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ANTECEDENTS
El present informe detalla una comparativa clara entre les despeses que ha generat la
668 edició de la Fira de Tots Sants, i els ingressos que ha generat. S’ analitzen en
primer lloc els dos moviments econòmics esmentats, i a banda de desglossar per
partides el seu detall, es du a terme una comparativa evolutiva amb les edicions
anteriors.

INGRESSOS
La principal font d’ ingressos continuen sent els expositors que signifiquen vora el 60
per cent de les entrades econòmiques. Les licitacions han significat un augment
considerable en les dos últimes edicions, ja que s’ han explotat algunes activitats com l’
esmorzar de les mestresses de casa o la zona de degustació, les quals actualment
contribueixen en ingressos complementaris segons les recaptacions fetes cada edició.
A més, el cànon del Mercat Medieval s’ ha triplicat amb l’ oferta feta per l’a
adjudicatari de les dos últimes edicions; al respecte hi ha que dir que segons l’ estudi
fet pel Departament de Fira, una gestió directa del Mercat Medieval significaria més
ingressos, a banda d’ un millor servei i qualitat als artesans i als visitants.
Pel que fa al tema de les subvencions, continuen minvant cada edició; i el percentatge
més alt de les distintes línies d’ajudes no sobrepassa en ningun cas el 20% del cost
subvencionable.
Per últim hi ha que destacar que per primera vegada s’ ha sobrepassat la quantia dels
300.000 euros d’ ingressos. La recaptació final ha segut de 304.755, 40 €.
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PROCEDENCIA DELS INGRESSOS
CONCEPTE
Expositors
Licitacions - Contractes - Activitats
Subvencions

QUANTIA
178.173,80 €
107.581,60 €
19.000,00 €

TOTAL INGRESSOS FTS 2014:

%
58,5%
35,3%
6,2%

304.755,40 €
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DESPESES
Pel que fa a l’ exercici de despeses també a segut més elevat que en les anteriors
edicions. S’ ha continuat invertint especialment en la creació d’ infraestructura
necessària per tal de diferenciar el certament de la resta del territori nacional, millorat
aspectes beneficiosos tant per als visitants, com per als expositors i els veïns de
Cocentaina.
Treballs elèctrics, noves zones d’ aparcament, reforços en seguretat, informadors i
vigilància, nous punts de WC han segut les inversions augmentades en tema d’
infraestructura.
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La creació d’ un nou (i amb garanties de futur) sector com les Noves Tecnologies ha
suposat també noves despeses. Així com el mantenir en l’ apartat de Comunicació la
edició en directe durant els dies de Fira de programes radiofònics i televisius referents
a nivell provincial i autonòmic.
En aquest apartat de despeses, hi ha que tenir en compte un canvi significatiu que està
produint-se en les darreres edicions: la climatologia.
Les ultimes tres edicions la mostra ha gaudit d’ uns dies de calor, bon oratge i elevades
temperatures .
Des del Departament de Fira s’ha detectat un canvi en el model d’ arribades i eixides
dels visitants, factor fonamental que incideix en la resta de serveis o activitats. La gent
ja no deixa la Fira a les 19:00 hores de la vesprada (amb aquest temps benigne); en
aquesta edició les zones d’ aparcament han estat ocupades fins les 00:00 hores.
Conseqüència de tot açò es la necessitat de personal durant més hores, més despeses
de subministres, canvi dels horaris de les actuacions, etc...

Potser sigui un poc precipitat parlar d’ aquest canvi de model, però si que ha de ser
motiu d’ estudi en les pròximes edicions en cas que aquesta circumstancia
climatològica es consolide en els pròxims anys.

DESPESES FIRA 2014
PARTIDA
QUANTIA
Infraestructura
184.764,93 €
Comunicació
19.001,70 €
Cultura
9.309,02 €
Activitats
26.359,28 €
Protocol
13.811,32 €
Medieval
11.858,19 €
TOTAL:

265.104,44 €

En el detall de partides anterior es post veure com un 70% de les despeses que
genera Fira es dediquen a la infraestructura i l’ adequació de serveis; per tant son
gastos fixes que fan que tant sols es compte amb un 30% del pressupost per a duar a
terme activitats, novetats o canvis d’aspecte comercial, cultural i oci.
En definitiva una partida de despeses corrents un tant curta, encara més si tenim en
conter els ingressos que actualment es generen.
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RESULTAT ECONÒMIC
L’ exercici actual ha significat un resultat positiu net de 24.588,63 EUROS

DATA ACTUALITZACIÓ DE DAES 09,02,2015

PARTIDA INGRESSOS EXPOSITORS

QUANTIA INGRESSADA

PARCEL·LES / MAQUINARIA

55.299,20 €

STANDS

50.572,50 €

VENDA AMBULANT

24.660,00 €

ALIMENTACIÓ

47.642,10 €

CONVENI ATRACCIONS

30.692,90 €

MERCAT MEDIEVAL

60.000,00 €

ZONA DEGUSTACIÓ- GOURMETT

3.633,90 €

ESMORZAR MESTRESSES DE CASA

4.504,80 €

REGIÓ DE MÀLAGA

750,00 €

MESONS

TOTAL
PARTIDA INGRESSOS SUBVENCIONS

8.000,00 €

285.755,40 €
QUANTIA SUBVENCIONADA

CONSELLERIA
Agricultura

- €

Turisme (AGENCIA VALENCIANA)

9.000,00 €

Industria

5.000,00 €

DIPUTACIO PROVINCIAL
Lloguer Stands

5.000,00 €

Activitats agrícoles i ganaderes

- €

Patronat de Turisme

- €

Organització Mercat Medieval

- €

CAMBRA DE COMERÇ

- €

TOTAL

TOTAL ING EXPO+ SUBV

19.000,00 €

304.755,40 €

DESPESES

FTS 2014

Partida general 3381/21 Fira Tots Sants

265.105,03 €

Inversions Fira Tots Sants

- €

Certamen coral Fira

14.081,74 €

Premi Cartell Fira

TOTAL

BENEFICI NET
DEPARTAMENT DE FIRA

1.000,00 €

280.186,77 €

24.588,63 €
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CONCLUSIONS
El resultat o balanç econòmic de la Fira 2014 es POSITIU. Més encara si es tenen en
conter les dificultats per les quals estan travessant les principals fires nacionals,
moltes d’ elles desaparegudes. A continuació es detallen les línies econòmiques que
han marcat les últimes edicions de Fira i que li han donat la estabilitat actual:

-

Augment dels ingressos amb l’ augment proporcionat de les despeses, obtenint
en els últims cincs exercicis un resultat positiu

-

Augment els serveis als expositors i visitants

-

Minimitzar molèsties als ciutadans

-

Innovació amb nous sectors d’ exposició

-

Introducció i foment de les NNTT

-

Creació de vies d’ emergència, seguretat i Pla d’ Autoprotecció

-

Regularització de taxes

-

Prioritat de la qualitat i la diferenciació
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