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Presentació

El Departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Benidorm és responsable de la planificació, 
programació, direcció i coordinació de les 
competències en matèria de museus i exposicions, 
així com la identificació, protecció i posada en 
valor de patrimoni arqueològic, paleontològic i 
etnogràfic de la localitat.

El departament de Patrimoni Històric de 
l’Ajuntament de Benidorm fa servir en la seva gestió 
mètodes i tècniques consolidades en els àmbits 
científics i de gestió per garantir el compliment de 
les seves comeses.

Així mateix, estableix col·laboracions i convenis 
amb diferents institucions en matèria de patrimoni 

arqueològic, paleontològic i artístic per a la identificació, conservació i posada en valor dels béns que 
componen aquest patrimoni a la nostra ciutat.

Principis Fonamentals de la Carta de Serveis

La Carta de Serveis Patrimoni Històric és un document informatiu dirigit als usuaris, ciutadans i visitants 
de Benidorm en el qual es recullen els serveis prestats pel departament de Patrimoni Històric així com 
els drets que els assisteixen al temps que s’assumeix el compromís amb la prestació d’aquests serveis i 
s’estableixen les mesures correctives corresponents.

Què és el Departament de Patrimoni Històric?

El Departament de Patrimoni Històric té la responsabilitat de conservar, difondre i donar accessibilitat a 
tot el patrimoni arqueològic, artístic, arquitectònic i patrimonial que tinga un valor històric perquè a través 
de la seva gestió i desenvolupament que puga ser contemplat i comprès pels ciutadans de Benidorm i els 
turistes de manera que es conega l’origen i desenvolupament d’aquesta ciutat turística.

Quina és la nostra visió de futur?

El Departament de Patrimoni Històric ha de ser el referent de la història material de Benidorm, des del 
patrimoni cultural que li és propi, sent el punt de referència perquè tots els ciutadans de Benidorm o els 
turistes, puguen entendre i comprendre el passat històric de la ciutat.

Serveis que prestem

• Gestió dels tres museus de la ciutat (Boca del Calvari, l’Hort de Colon i el Centre Cultural Marítim).

• Gestió de les donacions de béns patrimonials per part de particulars, institucions i altres organismes.

• Coordinació de visites guiades i teatralitzades per a la difusió de el patrimoni cultural de la localitat.

• Planificació d’exposicions temporals o permanents en els Museus de la ciutat.
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• Planificació i coordinació de les campanyes d’excavacions arqueològiques realitzades en el terme 
municipal.

• Elaboració i manteniment del catàleg de béns patrimonials de l’Ajuntament de Benidorm.

Compromisos i Indicadors

Compromisos Indicadors
1. Planificar i coordinar les diferents excavacions 
realitzades al terme municipal

Nombre d’excavacions realitzades

Nombre d’intervencions arqueològiques urgents

Repercussió en mitjans i xarxes socials
3. Creació de la col·lecció museogràfica Nombre de peces catalogades

Nombre de visitants a la col·lecció
4. Determinar zona de reserva per a l’obligatorietat 
de realitzar cates arqueològiques abans de 
construir

Nombre de cates realitzades

5. Difusió del patrimoni històric i arqueològic Nombre de visites guiades

Nombre de rutes històriques planificades

Nombre de visitants

Nombre d’interaccions en xarxes socials
6. Elaboració i manteniment del catàleg de béns 
patrimonials

Nombre de béns incorporats

Nombre de béns donats de baixa
7. Gestió del Museu Boca del Calvari Nombre d’exposicions

Nombre de visitants per exposició

Grau de satisfacció dels visitants

Nombre d’interaccions a les xarxes socials i 
mitjans de comunicació

8. Gestió de la Casa-Museu L’Hort del Colon Nombre de visitants

Nombre d’activitats realitzades

Grau de satisfacció dels visitants

Nombre d’interaccions a les xarxes socials
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9. Gestió del Centre cultural marítim Nombre de visitants

