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 1.- ACTIVITATS DE L’ENTITAT 

 
ACTIVITAT 1   

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Atenció al públic i gestió de reserves 

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. 

Atenció al públic mitjançant telèfon al 96 287 14 65; correus electrònics a visites@palauducal.com/ 

palauducal@palauducal.com; o directament a recepció (C/ Duc Alfons el Vell nº1) per tal de: 

 

- Informar al públic de les activitats programades al Palau Ducal dels Borja. 

- Gestionar reserves de visites en agenda. 

- Gestionar reserves d’altres activitats derivades de la programació. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 11.520 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 70.000 

Persones jurídiques 1.000 

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

 Difusió  del patrimoni  Una mitja de 150 visitants diaris  
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ACTIVITAT 2   

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Gestió de visites ordinàries al Palau Ducal dels Borja 

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. 

Gestió de visites al Palau Ducal dels Borja en l’horari ordinari d’atenció al públic (de dilluns a diumenge 

de 10:00 a 13:30; i de dilluns a dissabte de 15:00 a 18:30 de entre els mesos de novembre a abril, i de 

16:00 a 19:30 de maig a octubre). Tipus de visites: 

 

- Visites per lliure (valencià, castellà, anglès, francès, alemany, rus) 

- Visites amb audio-guia (valencià, castellà, anglès, francès, alemany, rus, italià) 

- Visites guiades (castellà): 60 minuts (11h, 12h, 16h i 17h (nov-abr), 17h i 18h (maig-oct) 

- Visites per a grups en reserva prèvia (valencià, castellà, anglès) 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 11.520 

Personal amb contracte de servicis 
2 (reforç temporada 

alta) 
1.280 

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 60.000 

Persones jurídiques 500 

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

 Difusió  del patrimoni  Una mitja 150 visitants diaris  
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ACTIVITAT 3   

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Gestió de visites especials al Palau Ducal dels Borja 

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. 

Gestió de visites especials al Palau Ducal dels Borja: 

- Visites nocturnes: dimarts i dijous a les 20:30 en el mesos de juliol i agost. 

- Visites teatralitzades: diumenges alterns a les 12:30 entre els mesos d’octubre a juny. 

- Jugapalau: activitat didàctica per a alumnes d’Educació Primària em l’horari ordinari del 

Palau (baix reserva prèvia) 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 8 320 

Personal amb contracte de servicis 3 (teatralitzada) 108 

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 4.980 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

 Augment de l’oferta cultural  4.980 visitants anuals  

Diversificar el tipus de públic 4.980 visitants anuals  
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ACTIVITAT 4   

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Gestió de tenda. Venda de Souvenirs i entrades. 

Tipus d’activitat* Fundacional, mercantil 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Comercial 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal 

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

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

Gestió de la tenda i la taquilla del Palau Ducal dins del seu horari d’atenció al públic. 

- Venda d’entrades. 

- Venda d’articles. 

- Reposició d’stock. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 11.520 

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 

 Control d’entrades  Una mitja 150 visitants diaris  

Comercialització del recurs turístic Una mitja 150 visitants diaris  
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ACTIVITAT 5 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Gestió de programa d’Exposicions  

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. 

Programació d’exposicions. 
Creació de cartelleria, difusió i promoció. 
Selecció i contacte amb artistes. 
Assistència en el muntatge i desmuntatge de la exposició per un tècnic del Palau. 
Control de sala durant l’horari d’obertura. 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 5.760 

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 6 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Concerts i espectacles. 

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. 
Orquestra de càmera de la Filharmònica de Colònia. 
 - Programació i contractació del esdeveniment en primavera i en estiu. 
 - Gestió, difusió, promoció i comercialització de l’esdeveniment. 
 - Assistència tècnica durant l’esdeveniment. 
 
Balls clàssics europeus. 
 - Col·laboració en la realització i promoció de l’esdeveniment. 
 - Assistència tècnica durant l’esdeveniment. 
  

 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 980 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 528 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

 Promoció cultura musical 3 events  
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ACTIVITAT 7 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Conferències i presentacions. 

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. 

Programa de conferències relacionades amb la història de l’edifici i els seus personatges. 

Acollida de conferències i presentacions d’entitats externes. 

- Muntatge i condicionament de la sala de corones per a la realització de l’esdeveniment. 

