PLA D’ACTUACIÓ

ENTITAT: FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL FOMENT
D’ ESTUDIS SUPERIORS

C.I.F.: G- 97643514
Nº REGISTRE: 434(V)
EXERCICI: 2019

DADES DE LA ENTITAT:

Domicili:

CARRER MAJOR, nº 83, 1º-9

Localitat: CASTELLÓ DE LA PLANA
Codi Postal: 12001
Província: CASTELLÓ
Correu electrònic: victoria.carmen@ffes.es
Telèfon: 964228403
Persona de contacte: Carmen Victoria López

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

La Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors (endavant, FFES)
es va constituir per temps indefinit com a fundació sense ànim de lucre, com a conseqüència
del Decret 153/2005, del Consell de la Generalitat, d'1 de juliol de 2005 (DOGV núm. 8429,
del 27 d'agost de 2005), mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari Sr. Alberto
Domingo Puchol, de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de València, el 28 de setembre de 2005, amb
núm. de protocol 4.327, amb el nom de Fundación de la Comunitat Valenciana Universidad
Internacional de Valencia.

Per Resolució de data 26 de maig de 2014, del secretari autonòmic de Justícia de la Conselleria
de Governació i Justícia s'acorda ratificar l'acord del Patronat de la Fundació, adoptat en la
sessió celebrada el 4 de febrer de 2014, i inscriure en el Registre de Fundacions de la
Comunitat Valenciana el canvi de denominació de la Fundació, que passa a denominar-se
Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors.

El seu règim jurídic queda establert en la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, així
com en la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de fundacions de la
Comunitat Valenciana; el Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual
s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge.

Amb data 30 de desembre de 2017 mitjançant Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (2017/12191),
article 26 es modifica l'article 4 de la Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de
coordinació del sistema valencià d'investigació científica i desenvolupament tecnològic, afegint
un nou apartat amb el punt K) on s'inclou a la Fundació de la Comunitat Valenciana per al
Foment d'Estudis Superiors (FFES), com agent del Marc d'investigació científica i
desenvolupament tecnològic (MIDESTE).

Aquest Pla d'Actuació es confecciona en compliment d'el que s'estableix en l'artícle 25 del
Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la
Comunitat Valenciana.

El Pla d'Actuació, és un document normalitzat obligatori per a totes les fundacions, que serà
aprovat pel Patronat i remés al Protectorat de Fundacions en els últims tres mesos de cada
exercici. En aquest pla quedaren reflectits els objectius i les línies d'actuació previstes per a
l'exercici següent, conté a més informació identificativa de cadascuna de les activitats de la
fundació i indicant les despeses, ingressos i altres recursos prevists per a cadascuna d'elles.
Des de l'any 2016,

FFES està immersa en un procés d'adaptació al Sistema Nacional

d'Investigació, en concret al de la Comunitat Valenciana, i a més a les limitacions de la
normativa a la qual està sotmesa el Sector Públic.
Adaptant-se a la situació descrita, la fundació, durant l'exercici 2019 intentarà donar resposta a
les noves necessitats detectades en el sector de la investigació valenciana.

Així, constitueix el fi o objecte de FFES contribuir a l'impuls, la promoció, el sosteniment, el
desenrotllament, la difusió i divulgació de la investigació i coneixement científic, humanístic i
tecnològic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en benefici de la societat, les universitats, els
centres d'investigació i la comunitat científica en general, sobre la base de criteris
d'excel·lència, qualitat i competitivitat.

Facilitar la integració i consolidació de personal investigador i científic d'excel·lència en la
Comunitat Valenciana que participa en el foment de línies d'investigació en universitats i
centres d'investigació de la Comunitat, i col·labora amb organismes i centres de prestigi.

Les finalitats de la fundació seran:
a) Afavorir l'impuls, la promoció, el sosteniment, el desenrotllament i la difusió o divulgació
del coneixement tecnològic i científic.
b) Contribuir a l'adequada capacitat competitiva dels grups d'investigació de la Comunitat.
c) Desenrotllar una política activa de recursos humans en la Comunitat fomentant la
incorporació i contractació de personal investigador nacional o estranger, perquè desenrotlle el
seu treball en universitats i centres d'investigació de la Comunitat.
d) Crear un sistema propi d'investigació i de creació de tecnologia de base científica en la
nostra societat del coneixement, en el que l'originalitat, excel·lència, competitivitat i cooperació
maximitzen l'impacte de les polítiques de suport a la investigació científica i el desenrotllament
tecnològic.

e) Vincular la investigació científica i tecnològica amb l'educació i el desenrotllament
econòmic de la Comunitat.
f) La Fundació impulsarà la millora de la carrera investigadora en la Comunitat i el
reconeixement de l'activitat investigadora per mitjà de mesures que atraguen i desperten interès
per a l'exercici de la professió.
g) Establir instruments de col·laboració científica amb altres universitats i centres
d'investigació tant nacionals com estrangers, així com amb altres entitats públiques o privades
sense ànim de lucre l'activitat del qual tinga relació amb els projectes desenrotllats per la
Fundació.
h) Creació i gestió de centres d'investigació propis.
i) Organitzar trobades científics de referència tant nacionals com internacionals.
j) Col·laborar en el projecte educatiu de la Universitat Internacional Valenciana (VIU).
k) Qualssevol altres que, sense ànim de lucre, contribuïsquen sempre des de l’interès general a
la consecució dels fins o objectius de la Fundació.
L'activitat fundacional es farà de manera directa, i també mitjançant la col·laboració amb
organitzacions i institucions de propòsits afins tant nacionals com internacionals, així com
estimulant la professionalitat d'aquelles persones amb interès vocacional convergent amb els
fins de la Fundació.

