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FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA 
 
 

PLA D’ACTUACIÓ 2015 
 
 
1 - ACTIVITATS DE L’ENTITAT 
 
 
ACTIVITAT 1: ODONTOLOGIA 
 
 
A).- Identificació:  
 
La Clínica Odontològica té com objectiu promoure i fomentar el desenvolupament 
d’activitats docents i col.laborar en la gestió d’activitats relacionades amb la prestació 
de serveis socio-sanitaris.  El tipus d’activitat és pròpia, dirigida a la consecució dels 
fins de la Fundació i s’incardina en el sector educatiu-sanitari; l’activitat es 
desenvolupa a la Clínica Odontològica- Clíniques  de la Universitat . 
L’activitat prevista, se substancia de la següent manera 

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de grau de la llicenciatura d’Odontologia. 
- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de postgrau de la llicenciatura        
d’Odontologia. 
- Impartició de cursos a professionals sanitaris. 
- Atenció assistencial odontològica a públic en general. 

 
B).-Recursos humans empleats en l’activitat: 
 
Es preveu que hi haja 23 persones assalariades, 13 a temps complet i 10 a temps 
parcial, treballant tots plegat un total de 30.483 hores a l’any. 
 
C).- Beneficiaris o usuaris de l’activitat: 
 
El nombre de pacients és de 15.426 aprox. i el d’alumnes és de 249. 
 
D).- Objectius i indicadors de la realització de l’activitat 
 
Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d’aprovats. Quantificació: 
>80% del nombre d’alumnes. 
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Objectiu 2: assistència odontològica. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: 
>90% del nombre de pacients previst a l’apartat C. 
 
 
ACTIVITAT 2: PODOLOGIA 
 
 
A).-Identificació:  
 
La Clínica Podològica té com objectiu promoure i fomentar el desenvolupament 
d’activitats docents i col.laborar en la gestió d’activitats relacionades amb la prestació 
de serveis socio-sanitaris.  El tipus d’activitat és pròpia, dirigida a la consecució dels 
fins de la Fundació i s’incardina en el sector educatiu-sanitari; l’activitat es 
desenvolupa a la Clínica Podològica- Clíniques  de la Universitat . 
 
L’activitat prevista, se substancia de la següent manera 

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de grau de la llicenciatura de Podologia. 
- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de posgrau de la llicenciatura de    
Podologia. 
- Impartició de cursos a professionals sanitaris. 
- Atenció assistencial podològica a públic en general. 

 
B).-Recursos humans empleats en l’activitat: 
 
Es preveu que hi haja 4 persones assalariades, 2 a temps complet i 2 a temps parcial, 
treballant tots plegat un total de 4.673 hores a l’any. 
 
C).- Beneficiaris o usuaris de l’activitat: 
 
Els usuaris de l’activitat són els alumnes als quals va adreçada l’activitat docent-
assistencial i els pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats 
podològicament. 
 
El nombre de pacients és de 950 aprox. i el d’alumnes és de 168. 
 
D).- Objectius i indicadors de la realització de l’activitat 
 
Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d’aprovats. Quantificació:> 
80% del nombre d’alumnes. 
 
Objectiu 2: assistència podològica. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: 
>90% del nombre de pacients previst a l’apartat C. 
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ACTIVITAT 3: OPTOMETRIA 
 
 
A).-Identificació:  
 
La Clínica Optomètrica té com objectiu promoure i fomentar el desenvolupament 
d’activitats docents i col.laborar en la gestió d’activitats relacionades amb la prestació 
de serveis socio-sanitaris.  El tipus d’activitat és pròpia, dirigida a la consecució dels 
fins de la Fundació i s’incardina en el sector educatiu-sanitari; l’activitat es 
desenvolupa a la Clínica Optomètrica- Clíniques  de la Universitat . 
L’activitat prevista, se substancia de la següent manera 

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de grau de la llicenciatura d’Òptica-
Optometria. 
- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de posgrau de la llicenciatura d’Òptica-
Optometria 
- Impartició de cursos a professionals. 
- Atenció optomètrica a públic en general. 

 
B).-Recursos humans empleats en l’activitat: 
 
Es preveu que hi haja 11 persones assalariades, 4 a temps complet i 7 a temps 
parcial, treballant tots plegat un total de 9.701 hores a l’any. 
 
