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1- ACTIVITATS DE L'ENTITAT

ACTIVITAT 1: ODONTOLOGIA 

A). - ldentificació: 

La Clínica Odontologica 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 propia, dirigida a la consecució deis fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu

sanitari; l'activitat es desenvolupa a la Clínica Odontologica - Clíniques de la Universitat. 

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera 

- Formació teorico-practica deis alumnes de grau d'Odontologia.

- Formació teorico-practica deis alumnes de postgrau d'Odontologia.

- lmpartició de cursos a professionals sanitaris.

- Atenció assistencial odontologica a públic en general.

B). -Recursos humans empleats en l'activitat: 

Es preveu que hi haja 47 persones assalariades, 24 a temps complet i 23 a temps parcial, treballant tots 

plegat un total de 63.769 hores a l'any. 

C). - Beneficiaris o usuaris de l'activitat: 

Els usuaris de l'activitat són els alumnes als quals va adre�ada l'activitat docent-assistencial els 

pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats odontologicament. 

El nombre de tractaments previstos és de 57.460,16 aprox. i el d'alumnes és de 385. 

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: assistencia odontologica. Indicador: nombre de tractaments. Quantificació: >90% del 

nombre de tractaments previst a l'apartat C. 
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La Clínica Podologica 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 propia, dirigida a la consecució deis fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu

sanitari; l'activitat es desenvolupa a la Clínica Podologica- Clíniques de la Universitat. 

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera 

- Formació teorico-practica deis alumnes de grau de Podología.

- Formació teorico-practica deis alumnes de postgrau de Podología.

- lmpartició de cursos a professionals sanitaris.

- Atenció assistencial podologica a públic en general.

B). -Recursos hurnans empleats en l'activitat: 

Es preveu que hi haja 6 persones assalariades, 4 a temps complet i 2 a temps parcial, treballant tots 

plegat un total de 8.010,00 hores a l'any. 

C). - Beneficiaris o usuaris de l'activitat: 

Els usuaris de l'activitat són els alumnes als quals va adre<;ada l'activitat docent-assistencial els 

pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats podologicament. 

El nombre de tractaments previstos és de 3.100 aprox. i el d'alumnes és de 155. 

D). - Objectius i indicadors de la realització de l'activitat 

Objectiu 1: forrnació docent assistencial. Indicador: nombre d'aprovats. Quantificació:> 80% del 

nombre d'alumnes. 

Objectiu 2: assistencia podologica. Indicador: nombre de tractaments. Quantificació: >90% del nombre 

de tractaments previst a l'apartat C. 

ACTIVITAT 3: OPTOMETRIA 

A). -ldentificació: 

La Clínica Optometrica 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 propia, dirigida a la consecució deis fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu

sanitari; l'activitates desenvolupa a la Clínica Optometrica- Clíniques de la Universitat. 

L'activitat previs e substancia de la següent manera 
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- Formació teorico-practica deis alumnes de grau d'Óptica-Optometria.
- Formació teorico-practica deis alumnes de postgrau d 'Optometria i Ciéncies de la Visió.
- lmpartició de cursos a professionals.
- Aten ció optometrica a públic en general.

8). -Recursos humans empleats en l'activitat: 

Es preveu que h i haja 10 persones assalariades, 4 a temps complet i 6 a temps parcial, treballant tots 
plegat un total de  9.345 hores a l'any. 

C). - Beneficiaris o usuaris de I' activitat: 

Els usuaris de l'activitat són els alumnes als quals va adre<;ada l'activitat docent-assistencial els 
pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats optometricament. 

El nombre de tractaments previstos és de 3.000 aprox. i el d'alumnes és de 285. 

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: assistencia optometrica. Indicador: nombre de tractaments. Quantificació: >70% del nombre 
de tractaments previst a l'apartat C. 

ACTIVITAT 4: NUTRICIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I FISIOTERAPIA (CUNAFF) 

A). -ldentificació: 

La Clínica Universitaria de Nutrició, Activitat Física i Fisioterapia (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 propia, dirigida a la consecució deis 
fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu-sanitari; l'activitat es desenvolupa a la CUNAFF -
Clíniques de la U niversitat. 

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera 
- Formació teorico-practica deis alumnes del grau de Nutrició.
- Formació teorico-practica deis alumnes del master de Nutrició Personalitzada i Comunitaria.
- Formació teorico-practica deis alumnes del grau de Fisioterapia.
- Formació teórico-practica deis alumnes del grau en Ciencies de I' Activitat Física i de l'Esport.
- lmpartició de cursos a professionals sanitaris.
- Atenció assistencial (nutricional, fisioterapeutica, activitat física adaptada) a públic en general.
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B). -Recursos hurnans empleats en l'activitat: 

Es preveu que h i haja 15 persones assalariades 9 a temps complet i 6 a temps parcial, treballant tots 

plegat un total d e  23.140 hores a l'any. 

