció sociolaboral i promoció econòmica. 

d) Accions de difusió, comunicació i sensibilització social. 

e) Accions de col·laboració i cogestió de serveis públics en matèria d'ocupació, formació, serveis 

socials, animació sociocultural i juvenil. 

f) Edició de publicacions, material divulgatiu, informatiu o metodològic, en qualsevol suport. 

g) Accions d'informació, motivació i assessorament a emprenedors/as per a la creació d'empreses. 

h) Accions d'informació, estudi, assessorament i consultoria en la gestió d'organitzacions sense ànim 

de lucre, entitats d'economia social i professionals del sector. 

i) Accions d'informació, sensibilització, estudi, assistència tècnica, assessorament i/o consultoria per 

a qualsevol tipus d'organització, empresa o institució, en matèria d'igualtat d'oportunitats, 

conciliació de la vida familiar i laboral, responsabilitat social i acció social. 

j) Accions i recerca, anàlisi, elaboració d'estudis, informes, documentació i eines metodològiques en 

qualsevol suport. 
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k) Jornades, trobades, fires, seminaris… i qualsevol altra acció de caràcter formatiu, divulgatiu o 

d'intercanvi d'experiències. 

l) Desenvolupament i implantació de sistemes de qualitat i avaluació contínua, que permeten 

analitzar la consecució d'objectius i resultats obtinguts en els programes d'inserció laboral 

desenvolupats per qualsevol institució. 

m) Gestionar centres d'ocupació, o qualsevol tipus de recurs o iniciativa pública o privada, que tinga 

per objecte la inserció laboral. 

 

Domicili de la Fundació.  

La seua seu social queda fixada a Quart de Poblet  (València) C/ Aparellador Antoni Monzó, número 11 

sota esquerra (CP 46.930). 

Compta amb delegació permanent en la ciutat d'Alacant, C/ Sant Raimundo, 21 sota dreta. (CP 03.005). A 

més, realitza activitats puntuals en altres municipis de la Comunitat Valenciana. 

 

Règim legal i fiscal.  

La Fundació està subjecta a tota la legislació vigent, tant autonòmica com a estatal, relativa a Fundacions i 

fiscalitat d'entitats no lucratives. Pot consultar en aquest document la normativa jurídica bàsica d'aplicació 

a la Fundació Nova Feina. 

Els estatuts vigents estan accessibles online en aquest enllaç. 

Nova Feina es troba acolliment al règim fiscal especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

El Protectorat de Fundacions d'adscripció correspon a la Generalitat Valenciana, Conselleria de Justícia, 

Administració Pública, Reformes democràtiques i llibertats públiques, servei d'entitats jurídiques. 

La dimensió de la fundació no requereix d'informe d'auditoria extern. 

Patronat actual. 

El Patronat actual de la Fundació Nova Feina, inscrit en el Registre de Fundacions mitjançant Resolució de 

data 30 de juny de 2016 de l'Il·lm. Sr. Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques, és el següent: 

Presidenta: Mª Dolores Sebastián Rodríguez. Enginyera Química, Product Manager i Auditor Cap 

en EQA. 

Vicepresidenta: Isabel-Gemma Fajardo García. Professora Titular de Dret Mercantil de la 

Universitat de València. 

Secretària: Associació de Foment i Creació d'Ocupació Juvenil, representada per Carmen Lluna 

Soria, professional d'administració i gestió en el tercer sector d'acció social. 

Vocal: Rafael Chaves Àvila. Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de València. 

Vocal: Mª Carmen Núñez Girona. Treballadora social, coordinadora de Nova Feina a Alacant. 

Beneficiaris. 

L'article 8 dels estatuts fundacionals regula els potencials beneficiaris: 

a) Persones en situació de desocupació i/o risc d'exclusió social, sense ànim de limitar s'inclouen: 

joves, dones, immigrants, minories ètniques, drogodependientes, persones recluses, 

discapacitades i/o aturades de llarga durada. 

b) Estudiants, professionals i qualsevol persona interessada en l'àrea de la formació, la promoció 

d'ocupació, la insericón laboral i el desenvolupament local. 

c) Agents socioeconòmics, intervinents del mercat de treball tals com a empreses, agrupacions 

empresarials, sindicats, organitzacions, entitats d'economia social, organismes públics i privats de 

promoció econòmica i social i uns altres de similar finalitat. 

La Fundació atorgarà amb criteris d'imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les 

persones o entitats que reunint les condicions expressades anteriorment estime el Patronat que són 

https://drive.google.com/file/d/1ULNiG0t_aVfj_m8MKNW9m8lMmABoov5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18LSX8l0_KfbwRttq_YYaEv5zG_Q036VF/view?usp=sharing
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legítims creditors dels mateixos, d'acord amb les bases, normes o regles que establisca a aquest efecte. 

Ningú podrà al·legar front a la fundació, dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar la seua 

atribució a persona o entitat determinada. 

Memòria i Pla d'Actuació. 

Els balanços, compte de resultats i memòria que acompanya als últims comptes anuals (incloent la 

memòria d'activitats que forma part de la memòria de comptes) aprovades pel patronat i remeses al 

protectorat, pot descarregar-los en aquest enllaç.  

El Pla d'actuació de l'exercici 2018 pot consultar-ho ací. 

Subvencions i contractes amb l'Administració Pública. 

La informació relativa als contractes i subvencions percebudes amb indicació del seu import, objectiu o 

finalitat i beneficiaris, poden consultar-se en la secció corresponent de la nostra pàgina web: 

 
www.novafeina.org/transparencia 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1br56hF9Prozjw-zn9rT0jKnKN8rVle7D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hsvhjRdZZL-Nz9Ly7bQQGEgwgQxrJkDw/view?usp=sharing
http://www.novafeina.org/transparencia

