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Patronat Municipal de Turisme i Platges 

Presentació  
L'Organisme Autònom "Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant", creat a l'empara de l'article 85.3 b) de la                  
Llei 7 / 1.985, de 2 d'abril, és una entitat administrativa, amb personalitat jurídica, patrimoni i tresoreria propis i                   
diferenciats, i amb capacitat d'obrar i autonomia de gestió en els termes establerts en les lleis i en aquests Estatuts,                    
que tindrà la consideració d'Administració Pública i actuarà, sota la dependència de l'Ajuntament d'Alacant i               
vinculat a ell, en règim de descentralització funcional. 
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Patronat Municipal de Turisme i Platges 

 
Missió  
El Patronat Patronat Municipal Municipal de Turisme Turisme i Platges té com a missió la promoció promoció                 
turística de la ciutat a l'exterior mitjançant l'organització d'activitats i la prestació de serveis d'informació i                
assessorament sobre l'oferta turística de la ciutat, tant als ciutadans com als visitants i col·laborar amb altres                 
serveis, entitats i institucions en la gestió i organització d'activitats turístiques.  
 
En la missió del Patronat Municipal de Turisme hi ha la captació de nous mercats, entre ells l'esportiu, cultural, de                    
congressos i reunions, etc .... En resum, la desestacionalització del nostre turisme, fomentant la ciutat com a                 
destinació hivernal de primer ordre, a més del de vacances que ja és habitual. 
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Ubicació, telèfons, Direcció, webs i correu electrònic  
 
Adreça: Carrer Cervantes nº 3, 03002 ALACANT 
Telèfon: (+34) 965 143 452  
Correu electrònic - Coordinadora: mar.saez@alicante- ayto.es  
 

 

Patronat Municipal de Turisme i Platges 

Webs: https://www.alicanteturismo.com/  http://alicantecongresos.com/ https://www.alicantefilmoffice.com/ 

Oficines d'Informació Turística 
Tourist Info ALACANT PORT 
Moll de Llevant 6- s / n. 03001 Alacant 
Tel / Phone: (+34) 965.177.201 
info@alicanteturismo.com 

Tourist Info ALACANT RENFE 
Estació de trens. Av. De Salamanca, s / n. Alacant 
Tel (+34) 965.125.633 
info@alicanteturismo.com 

Tourist info PLATJA SANT JOAN 
platja de Sant Joan 
Av. De Niça, s / n.  
Tel: (+34) 965.266.106 
info@alicanteturismo.com 

https://www.alicanteturismo.com/
http://alicantecongresos.com/
https://www.alicantefilmoffice.com/
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Patronat Municipal de Turisme i Platges 

Compromís Personal d'el responsable de l'Òrgan 

Relació amb la resta d'estructura municipal 
El Patronat Municipal de Turisme té una relació administrativa d'acord marca la LPA per als organismes autònoms. 
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Patronat Municipal de Turisme i Platges 

Procediment de Participació dels ciutadans 
 

➢ Visites directes a l’Oficina Central PMT 
 

➢ Atenció telefònica 
 

➢ Atenció Internet i correu electrònic 
 

➢ Oficines de turisme  
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Patronat Municipal de Turisme i Platges 

Descripció dels serveis realitzats (1 de 2) 
➢ Informació directa en Fires i Promocions.  
➢ Informació Turística de manera presencial a les Oficines d'informació 
➢  Gestió centralitzada de tots els serveis a les Oficines del Patronat Municipal de Turisme i Platges.  
➢ Gestions d'informació turístiques per telèfon, fax i correu electrònic.  
➢ Gestió d'expedients administratius en relació amb altres departaments municipals.  

 
➢ Els serveis prestats tenen com a objectiu:  

○ Promoure totes les activitats encaminades a incrementar la demanda turística. 
○ Gestionar, promocionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que puguin beneficiar l'increment i la qualitat de                

l'oferta turística d'Alacant.  
○ Promoure la presència activa d'Alacant en el mercat turístic nacional i internacional, procurant la coordinació dels sectors                 

interessats en el foment del turisme.  
○ Afavorir, ajudar i possibilitar l'adequació de les estructures i dels serveis a l'oferta turística donant suport i recolzament a                   

la iniciativa privada d'el sector turístic, donant suport i recolzament a la iniciativa privada d'el sector.  
○ Potenciar i estructurar el sector turístic inherent a el tema de Congressos.  
○ Estudiar els problemes turístics de la ciutat adoptant o proposant les mesures que es considerin més adequades per                  

solucionar-los. 
○ Elaborar el material de difusió necessari per tal de conèixer els recursos turístics d'Alacant per fomentar la captació de                   

visitants. 
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Patronat Municipal de Turisme i Platges 