C). - Beneficiaris o usuaris de l'activitat: 

Els beneficiaris de l'activitat són els alumnes als quals va adre�ada l'activitat docent-assistencial i els 

usuaris i pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats (nutricional, fisioterapéutica i activitat 

física adaptada). 

El nombre de tractaments previstos és de 6.117 aprox. i el d'alumnes és de 162. 

D). - Objectius i indicadors de la realització de l'activitat 

Objectiu 1: forrnació docent assistencial. Indicador: nombre d'aprovats. Quantificació: >80% del 

nombre d'alumnes. 

Objectiu 2: assistencia nutricional. Indicador: nombre de tractaments. Quantificació: >80% del nombre 

de tractaments previst a l'apartat C. 

Objectiu 3: assistencia fisioterapeutica. Indicador nombre de tractaments. Quantificació: >80% del 

nombre de tractaments previst a l'apartat C. 

Objectiu 4: activitat física adaptada. Indicador nombre de tractaments. Quantificació: >80 % del nombre 

de tractaments previst a l'apartat C. 

ACTIVITAT 5: LOGOPEDIA 

A). - ldentificació: 

La Clínica Universitaria de Logopedia té com objectiu promoure i fomentar el desenvolupament 

d'activitats doce nts i col.laborar en la gestió d'activitats relacionades amb la prestació de serve is socio

sanitaris. El ti pus d'activitat és propia, dirigida a la consecució deis fins de la Fundació i s'incardina en el 

sector educatiu-sanitari; l'activitat es desenvolupara a la Clínica Logopedia - Clíniques de la Universitat. 

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera 

- Formació teorico-practica deis alumnes del grau de Logopedia.

-Formació teórico-practica deis alumnes del master en Especialització en lntervenció Logopedica.

- Formació teórica-practica deis alumnes del master en Psicología i Psicopatología Perinatal e

Infantil.

- lmpartició de cursos a professionals sanitaris.

- Aten ció ass istencial (trastorns del llenguatge oral - parla i veu- i escrit) a públic en general.
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B). -Recursos humans empleats en l'activitat: 

Es preveu que hi haja 8 persones assalariades 2 a temps complet, 6 a temps parcial treballant tots 

plegat un total de 8.410 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 adre�ada l'activitat docent

assistencial. 

El nombre de tractaments previstos és de 1.600 aprox. i el d'alumnes és de 80. 

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: assistencia logopedica. Indicador: nombre de tractaments. Quantificació: >80% del nombre 

de tractaments previst a l'apartat C. 

ACTIVITAT 6: CIENCIES GASTRONOMIQUES 

A). - ldentificació: 

L'activitat de Ciencies Gastronomiques té com objectiu desenvolupar activitats docents i practiques 

culinaries dins de l'ambit de la gastronomía. El tipus d'activitat és propia i s'incardina en el sector 

educatiu; l'activitat es desenvolupa en les instal.lacions del Edificio Veles e Vents, amb possibilitat de 

ampliar a altres instal. lacions les esmentades activitats. 

L'activitat prevista se substancia de la següent manera 

Formació teórico-practica deis alumnes de grau de Ciencies Gastronomiques. 

lmpartició de cursos a professionals de la gastronomía. 

B). - Recursos humans empleats en l'activitat: 

Es preveu que hi haja 2 persones, 1 a temps parcial (cuiner) 1 a temps complet (nutricionista) 

treballant tots plegats un total de 2.848 hores a l'any. 

C). - Beneficiaris o usuaris de l'activitat: 

Els beneficiaris de l'activitat són els alumnes als quals va adre�ada l'activitat docent i practica. 

El nombre d'alumnes revist és de 255. 

Presidenta 

Dª. María Elena Olmos Ortega 

Secretaria 



VNIVE�ITAT 
ID Q-VAL EN C 11\ 

LES CLÍNIQ!)ES 
ID LA VNIVEruITJ\T 
i3 í-UNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS 

D). - Objectius i i ndicadors de la realització de l'activitat 

Objectiu 1: form ació docent i practica. Indicador: nombre d'aprovats. Quantificació: > 80% del nombre 

d'alumnes. 

ACTIVITAT 7: PSICOLOGIA 

A). -Identifica ció: 

La Clínica Psicologica 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 propia, dirigida a la consecució deis fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu

sanitari; l'activitat es desenvolupa a la Clínica Psicologica - Clíniques de la Universitat. 

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera 

- Formació teorico-practica deis alumnes de grau de Psicología.

- Formació teorico-practica deis alumnes del master en Psicología General Sanitaria.

- Atenció assistencial psicologica a públic en general.

B). -Recursos humans empleats en l'activitat: 

Es preveu que h i haja 9 persones assalariades, 8 a temps complet, i 1 a temps parcial treballant tots 

plegat un total de 15.130 hores a l'any. 

C). - Beneficiaris o usuaris de l'activitat: 

Els usuaris de l'activitat són els alumnes als quals va adrec;:ada l'activitat docent-assistencial els 

pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats psicologicament. 

El nombre de tra ctaments previstos és de 2.500 aprox. i el d'alumnes és de 20. 