Grau de satisfacció dels visitants

Nombre d’interaccions a les xarxes socials
10. Gestió de les donacions de béns patrimonials Nombre de donacions acceptades pel Ple de 

l’Ajuntament

Nombre de peces incorporades a el patrimoni 
cultural municipal

Valor total de les donacions

Drets dels visitants i usuaris

Els visitants i usuaris tenen dret a:

1. Identificar amb claredat la unitat administrativa que és competent per a la prestació del servei requerit.

2. Rebre informació administrativa general de manera presencial, telefònica i electrònica de forma eficaç 
i ràpida.

3. Ser tractat amb respecte i consideració.

4. Rebre informació administrativa real i veraç.

5. Escollir el canal a través del qual relacionar-se 
amb la Regidoria.

6. Obtenir informació a través de mitjans 
electrònics dels procediments i tràmits 
necessaris per accedir a les activitats del 
servei  i per al seu exercici.

7. La seguretat i confidencialitat de les dades que 
figuren en els fitxers, sistemes i aplicacions de 
la Regidoria.

8. La qualitat dels serveis públics prestats per 
mitjans electrònics per l’agència.

9. Col·laborar i participar amb el Departament de Patrimoni Històric formulant consultes, propostes o 
comentaris a través de  correu electrònic, per telèfon o per correu postal.

10. Presentar suggeriments i queixes de forma presencial, a través de la seu electrònica o per correu 
postal.
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Incompliments dels compromisos

En cas d’incompliment dels compromisos recollits en aquesta Carta de Serveis, el Departament de 
Patrimoni Històric proposa les següents mesures:

• Executar preferentment els procediments que es troben afectats pels compromisos adquirits en 
aquesta Carta de Serveis sense perjudici del dret del ciutadà a la presentació de les queixes i 
suggeriments pertinents.

• Comunicació de disculpes del màxim responsable de l’organització en la qual s’informe de les 
mesures correctores per a esmenar l’incompliment.

• A petició de l’afectat o afectats, reunió amb el màxim responsable de l’organització en la qual se’ls 
donarà puntual informació de les mesures correctores per a esmenar l’incompliment.

• La comunicació es realitzarà, preferentment via correu electrònic o mitjançant la seu electrònica per 
flexibilitzar i agilitzar la resposta.

Horaris, localització i contacte

Patrimoni Històric
Adreça: Plaza SSMM Reyes de España, 1.
03501 Benidorm (Alacant)
Horaris: de Dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00 hores
Telf: 966 815 486 - 965855098
Correu electrònic: patrimonihistoric@benidorm.org
Web: https://benidorm.org

Museu Boca del Calvari
Carrer Tomàs Ortuño s/n
Telf: 966 830 674 – 966815 486 - 965 855 098
Horaris: 
HIVERN
Dilluns (Tancat)
De Dimarts a Divendres de10:30 a 13:30hores i 17:00 a 20:30 hores
Dissabte i Diumenge de 10:00 a 13:30hores
ESTIU
De Dilluns a Diumenge de18:00 a 23:00 hores
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Museu Hort de Colón
Carrer de Tomás Ortuño, 16,
Telf: 966 815486 – 965 855 098
Horaris:
HIVERN
Dilluns (Tancat)
De Dimarts a Divendres de10:30 a 13:30 hores i 17:00 a 20:30 hores
Dissabte i Diumenge de10:00h a 13:30 hores
ESTIU
De Dilluns a Diumenge: 18:00 a 23:00 hores

Centre Cultural Marítim
Adreça: Passeig de Colón s/n Benidorm
Telf: 966 815 486 – 965 855 098
Horaris:
HIVERN
De Dilluns a Divendres de 09:00 a 13:00 hores  i de 17:00 a 20:00 hores
Dissabte de 09:00 a 13:00 hores
ESTIU
De Dilluns a Divendres de 09:00 a 14:00 hores y de 15:00 a 21:00 hores


