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PLA D’ACTUACIÓ 
 

 

 

ENTITAT:  PALAU DUCAL FUNDACIO DE COMUNITAT VALENCIANA 

 

CIF: G 98029663 

 

NÚM. REGISTRE: 504-V 

  

EXERCICI: 2019 

 

 
DADES DE L’ENTITAT: 

 

 
Domicili: C/ Duc Alfons el Vell, nº 1.  

 

Localitat: Gandia (València) 

 

Codi Postal: 46701 

 

Província: València 

 

Correu electrònic: palauducal@palauducal.com 

 

Telèfon: 962 871 465 

 

Persona de contacte: Balbina Sendra Alcina, direcció. 
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 1.- ACTIVITATS DE L’ENTITAT 

 
ACTIVITAT 1   

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Gestió de visites 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turistic-Cultural 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

-Visites a l’edifici diàries: amb guia, sense guia, amb audio guia i en idiomes,  be siga per a grups o per  

particulars  recorrent l’interior de les diferents sales visitables. 

 

-Visites Teatralitzades: Dirigides per actors caracteritzats com personatges de la família. Especials per a 

grups. Enfocades a públic en general i I.E.S. 

 

-Visites Nocturnes d’Estiu, amb ampliació del recorregut de la visita i extensió de l’horari habitual 

durant els mesos de juny, juliol y agost. 

 

-Visites infantils o “Jugapalau” per a escolars. Visites al palau amb taller adaptades segons edats. 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 7 11.520 

Personal amb contracte de servicis 3 36 

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 60.000 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

 Difusió  del patrimoni  Una mitja 150 visites diàries  
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ACTIVITAT 2   

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Gestió de programa d’Exposicions mensuals/bimensuals 

Tipus d’activitat*  Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Cultural 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

 Sala de Carroç i Centelles. 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
Programa d’exposicions d’artistes que treballen desinteressadament amb la fundació Palau Ducal per a donar a 
conèixer la seva obra de forma gratuïta a tot el públic en general. Es una activitat oberta a qualsevol visitant. 
 
Les exposicions  abracen diferents disciplines artístiques com pintura, escultura, fotografia, moda etc., amb la 
col·laboració de tot tipus d’artistes, d’entitats culturals i associacions sense ànim de lucre. 

 

 

 

 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 3.840 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 60.000 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Enriquir agenda cultural               Entre 8 i 12 exposicions anuals  
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ACTIVITAT 3   

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Concerts, espectacles, festivals i fires. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turistic-cultural 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

Concerts de música clàssica. 

Col·laboració amb entitats internacionals per a la realització de balls clàssics europeus. 

 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 4 50 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 2500 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

 Promoció cultura musical 5 events  
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ACTIVITAT 4   

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Programació Fira i Festes 2018 amb col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

Jornades de visites gratuïtes al Palau Ducal. 

Acollida d’exposicions en dies de fira medieval.  

Acollida y col·laboració en esdeveniments de l’Ajuntament de Gandia. 

Aportacions al programa general de festes amb organització d’esdeveniments propis com el “Sopar 

Medieval”. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 7 250 

Personal amb contracte de servicis   

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 Quantificació 

Promoció i participació de les 

festes patronals  

Reatització en periode de màxima 

afluència. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

       

                                    VP LA PRESIDENTA                                               EL SECRETARI  

                              DIANA MORANT RIPOLL                                   JOAN FUSTER PEIRÓ  

 

 
 
 

ACTIVITAT 5   

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 VI Edició de Contes al Palau. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Cultural 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

Acollida d’un dels actes més importants de la “Setmana Literària de Gandia” com es la “Nit de Contes 

al Palau”, en col·laboració amb l’IMAB. 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 10 

Personal amb contracte de servicis   

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 Quantificació 

Eventos del convenio con el 

Ayuntamiento de Gandia 

 Una volta a l’any.  
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ACTIVITAT 6  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Realització d’un calendari nocturn d’estiu. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turistic, cultural i gastronòmic 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

Realització d’una sèrie d’activitats nocturnes que inclouen visites, cine, òpera, cates i sopars. Les 

activitats son les següents: 

-Visites nocturnes. 

- Palaudiovisual (en col·laboració amb l’ajuntament de Gandia), que inclou Cine Pot i música en 

pantalla. 

- Sopars Borgians dels sentits, experiència gastronòmica centrada en la família Borja. 

- Concerts. 

- Cates amb maridatge. 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 9 300 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 15.000 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

  Col·laboració amb l’Ajuntament.  Anual.  
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ACTIVITAT 7  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Col·laboració amb la Junta Local Fallera. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Cultural  

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

Proclamació de la Fallera Major i Fallera Major infantil de Gandia. 