C).- Beneficiaris o usuaris de l’activitat: 
 
Els usuaris de l’activitat són els alumnes als quals va adreçada l’activitat docent-
assistencial i els pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats 
optomètricament. 
El nombre de pacients és de 1.800 aprox. i el d’alumnes és de 250. 
 
D).- Objectius i indicadors de la realització de l’activitat 
 
Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d’aprovats. Quantificació: 
>80% del nombre d’alumnes. 
 
Objectiu 2: assistència optomètrica. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: 
>70% del nombre de pacients previst a l’apartat C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D. Esteban Morcillo Sánchez                                                  Dª. Maria Jose Añon Roig 

                President                                                                                 Secretària 

ACTIVITAT 4: NUTRICIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I FISIOTERÀ PIA (CUNAFF) 
 
A).-Identificació:  
 
La Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia (CUNAFF) té com 
objectiu promoure i fomentar el desenvolupament d’activitats docents i col.laborar en 
la gestió d’activitats relacionades amb la prestació de serveis socio-sanitaris.  El tipus 
d’activitat és pròpia, dirigida a la consecució dels fins de la Fundació i s’incardina en el 
sector educatiu-sanitari; l’activitat es desenvolupa a la CUNAFF - Clíniques  de la 
Universitat. 
 
L’activitat prevista, se substancia de la següent manera 

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes del grau de Nutrició. 
- Formació teòrico-pràctica dels alumnes del master de Nutrició Personalitzada i 
Comunitaria. 
- Impartició de cursos a professionals sanitaris. 
- Atenció assistencial (nutricional, psicológica, fisiterapèutica, activitat física 
adaptada) a públic en general. 

 
B).-Recursos humans empleats en l’activitat: 
 
Es preveu que hi haja 15 persones assalariades 9 a temps complet i 6 a temps 
parcial, treballant tots plegat un total de 19.565 hores a l’any. 
 
C).- Beneficiaris o usuaris de l’activitat: 
 
Els beneficiaris de l’activitat són els alumnes als quals va adreçada l’activitat docent-
assistencial  i els usuaris i pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats 
(nutricional, psicológica, fisioterapèutica, activitat física adaptada). 
El nombre de usuaris i pacients és de 1.654 aprox. i el d’alumnes és de 151. 
 
D).- Objectius i indicadors de la realització de l’activitat 
 
Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d’aprovats. Quantificació: 
>80% del nombre d’alumnes. 
 
Objectiu 2: assistència nutricional. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: >70% 
del nombre de pacients previst a l’apartat C. 
 
Objectiu 3: assistència psicològica. Indicador nombre de pacients. Quantificació: >2% 
del nombre de pacients previst a l’apartat C. 
 
Objectiu 4: assistència fisioterapèutica. Indicador nombre de pacients. Quantificació: 
>4% del nombre de pacients previst a l’apartat C. 
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Objectiu 5: activitat física adaptada. Indicador nombre de pacients. Quantificació: >4% 
del nombre de pacients previst a l’apartat C. 
 
 
 
ACTIVITAT 5: LOGOPEDIA 
 
 
A).-Identificació:  
 
La Clínica Universitària de Logopedia té com objectiu promoure i fomentar el 
desenvolupament d’activitats docents i col.laborar en la gestió d’activitats 
relacionades amb la prestació de serveis socio-sanitaris.  El tipus d’activitat és pròpia, 
dirigida a la consecució dels fins de la Fundació i s’incardina en el sector educatiu-
sanitari; l’activitat es desenvoluparà a la Clínica Logopedia - Clíniques  de la 
Universitat. 
 
L’activitat prevista, se substancia de la següent manera 

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes del grau de Logopedia. 
-Formació teòrico-pràctica dels alumnes del master de Especialització en 
Intervenció Logopédica . 
- Impartició de cursos a professionals sanitaris. 
- Atenció assistencial (trastorns del llenguatge oral - parla i veu- i escrit) a públic en 
general. 

 
B).-Recursos humans empleats en l’activitat: 
 
Es preveu que hi haja 2 persones assalariades  a temps complet, treballant tots plegat 
un total de 3.560 hores a l’any. 
 