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: assistencia psicologica. Indicador: nombre de tractaments. Quantificació: >90% del nombre 

de tractaments previst a l'apartat C. 

Dª María Vicenta Mestre Escrivá 
Presidenta 
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2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONOMICS A UTILITZAR PER L'ENTITAT 

Act 1 Act2 Act3 

Odontolosfa Podolosfa Optometrla 

Des peses per 

ajudes i altres 

a)Ajudes 

monetaries 

b)Ajudes no 

monetaries 

e) Des peses per 

col.laboracions i 

orga ns de govern 

Variació 

d'existencies de 

productes 

fina litzats i en curs 

de fabrica ció 

Aprovisiona ments 962.049,91 € 34.036,49 € 14.498,17 € 

Despeses de 
1.007.619,78 € 126. 768,05 € 144.322,01 € 

personal 

Altres despeses de 
666.775,36( 63.101,25 € 17.419,56 € 

l'activitat 

Amortiza ció de 

l'inmobilitzat 
496.108,54 € 5.881,81 € 8.975,09 € 

Deteriorament i 

resultat per venda 

de l'inmobilitzat 

Des peses 
18.938,47€ 

financeres 

Variacions de valor 

raonable en 

instruments 

financers 

Diferencies de 

canvi 

Oeteriorament i 

resultat per venda 

d'instruments 

financers 

lmpost per 

beneficis 

Subtotal des peses 3.151.492,06 e 229.787,60 C 185.214,83 C 

Adquisicions 

d'lnmobilitzat 

(excepte Bens 
80.000,00€ 2.000,00 € 0,00€ 

Patrimoni Historie) 

Adqulsicions bens 

Patrimoni Historie 

Cancel.lació deute 

no comercial 
25.000,00€ 

Subtotal 
105.000,00 C 

d'inversions 
2.000,00 C 0,00( 

Total Recursos 
3.256.492,06 ( 

empleat s 
231.787,60 ( 185.214,83 ( 

Dª María Vicenta Mestre Escrivá 
Presidenta 

Act4 Cunaff 

5.364,67 € 

409.569,99 € 

59.003,80 € 

89.919,40 € 

563.857,86 € 

1.500,00 € 

1.500,00 C 

565.357,86( 

Act.6 

ActS Logopedia CC.Gastró-
Act.7 

Totals actlvitats 
No 

mlques 
Pslcolosfa lmputats 

2.015,62 C 858,lO e 4.894,36( 1.023.717,32 € 

100.801,33 € 36.742,68 € 277.074,51 € 2.102.898,35 € 

11.136,60 C 9.601,51 € 22.282,83 € 849.320,91 € 

16.323,22 € 0,00€ 28.920,91 € 646.128,97 € 

18.938,47 € 

130.276, 77 € 47.202,29( 333.172,61 C 4.641.004,02 C 

2.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 95.500,00( 

25.000,00€ 

2.000,00( 0,00€ 10.000,00( 120.500,00 € 

132.276,77 ( 47.202,29( 343.172,61 ( 4.761.504,02 ( 

Dª. María Elena Olmos Ortega 
Secretaria 
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1.023.111,32 e 

2.102.898,35 € 

849.320,91 ( 

646.128,97 ( 

18.938,47 ( 

4.641.004,02 e

95.500,00 ( 

0,00( 

25.000,00 ( 

� 120.500,001 

! 4.761.504,021 
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3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONOMICS A OBTENIR PER

L' ENTITAT

3.1) Previsió d'ingressos a obtindre per la entitat 

INGRESSOS lmport total 

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 

Vendes i prestacions de serveis de les activitats 

propies 

lngressos ordinaris de les activitats mercantils 

Subvencions de I sector públic (1) 

Aportacions privades 

Altre ti pus d'ingressos 

TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 

(1) lnclou:

Subvenció UVEG finan�ament obres 5ª, odontología.

Donació cessió ús d' espais i maquinaria odontología, podología i

optometria.

Donació cessió ús d' espais en Cunaff, Logopedia i Psicología.

356,40€ 

2.680.907,34 € 

2. 080. 240, 28 €

4. 761.504,02 €

Subvenció financ;ament cost funcionaries interines de la UV contractades per la F.LL.A, finalitza

30/04/2019.

lmport adjudicat de la re nova ció de la prórroga de I' encomana de gestió de las PACI. (practicas

academicas clínicas integradas)
lmport adjudicat de la re nova ció de la prórroga de I' encomana de gestió de títols propis de postgrau en 

l'ambit de ciencies de la salut.

3.2) Previsió d'altres recursos economics a obtindre per l'entitat 

ALTRES RECURSOS 

Deutes contrets 

Altres obligacions financeres assumides 

TOTAL, ALTRES RECURSOS PREVISTOS 

Dª María Vicenta Mestre Escrivá 

Presidenta 

lmport 

total 

0,00€ 

0,00 € 

0,00 € 

Valencia 30 de novembre de 2018 

Dª. María Elena Olmos Ortega 

Secretaria 