- Assistència durant l’esdeveniment. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 4 280 

Personal amb contracte de servicis Persona conferenciant 4 

Personal voluntari   

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 3.192 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

Difusió cultural i patrimonial 4  

Tasca social 4  

Altres temes de divulgació 7  
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ACTIVITAT 8 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Realització d’un calendari nocturn d’estiu. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turístic, 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 durant l’estiu per a dinamitzar el centre històric. Inclouen 

visites nocturnes, projeccions audiovisual, tasts i sopars.  

- Creació del calendari nocturn d’activitats. 

- Promoció i difusió. 

- Gestió i organització de cadascuna de les activitats que formen el calendari. 

 

 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 1.920 

Personal amb contracte de servicis 
1 (disseny gràfic i 

material difusió) 
40 

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 

  Ampliació del programa cultural i 

activitats 

Programació estival  
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ACTIVITAT 9 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Palaudiovisual 

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. 
Cicle de cinema d’autor i de projeccions d’òpera al pati d’armes durant els mesos de juliol i agost. 

- Gestió de l’activitat. 
- Promoció, difusió i comercialització. 
- Muntatge i desmuntatge del pati d’armes com a sala de cine amb 75 gandules i 150 cadires. 
- Tasques de projecció i assistència tècnica. 

 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 432 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 2.700 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

    Ampliació del programa 

cultural i activitats 

12 projeccions (juliol i agost)  
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ACTIVITAT 10  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 El tast de la duquessa. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Gastronómica 

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. 
 

Cata de cervesa artesana amb maridatge de plats d’autor. 

- Gestió i coordinació de l’acte. 

- Contractació de les empreses de cervesa i de restauració. 

- Muntatge del pati d’armes amb taules i cadires i assistència tècnica. 

- Difusió, promoció i comercialització. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 40 

Personal amb contracte de servicis 2 (Cerveseria i catering) 12 

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 200 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

    Ampliació del programa 

cultural i activitats.  

4 esdeveniments  
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ACTIVITAT 11 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Sopar borgià a ritme de jazz. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Gastronòmic i musical 

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. 

Sopar al pati d’armes amenitzat amb un trio de jazz (inclou visita nocturna) 

- Gestió i coordinació de l’acte. 

- Contractació de les empreses de càtering i de la agrupació musical. 

- Assistència en el muntatge. 

- Difusió, promoció i comercialització. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 4 38 

Personal amb contracte de servicis Catering, trio jazz 10 

Personal voluntari   

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 160 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

    Ampliació del programa cultural 

i activitats.  

2 esdeveniments  
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ACTIVITAT 12 

 
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...). 

- Promoció del servei. 

- Contacte i recepció dels interessats. 

- Gestió de peticions. 

- Pressupostos i gestió comercial. 

- Assistència tècnica durant els actes. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 84 

Personal amb contracte de servicis 
*dependrà del tipus de 

l’acte 
 

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 2.016 

Persones jurídiques 12 

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

Ampliar l’oferta complementària Mitja de 12 lloguers d’espais a l’any  
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ACTIVITAT 13 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Reportatges fotogràfics. 

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. 

Oferiment dels espais del palau per a la realització de sessions fotogràfiques. 

- Promoció i difusió del servei. 

- Assistència durant la realització. 

- Gestió comercial. 

- Gestió de peticions. 

- Contacte i recepció dels interessats. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 60 

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 

Ampliar l’oferta complementària. 20 sessions anuals  
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ACTIVITAT 14 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Sopar medieval de fira i festes. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

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 de un sopar de fira i festes amb ambientació medieval i música en directe. 

- Gestió i coordinació de l’acte. 

- Contractació de les empreses de càtering i de la agrupació musical. 

- Assistència en el muntatge. 

- Difusió, promoció i comercialització. 

- Col·laboració amb l’ajuntament per a reforçar el programa de fira i festes. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 20 

Personal amb contracte de servicis 
Catering i agrupació 

musical 
10 

Personal voluntari   
 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 120 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

  Ampliació del programa cultural i 

activitats 

1 esdeveniment  
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ACTIVITAT 15 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Programació Fira i Festes en 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 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”. 

- Gestió i realització de les visites guiades gratuïtes. 

- Repartiment de les entrades. 

- Assistència tècnica en els actes de l’ajuntament realitzats en l’edifici. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 300 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 300 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

Difusió del patrimoni en 

col·laboració amb l’ajuntament 

de Gandia 

10 visites guiades  
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ACTIVITAT 16 

 
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. 

- Promoció i difusió de  totes les activitats realitzades al Palau Ducal.  

- Creació de notes de premsa. 