La FFES identifica el seu exercici econòmic amb l'any natural.
La Generalitat té una participació de 100 % del fons dotacional.

2. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ.

Sobre la base dels objectius i línies d'actuació anteriorment descrits, la fundació durà a terme
durant l'exercici 2019 les següents activitats amb les seues corresponents dotacions
pressupostàries:

ACTIVITATS DE L’ENTITAT
ACTIVITAT 1
A) Identificació.
Denominació de
l'activitat
Tipus d'activitat

Ajudes i col·laboració Àrea Astrofísica i Física Teòrica
Activitat Pròpia

Identificació de l'activitat per sectors. Investigació
Lloc de desenvolupament de l'activitat: Comunitat Valenciana
Descripció detallada de l'activitat prevista.
Col·laboració en l’organització del congres científic internacional 22nd International Conference
on General Relativity and Gravitation / 13th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational
Waves, a celebrarse al Palau de Congressos de València del 7 al 12 de juliol de 2019.

B) Recursos humans a emprar en l'activitat.
Tipus

Número

Núm. hores /
any

Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
Tipus

Número
Previst

Persones físiques
Persones jurídiques
Projectes sense quantificar beneficiaris

X

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.
Objectiu

Indicador

Promoure la divulgació dels Nº de activitats
descobriments científics en els gestionades.
sectors del coneixement de la
Relativitat, la Gravitació i las
Ones Gravitacionals i recolzar
el treball de la comunitat
científica en les àrees de la
relativitat y la gravitació

subvencionades

Quantificació
12.000 €

ACTIVITAT 2
A) Identificació.
Denominació de
l'activitat
Tipus d'activitat

Ajudes i col·laboració Àrea Matemàtiques Aplicades
Activitat Pròpia

Identificació de l'activitat per sectors. Investigació
Lloc de desenvolupament de l'activitat: Comunitat Valenciana
Descripció detallada de l'activitat prevista.
Col·laboració amb la Societat Espanyola de Matemàtiques Aplicades (SeMA)), per a
l'esdeveniment “International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019”.

B) Recursos humans a emprar en l'activitat.
Tipus
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Núm. hores /
any
0.10 1680/PERSONA

Número

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
Tipus

Número
Previst

Persones físiques
Persones jurídiques
Projectes sense quantificar beneficiaris

100

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.
Objectiu
Indicador
Ajudar la participació d'estudiants -Nº Beques de voluntariat a
en el International Congress on estudiants de grau i màster.
Industrial
and
Applied
Mathematics, ICIAM 2019.

Quantificació
45.000 €

ACTIVITAT 3
A) Identificació.
Denominació de
l'activitat
Tipus d'activitat

Ajudes i col·laboració Real Acadèmia de Medicina.
Activitat Pròpia

Identificació de l'activitat per sectors. Investigació
Lloc de desenvolupament de l'activitat: Comunitat Valenciana
Descripció detallada de l'activitat prevista.
Col·laboració en la difusió y divulgació del estudis, informes i activitats de la Real Acadèmia
Medicina.

B) Recursos humans a emprar en l'activitat.
Tipus

Número

Núm. hores /
any

Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
Tipus
Persones físiques
Persones jurídiques
Projectes sense quantificar beneficiaris

Número
Previst

x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.
Objectiu
Indicador
Recolzar el treball de la Real Nº Publicacións realitzades.
Acadèmia de Medicina i ajudar a la
divulgació dels seus treballs en
l’àrea d’investigació.

Quantificació
6.000€

3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER L'ENTITAT
DESPESES / INVERSIONS
Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern
Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Deterioració i resultat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses
Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Garanties constituïdes en bancs Prestecs Matricula
Subtotal inversions
TOTAL, RECURSOS EMPRATS

Activitat 1

Activitat 2

12.000

45.000

Activitat 3

Activitat 4

6.000

0
12.000

48.700

0
48.700

6.000

No imputats a
les activitats

63.000

3.700

3.700

12.000

Total activitats

66.700

TOTAL

63.000

204.700

208.400

46.200

46.200

250.900

317.600

1.500

1.500

2.500

2.500

0

0

4.000

4.000

6.000

66.700

254.900

321.600

4- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTINDRE PER L'ENTITAT
4.1) Previsió d'ingressos a obtindre per l'entitat
INGRESSOS
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni
Vendes i prestacions de serveis de les activitats
pròpies
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils
Subvencions del sector públic
Aportacions privades
Altres tipus d'ingressos/ romanent d'exercicis
anteriors
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

Import total

321.600,00
0
321.600,00

4.2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtindre per l'entitat

ALTRES RECURSOS
Deutes contrets
Altres obligacions financeres assumides
TOTAL, ALTRES RECURSOS PREVISTOS

Import total

0

