Actuacions SMART CITIES 2021
Servici d’Informàtica de l’Excma. Diputació Provincial de València
L'Ajuntament de Fontanars dels Alforins és beneficiari d’una subvenció per actuacions SMART CITIES
2021, del Servici d’Informàtica de l’Excma. Diputació Provincial de València, per import de
13.019,60 €.
Amb aquesta subvenció s’ha subministrat i implantat un sistema d’informació i senyalització turística
per al nostre poble mitjançant la plataforma Inventrip que permet promoure la connexió del municipi
amb els i les turistes digitals, evitant l’ús del paper. Per a això, s’han utilitzat els principals sistemes de
connectors digitals existents (codis QR dinàmics, beacons i geobalises) a implementar en els diferents
suports de senyalització turística, en material promocional, en espais digitals.
Un sistema d’informació i senyalització turística adequat és un element prioritari en la gestió del sistema
turístic de Fontanars dels Alforins, tant per la posada en valor i incorporació del consum dels recursos
que integren el seu patrimoni turístic i natural, com per a millorar els fluxos d’interconnexió en el
municipi. Per a això, resulta fonamental incorporar les noves tecnologies a la senyalització turística
transformant-les en punts digitals d’informació per a satisfer els requeriments i expectatives dels i les
turistes i visitants, proporcionant-los una orientació i informació clara.
La plataforma Inventrip ha permés la creació de continguts i la tematització de rutes, que permeten
millorar l’experiència i prolongar les estàncies dels i les visitants, que descobreixen les possibilitats que
se’ls obren, tant a través de la planificació prèvia del seu viatge, com en el mateix moment en què
reben la informació durant el seu recorregut per la zona.
Per tot això, l’Ajuntament de Fontanars ha contractat el «Subministrament i Implantació d’un Sistema
d’Informació i Senyalització Turística» en el municipi, com a base per a la seua conversió en destinació
turística intel·ligent a través de la senyalització turística connectada.
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