Descripció dels serveis realitzats (2 de 2) 
 

○ Potenciar el desenvolupament del turisme en el seu sentit més ampli  
○ Potenciar el desenvolupament del turisme en el seu sentit més ampli.  
○ Col·laborar amb altres entitats públiques o privades en la promoció d'Alacant.  
○ Instar les autoritats i organismes competents a la tramitació de concerts econòmics per al funcionament de campanyes de                  

promoció i comercialització turística.  
○ Contribuir a la defensa dels recursos turístics i valors socioculturals de la ciutat.  
○ Estudiar i analitzar la realitat turística de la ciutat.  
○ Coordinar, impulsar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment del turisme a la ciutat.  
○ Gestionar instal·lacions i equipaments municipals o amb participació municipal d'interès turístic per a la ciutat. 
○ Facilitar informació puntualment sobre les activitats desenvolupades pel Patronat als departaments municipals,            

associacions turístiques i altres entitats que ho sol·licitin. 
○ Realitzar un arxiu documental amb les dades turístiques de la ciutat amb caràcter anual. 
○ Creuers, congressos, ocupació hotelera, grans esdeveniments, reportatges, grups periodístics i visitants oficines. 
○ Tramitació de consultes i suggeriments. 
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Patronat Municipal de Turisme i Platges 

Compromís de qualitat assumits 
 

○ Atenció personalitzada i individualitzada a les promocions externs que realitze el Patronat.  
○ Atenció personalitzada i adaptada a les oficines.  
○ Ampliació d'horaris d'atenció al públic en Oficines de Turisme, inclusivament caps de setmana i festius.  
○ Elaboració dels documents d'informació turística en quatre idiomes.  
○ Creació d'un departament d'atenció telefònica per al tramiti i assessorament de gestions.  
○ Creació d'un entorn virtual dinàmic i interactiu per a la resolució d'assumptes a través d'Internet.  
○ Pagaments de factures amb periodicitat mensual.  
○ Col·laboració en el desenvolupament desenvolupament del turisme turisme de congressos i creuers, directament i              

indirectament.  
○ Atenció de les sol·licituds rebudes pels usuaris a les platges 
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Patronat Municipal de Turisme i Platges 

Indicadors de seguiment (1 de 2) 
 

Indicadors de productivitat de les activitats i accions desenvolupades 
 

❏ Nombre de trucades d'informació telefònica ateses al ciutadà, a l' trimestre.  

❏ Nombre de participacions en promocions nacionals directes, a l'any.  
❏ Nombre de participacions en promocions nacionals indirectes, a l'any.  

❏ Nombre de participacions en promocions internacionals directes, a l'any.  
❏ Nombre de participacions en promocions internacionals indirectes, a l'any.  

❏ Nombre d'Informacions turístiques en general, al mes.  

❏ Nombre d'informacions turístiques en allotjaments, al mes.  
❏ Nombre d'informacions turístiques en transports, al mes.  

❏ Nombre d'informacions turístiques municipal, al mes.  
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Patronat Municipal de Turisme i Platges 

Indicadors de seguiment (2 de 2) 
 

Indicadors de productivitat de les activitats i accions desenvolupades 
 

❏ Nombre de consultes ateses a les instal·lacions de Patronat, al mes. 

❏ Nombre de consultes ateses a les oficines de turisme al mes. 
❏ Nombre d'informes emesos relacionats amb altres departaments, al trimestre.  

❏ Nombre de congressos realitzats a la ciutat d'Alacant, al trimestre.  

❏ Nombre de creuers en els quals el Patronat col·labora directament o indirectament, al trimestre.  
❏ Nombre de sol·licituds realitzades pels usuaris de platges, al trimestre.  

❏ Nombre de sol·licituds resoltes dels usuaris de platges, al trimestre. 
❏ Nombre d'actuacions realitzades pel Patronat per captar congressos, al trimestre.  

❏ Nombre d'inspeccions o verificacions realitzades sobre el pla d'ocupació de platges en època estival, al mes. 
 
 
 
 


