
Memòria Pressuposte 2017 Regidoria de Patrimoni i Turisme

Amb les accions que es desenvoluparan atenent al present pressupost es persegueix la
consecució dels següents objectius generals:

ÀREA DE TURISME

PARTIDA: ACTIVITATS DE TURISME
Pressupost: 60.000.-€

 Promoció  de  la  ciutat  (Fires,  mitjans  de  comunicació,  suport  a  activitats,
esdeveniments i congressos). Edició d'informació turística i marxandatge.

 Desenvolupament de producte per al turisme accessible, #Alcoialesmans.
 Accions de millora de la qualitat del servei en el sector turístic a través de les

TIC’s.
 Fomentar la implicació del sector turístic en la qualitat de la destinació, suport

a la implantació del segell de qualitat turística SICTED en els establiments.
- Rutes “Descobreix  Alcoi…” i  activitats “Dia Internacional  dels   Museus”,  “Dia

Internacional del Turisme”, a més d'altres accions promocionals que pogueren
desplegar-se en el context de fires o altres esdeveniments.

PARTIDA: CATÀLEG PATRIMONI TURÍSTIC

 Pressupost: 10.000.-€

         L'Objectiu que es persegueix és el de conjuminar en una aplicació digital la
globalitat de l'oferta turística de la ciutat.

         Quant a la resta de partides, es refereixen a costos fixos de lloguer de local,
obertura de museus, i hores extra del personal de la touristinfo que amb motiu d'una
major assistència a fires i per necessitats del servei es considera incrementar.



ÀREA DE PATRIMONI HISTÒRIC.

PARTIDA: RESTAURACIÓ D'ELEMENTS URBANS HISTÒRIC
Pressupost 10.000 €

Projecte en el qual col·labora el CAHEA de rehabilitació de les fonts públiques
del Centre Històric de la Ciutat, a partir del cens elaborat per aquesta entitat la posada
de la qual en valor ens permetrà crear una nova ruta dins de les dutes a terme pel
Museu Arqueològic.

AJUDES CONSERVACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC  
 Pressupost 15.000 € 

Es  pretén  establir  una  subvenció  a  la  qual  podran  accedir  propietaris  de
patrimoni  històric  catalogat,  amb el  doble  objectiu  per  a  la  ciutat  de  potenciar  el
manteniment d'elements històrics privats en bon estat de conservació, i d'altra banda
que aquests immobles puguen mostrar-se al públic i ser visitats.

PLA DIRECTOR DEL MOLINAR
Pressupost: 20.000.-€

Elaboració del Pla Director que permeta o servisca de base en la rehabilitació
del  BIC,  tant  quant  a l'arqueologia industrial  com a la configuració paisatgística de
l'entorn.