Acollida de Juntes Falleres per activitats diverses: Fotografies per a llibret, vídeos per a concursos i 

presentacions. 

Col·laboració en el Foc i Flama. 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 5 160 

Personal amb contracte de servicis   

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 Quantificació 

Esdeveniment de conveni amb 

l’Ajuntament de Gandia 

Anual 15 
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ACTIVITAT 8 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Col·laboració amb la Junta de Germandats de Setmana Santa de Gandia. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Cultural  

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

Acollida de Passos de Setmana Santa. 

Presentació del Passió. 

Presentació anual de la Madrina de la Setmana Santa de Gandia. 

Concert del Corpus 2019. 

Altres esdeveniments relacionats. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 4 100 

Personal amb contracte de servicis   

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 Quantificació 

Esdeveniment de conveni amb 

l’Ajuntament de Gandia 

Anual  
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ACTIVITAT 9  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Participació en la XEC Gandia (Xarxa d’espais culturals). 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turistic i cultural. 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

-Creació d’un compromís de treball conjunt entre les diferents entitats culturals i naturals de Gandia. 

-Reunions mensuals per gestionar el projecte. 

-Compromís de difusió. 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 300 

Personal amb contracte de servicis   

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 Quantificació 

Col·laboració en els diferents 

espais culturals de Gandia per a 

una difusió conjunta. 

Anual  
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ACTIVITAT 10 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Formació d’alumnes en practiques, col·laboració amb entitats universitàries i 

col·laboració amb el SERVEF. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Formativa  

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

Conveni amb la Universitat Politècnica de Gandia per acollir alumnes en practiques del mòdul de 

Turisme. 

Conveni en la Universitat de València, via ADEIT, per a alumnes de Història, Història de l’Art i altres 

disciplines escaients. 

Conveni amb el SERVEF per a alumnes especialitzats en mòduls de Turisme. 

Col·laboració amb instituts de la zona en gravacions audiovisuals. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 750 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques  

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Conveni amb universitats i SERVEF   
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ACTIVITAT 11  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Difusió i promoció. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turístic i cultural 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

Assistència a FITUR i altres fires per a promoció amb Tour-operadors i públic en general. 

Acollida de Tour-operadors i de periodistes relacionats en el sector Turisme de diverses parts del món, 

col·laborant en el departament de Turisme. 

Col·laboració directa amb la Tourist-Info Gandia per a la difusió conjunta de les activitats relacionades 

amb el centre històric del qual Palau Ducal forma part.  

Acollida com a seu de la Tourist-Info en època de Falles. 

Manteniment i actualització de la pàgina web. 

Presència en les diverses xarxes socials (facebook, twitter, instagram, tripadvisor). 

Presència en mitjans de comunicació (premsa, radio, televisió), així com acollida de programes de 

rellevància de caràcter nacional. 

Gravacions de reportatges de temàtica cultural.  
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 2000 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques  

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris x 
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Promoció del patrimoni i del 

producte turístic cultural 

  

 

 
 
 

ACTIVITAT 12 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Col·laboració i acollida de diversos esdeveniments i activitats derivats de la 

programació de L’Ajuntament de Gandia. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Cultural  

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

Acte d’Honor del dia de la Policia Local de Gandia. 

Palaudiovisual d’estiu (CinePOt i música en pantalla). 

Concerts (Capella de Ministrers) 

Presentació d’actes derivats de la setmana santa. 

Presentació d’actes derivats de les falles. 

Jornades relacionades amb l’ajuntament de Gandia. 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 20 

Personal amb contracte de servicis   

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. 
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Objectiu Indicador Quantificació 

Esdeveniment de conveni amb 

l’Ajuntament de Gandia 

  

 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 13  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Acollida de cicles de Conferències. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Cultural social. 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

Acollida de diverses conferencies culturals i socials amb la col·laboració de diverses entitats i 

associacions, destacant el SJM (servicio jesuïta al migrante) i al CASFB. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 40 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 1800 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Difusió de la cultura i actuar com 

a plataforma social. 

  

   

   
 
 
 

ACTIVITAT 14  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Participació en el programa de qualitat SICTED 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turístic  

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

Gestió del compliment dels plans de millora adquirits amb l’agencia Valenciana de Turisme. 

Asistencia a tota clase de formació relacionada amb el programa SICTED. 

Adquisició d’un compromís de seguiment. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 7 150 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 60000 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Millora de la destinació turística 

amb compromisos propis de 

l’entitat basats en treball conjunt 

dels diferents agents turístics de 

Gandia. 