- Contracte de serveis per publicitat en publicacions i radio. 

- Disseny i repartició de fullets d’activitats del Palau. 

- Gestió diària de xarxes socials (facebook, instagram, twitter), de tripadvisor i altres pàgines 

d’opinió. 

- Gestió i actualització de la pàgina web. 

- Conveni en Renfe per a tasques de difusió. 

- 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. 

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

programes de rellevància de caràcter nacional o provincial. 

- Gravacions de reportatges de temàtica cultural.  
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 3.600 

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 del patrimoni i del   



 
 

      Sra. Diana Moran Ripoll                         
                                        Presidenta                                    
 
 

producte turístic cultural 

 
ACTIVITAT 17 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

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

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. 
 

Convenis Puntuals amb Centres Formatius (FP) de la Comunitat Valenciana amb cicle en Turisme. 

 
Convenis Puntuals amb la Universitat Politècnica de Gandia per acollir alumnes en practiques del grau 

de Turisme. 

 

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

disciplines escaients. 

 

Tràmits per a conveni amb Universitat Alacant, per a alumnes en Grau o Llicenciatura, relacionades 

amb la gestió Palau Ducal.  

 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 240 

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 

Conveni amb universitats   
 
 
 



 

      Sra. Diana Moran Ripoll            
                                        Presidenta                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 18 

 
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. 

- Seguiment del pla de millora de qualitat en destí. 

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

- Asistencia a tota classe de formació relacionada amb el programa SICTED. 

- Adquisició d’un compromís de seguiment. 

- Realització d’exàmens periòdics per a renovar el títol. 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 840 

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 

Millora de la qualitat turística de   



 
 

      Sra. Diana Moran Ripoll                         
                                        Presidenta                                    
 
 

l’entitat 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIVITAT 19 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Q de qualitat 

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. 

- Recopilació de tota la informació per a iniciar la adhesió al programa Q de qualitat. 

- Adequació de tots els mètodes de treball per a adequar-los a la normativa. 

- Actualització d’arxius i registres. 

- Adaptació de l’edifici segons la normativa vigent 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 1000 

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 

Millora de la qualitat turística de 

l’entitat 

  



 

      Sra. Diana Moran Ripoll            
                                        Presidenta                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 20 

 
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. 

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

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 144 

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 

Augmentar el nombre de visitants i   



 
 

      Sra. Diana Moran Ripoll                         
                                        Presidenta                                    
 
 

millorar la difusió. 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIVITAT 21 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Territori Borja 

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. 

- Assistència a les diferents reunions i activitats derivades de Territori Borja gestionades per 

Turisme de la Comunitat Valenciana. 

- Assistència a Fires, Mostres i/o workshops organitzats per Territori Borja. 

- Gestió i organització d’activitats baix el recolzament de Territori Borja. 

- Difusió d’activitats programades pel Palau Ducal dels Borja en el portal web “Experiències de 

la Comunitat Valenciana” 

 

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  

Projectes sense quantificar beneficiaris x 
 

 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

Difusió del Patrimoni, gestió i 

programació d’activitats 

- 300 assistents a dos conferències 

- 90 visitants 

 



 

      Sra. Diana Moran Ripoll            
                                        Presidenta                                    
 

- Publicació de les activitats en 

www.experienciascv.es 
 
 
 

ACTIVITAT 22 

 
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...). 

    

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 680 

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 

-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 

  



 
 

      Sra. Diana Moran Ripoll                         
                                        Presidenta                                    
 
 

Fundació. 
 
 
 

 

ACTIVITAT 23  

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Captació de subvencions i ajudes.  

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Económica 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Palau Ducal 

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

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

- Identificació de subvencions provinents de diputació de valencià, generalitat valenciana, 

ministeri de cultura i oficina de mecenatge entre altres.  

- Realització de la petició, solventar requeriments, seguiment del desenvolupament i justificació 

de les diferents subvencions. 

- Realització de tots els documents necessaris.  

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 200 

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 
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

-Aconseguir els fons necessaris 

per a la financiació del 

funcionament de l’edifici. 

  

 
 
 
 
 
 



 

      Sra. Diana Moran Ripoll            
                                        Presidenta                                    
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 24 

 
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  

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. 
 

-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. 

- Participació activa en les activitats de la Xec. 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 88 

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. 

  

 



 
 

      Sra. Diana Moran Ripoll                         
                                        Presidenta                                    
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 25 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Gestió de visites protocol·làries. 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Turístic-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. 