C).- Beneficiaris o usuaris de l’activitat: 
 
Els beneficiaris de l’activitat són els usuaris i pacients que assisteixen a la Clínica per 
a ser tractats ( trastorns del llenguatge oral -parla i veu- i escrit) i els alumnes als 
quals va adreçada l’activitat docent-assistencial. 
 
En relació al nombre de pacients i alumnes dir que el projecte està en fase de 
realització per la qual cosa és difícil concretar, peró es calcula que poden ser 850 
pacients i 24 alumnes 
 
D).- Objectius i indicadors de la realització de l’activitat 
 
Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d’aprovats. Quantificació: 
>80% del nombre d’alumnes. 
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Objectiu 2: assistència logopèdica. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: 
>80% del nombre de pacients previst a l’apartat C. 
 
 
2.- PREVISSIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER  
L’ENTITAT 
 

 Act 1 
Odontologia 

Act 2 
Podologia 

Act 3 
Optometria Act4 Cunaff Act5 

Logopedia Totals activitats  
No 
imputat
s 

TOTAL 

Despeses per ajudes 
i altres         

a) Ajudes monetàries         

b) Ajudes no 
monetàries         

c) Despeses per 
col.laboracions i 
òrgans de gobern 

        

Variació 
d´existències de 
productes finalitzats i 
en curs de fabricació 

        

Aprovisionaments 603.510,28 € 19.792,12 € 10.270,54 € 7.017,15 €  640.590,09 € 0,00 € 640.590,09 € 

Despeses de 
personal 

472.079,81 € 65.105,81 € 159.386,82 € 293.867,66 € 56.775,00 € 1.047.215,10 € 0,00 € 1.047.215,10 € 

Altres despeses de 
l´activitat 445.289,19 € 28.482,66 € 16.166,22 € 10.194,10 €  500.132,17 € 0,00 € 500.132,17 € 

Amortització de 
l´immobilitzat 

584.332,86 € 2.173,14 € 4.939,19 € 4.245,79 €  595.690,98 € 0,00 € 595.690,98 € 

Deteriorament i 
resultat per venda de 
l´immobilitzat 

     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Despeses financeres 42.000,00 €     42.000,00 € 0,00 € 42.000,00 € 

Variacions de valor 
raonable en 
instruments financers 

        

Diferències de canvi         

Deteriorament i 
resultat per venda 
d´instruments 
financers 

        

Impost per beneficis         

Subtotal despeses 2.147.212,14 € 115.553,73 € 190.762,77 € 315.324,70 € 56.775,00 € 2.825.628,34 € 0,00 € 2.825.628,34 € 
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Adquisicions 
d´Immobilitzat 
(excepte Bens 
Patrimoni Històric) 

  4.964,82 € 20.000,00 € 2.879,18 € 27.844,00 € 0,00 € 27.844,00 € 

Adquisicions bens 
Patrimoni Històric      0,00 €  0,00 € 

Cancel.lació deute no 
comercial 

100.000,00 €     100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 

Subtotal d´inversions 100.000,00 € 0,00 € 4.964,82 € 20.000,00 € 2.879,18 € 127.844,00 € 0,00 € 127.844,00 € 

Total Recursos 
empleats 2.247.212,14 € 115.553,73 € 195.727,59 € 335.324,70 € 59.654,18 € 2.953.472,34 € 0,00 € 2.953.472,34 € 

 
 
 
3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER  
L´ ENTITAT 
 
3.1) Previsió d´ingressos a obtindre per la entitat 
 
INGRESSOS Import total 

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 2.000,00 € 
Vendes i prestacions de serveis de les activitats 
pròpies 2.520.235,78 € 
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils 0,00 € 
Subvencions del sector públic 431.236,56 € 
Aportacions privades 0,00 € 
Altre tipus d´ingressos 0,00 € 
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 2.953.472,34 € 
 
 
3.2) Previsió d´altres recursos econòmics a obtindre per l’entitat 
 

ALTRES RECURSOS 
Import 
total 

Deutes contrets 0,00 € 
Altres obligacions financeres 
assumides 0,00 € 
TOTAL ALTRES RECURSOS 
PREVISTOS 0,00 € 
 

  València 16 de desembre de 2014 
 