  

 

 
 
ACTIVITAT 15  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Gestió de tenda de souvenirs. 

Tipus d’activitat* Mercantil 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turística i cultural 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

Venta de souvenirs, control de stocks, actualització de productes, gestió d’albarans i devolucions... 

Compromís amb objectius de venda. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 3016 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 60000 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Ampliar l’oferta al visitant.   
 
 

 
 
 
 

ACTIVITAT 16 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Lloguer d’espais. 

Tipus d’activitat* Mercantil 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

Lloguer de les sales i espais del Palau per a diverses actes i activitats com bodes, conferències, 

menjars, gravacions (videoclips, pel·lícules...). 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 200 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques  

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris x 
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Millorar l’oferta de serveis.   
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 17  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Gestió de convenis en majoristes, minoristes i altres entitats. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turístic 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

-Gestió de convenis i recerca de nous acords a fi de promocionar l’entitat i fer créixer la seua difusió. 

-Conveni de visita conjunta amb el Monestir de san Jeroni de Cotalba. 

-Conveni de difusió conjunta amb l’ajuntament de Potries. 

-Conveni en Renfe per a tasques de difusió. 

-Gestió de convenis de conveni en majoristes i minoristes per la recepció de grups. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 300 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques  
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Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris x 
 

 

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Augmentar el nombre de visitants i 

millorar la difusió. 

  

 
 

 
 
ACTIVITAT 18  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Gestió de visites protocol·làries. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

 

-Recepció i gestió de visites protocol·làries de derivades des de l’Ajuntament de Gandia o pròpies.  

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 150 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques  

Persones jurídiques  
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Projectes sense quantificar beneficiaris x 
 

 

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Protocol i representació.   
 
 

 
 
 
 
ACTIVITAT 18  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Coordinació i reunions del Patronat, Relacions protocol·làries e institucionals, 

Relacions públiques, representació institucional.  

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal dels Borja, Ajuntament de Gandia, España y Extranjero. 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

-Captació de recursos públics i privats per a projectes de restauració de l’edifici i projectes culturals. 

-Col·laboració amb institucions públiques i privades afins en activitats de investigació i 

desenvolupament de projectes propis i exteriors. 

-Elaboració de documents i organització de les reunions de patronat. 

-Acollida protocol·lària de visites oficials.  

-Representar a la Fundació en actes orgànics i oficials (Congressos, conferències...). 

-Conduir les negociacions amb els Poders Públics i les reunions de treball amb l’administració de tutela.    

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 400 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   

 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques  

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris x 
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

-Acomplir les finalitats de la 

Fundació. 

-Difondre i assentar una imatge 

atractiva i eficaç de la Fundació. 

-Captar els recursos necessaris, 

públics i privats, per a una millor 

execució dels objectius de la 

Fundació. 
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2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L’ENTITAT (€) 

 
GASTOS / INVERSIONS  

 
Activitat 1 Activitat 2 

 
Activitat 3 Activitat 4 Total activitats No imputats a les 

activitats 
TOTAL 

1. Gastos per ajudes i altres       0,00 

a) Ajudes monetàries        

b) Ajudes no monetàries        

c) Gastos per a col·laboracions i òrgans de govern        

Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació       0,00 

2. Consum d’explotació       36.480,00 

3. Despeses de personal       195.802,00 

3. Altres despeses d’explotació       39.780,00 

4. Amortització de l’immobilitzat       116.902,00 

Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat       0,0 

5. Despeses financeres       23.440,00 

Variacions de valor raonable en instruments financers         

Diferències de canvi        

Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers        

Impostos sobre beneficis         

Subtotal gastos        

Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)        

Adquisicions de béns de patrimoni històric        

Cancel·lació de deute no comercial        

Subtotal inversions        

TOTAL RECURSOS UTILITZATS       412.404,00 
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3.-   PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTINDRE PER L’ENTITAT  

 
3.1) Previsió d’ingressos a obtindre per l’entitat 
 

INGRESSOS Import total 

 1. Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni  

 2. Vendes i prestacions de servicis de les activitats pròpies 257.000,00 

 3. Subvencions del sector públic 213.690,00 

 4. Aportacions privades  

 5. Altres tipus d’ingressos 205,00 

TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 470.895,00 

 
 

 

3.2) Previsió d’altres recursos econòmics a obtindre per l’entitat 
 

 

ALTRES RECURSOS Import total 

Deutes contrets  

Altres obligacions financeres assumides  

TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS  

 

 

 
 