 

-Recepció i gestió de visites protocol·làries de derivades des de l’Ajuntament de Gandia i els seus 

departaments.  

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 6 30 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 750 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

Protocol  i  representació.   
 
 
 



 

      Sra. Diana Moran Ripoll            
                                        Presidenta                                    
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 26 

 
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 / Institucional 

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. 

Acollia d’actes institucionals derivats de l’Ajuntament de Gandia. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 3 96 

Personal amb contracte de servicis 
Dependrà de les 

necessitats de l’acte 
 

Personal voluntari   

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 640 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

Esdeveniment de conveni amb 

l’Ajuntament de Gandia 

  



 
 

      Sra. Diana Moran Ripoll                         
                                        Presidenta                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITAT 27 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Setmana literària 

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. 

- Difusió de l’esdeveniment en xarxes i web. 

- Assistència tècnica en la realització de l’esdeveniment. 

- Muntatge de la sala. 

 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 12 

Personal amb contracte de servicis   

Personal voluntari   

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 

 Previst 

Persones físiques 150 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
 

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

Objectiu Indicador Quantificació 

Esdeveniments del conveni amb 

l’Ajuntament de Gandia 

 1 esdeveniment a l’any  



 

      Sra. Diana Moran Ripoll            
                                        Presidenta                                    
 

   
 
 
 
 
 

 
ACTIVITAT 28 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

 Col·laboració amb la Federació de Falles de Gandia 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Cultural  i institucional 

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. 
 

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

Col·laboració en el Foc i Flama. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 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. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Esdeveniment de conveni amb 

l’Ajuntament de Gandia 

2 esdeveniments Anuals  

 
 



 
 

      Sra. Diana Moran Ripoll                         
                                        Presidenta                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 29 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

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

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Cultural  i Institucional 

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 que tenen com a punt el Palau Ducal 

Presentació del Passió. 

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

Concert del Corpus. 

Altres esdeveniments relacionats. 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 64 

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 

3 esdeveniments anuals. 

Els dies de Setmana Santa 

 

   
 



 

      Sra. Diana Moran Ripoll            
                                        Presidenta                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 30 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Col·laboració en entitats de caràcter social i solidari.  

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Social i divulgatiu 

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’esdeveniments relacionats en la temàtica social. 

- Acollida d’exposicions de temàtica social. 

- Acollida de conferències relacionades. 

- Difusió i visibilització de la tasca de diferents organitzacions o entitats de caràcter social. 

- Col·laboració amb el SJM per a la realització de diversos esdeveniments. 

- Col·laboració amb el Festival Mostra’t en diverses activitats. 

- Col·laboració amb ONGs locals com Cáritas Gandia i/o Creu Roja Gandia. 

 

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 

Col·laboració amb entitats de 8 activitats anuals  



 
 

      Sra. Diana Moran Ripoll                         
                                        Presidenta                                    
 
 

caràcter social i solidari 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIVITAT 31 

 
A) Identificació. 

 

Denominació de 
l’activitat  

Manteniment i neteja de l’edifici  

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

Manteniment 

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 de tasques de manteniment diari de l’edifici. 

- Identificar desperfectes en l’edifici. 

- Compra de material necessari per al manteniment. 

- Contacte amb empreses de reparació especialitzades. 

- Realització de tasques de neteja diària de l’edifici. 

- Servei tècnic, muntatge i desmuntatge d’esdeveniments. 

- Servei  de neteja en el cas d’esdeveniment amb catering.  

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Número Nre. hores / any 

 Previst Previst 

Personal assalariat 2 3.840 

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 

Manteniment i neteja de l’edifici   



 

  Sra. Diana Moran Ripoll            
                                  Presidenta                      

 

 

 

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       38.460,00 

3. Despeses de personal       228.110,00 

3. Altres despeses d’explotació       40.635,00 

4. Amortització de l’immobilitzat       116.905,00 

Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat       0,0 

5. Despeses financeres       22.050,00 

Variacions de valor raonable en instruments financers         

Diferències de canvi        

Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers        

Impostos sobre beneficis         

Subtotal gastos       446.160,00 

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       446.160,00 

 

 

 



 

     Sra. Diana Moran Ripoll            
       Presidenta                                    

 
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 264.500,00 

 3. Subvencions del sector públic 232.500,00 

 4. Aportacions privades  

 5. Altres tipus d’ingressos 160,00 

TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 497.160,00 

 
 

 

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  

 

 

 
 


