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FTS0. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
El present informe detalla el resultat socioeconòmic de la 671 edició de la Fira de Tots 
Sants. En primer lloc es presenten tant les xifres econòmiques resultants de 
l’organització d’aquesta edició, com els indicadors socials i estadístics  incidents en la 
mostra comercial.  
 
Important un nou apartat en el qual es du a terme un balanç quinquennal  de la Fira 
2013/2017, ja que la variant de duració de la mostra cada edició, la qual  canvia entre  
tres i cinc dies, es un factor important que s’ha d’avaluar de forma conjunta en una franja 
temporal que reculli tant els valor màxims com els mínims per tal d’analitzar els valors 
mitjans per a l’anàlisi.  
 
Per últim es llança una sèrie de línies estratègiques d’actuació obertes a qualsevol 
aportació, modificació i/o rectificació per al treball d’organització de la Fira a partir de  
2018.  
 
La  transparència dels resultats socioeconòmics de cada edició per tal de dur a terme el 
corresponent anàlisis amb vistes de millora per a properes edicions, es centra en el recull 
dels valors més significatius en cada  element condicionant e la mostra: balanç 
econòmic, visitants, ocupació d’aparcament, seguretat e incidències i  repercussió social.  
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FTS 1. RESULTAT ECONÒMIC 2017  
 
FTS1A. DESPESES 
 
La 671 edició  s’ha vist condicionada llògicament  per la seva duració de  cinc dies el que 
suposa un increment important de les despeses.   
 
Altre factor important en aquesta edició ha segut l’ampliació de superfície  comercial, 
el que ha comportat una inversió en alguns aspectes de seguretat e infraestructura els 
quals s’han incorporat a la partida de despeses corrents N/33811/22611/ ja que no es 
conta actualment amb una partida destinada a inversions que siguin amortitzades  en el 
seu període corresponent.   
 
Les despeses generades  en l’exercici 2017 ascendeixen a un total de 406.243,82 euros 
(a data 15/02/2018 tancat exercici anterior).  Aquesta quantia contempla tant les 
despeses corrents, com aquelles inversions que s’han dut a terme i que han repercutit 
en aquesta per falta d’una partida pròpia d’inversió. 
 
En concret, 32.493,92 euros han segut imputats en aquesta partida,  encara que fan 
referència a actuacions d’inversió amortitzable durant les cinc pròximes edicions: 
elements de seguretat en País Valencià, elements de senyalització comercial interior, de 
serveis i de carreteres exterior, inversió en infraestructura elèctrica,  o l’adquisició 
d’elements tecnològics com la nova web www.firadecocentaina.org  
 
Les següents taules detallen les distintes despeses per partides, així com la diferència 
real a considerar sense imputar aquells costos generats en actuacions d’inversió: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIDA D'INFRASTRUCTURA, MUNTATGE, ORGANITZACIÓ 

SUBPARTIDA COST REALITZAT 

SERVEIS BÀSICS **INV1 59.942,67 € 
SERVEIS COMPLEMENTARIS **NV2 8.042,68 € 

APARCAMENTS **NV3 21.532,84 € 
ELECTRICITAT I SUBMINISTRAMENTS ** INV4 24.286,77 € 

OBRES I SERVEIS ** INV5 7.294,93 € 
MUNTATGES I ESTRUCTURES 112.369,11 € 

TOTAL: 233.469 € 

PARTIDA PERSONAL 

SUBPARTIDA COST REALITZAT 

SEGURETAT PRIVADA 10.541,52 € 
CONTROLADORS / INFORMADORS 21.650,54 € 
REFORÇ POLICIA LOCAL EXTERNA 13.036,80 € 

PERSONAL EXTERN 2.000,00 € 

TOTAL: 47.228,86 € 
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PARTIDA COMUNICACIÓ, IMATGE, DIFUSIÓ 

SUBPARTIDA COST REALITZAT 

IMATGE / PATROCINIS 7.196,29 € 
IMPREMTA 9.418,04 € 

PREMSA PUBLICITAT 25.599,32 € 
NOVES TECNOLOGIES ** INV6 6.325,43 € 

TOTAL: 48.539,08 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els 406.243,82 euros totals, es redueixen tal i com  detalla la següent taula de les 
inversions imputades, en 32.493,92 euros, establint les despeses reals corrents en 
373.749,90 euros 
 

** INV REDUCCIÓ  INVERSIÓ 

SUBPARTIDA COST REALITZAT 
SERVEIS BÀSICS 1 16.906,87 € 
APARCAMENTS 2 2.308,80 € 
ELECTRICITAT 3 4.816,57 € 

OBRES 4 2.114,47 € 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 5 2.792,68 € 

NOVES TECNOLOGIES 6 3.554,53 € 

TOTAL: 32.493,92 € 

 
Tenint en compte  l’objecte de la partida N/33811/22611/ si es desglossen els costos 
realitzats en inversió, les despeses corrents ascendeixen a un total  de 373.749,90 euros 
el que significa un increment de 71.773, 90 euros respecte a l’exercici 2016. Aquest 
increment ve donat principalment per la duració d’una jornada més de la mostra.  
 
Al Departament de Fira es pot accedir al detall i revisió de  vora les 200 operacions 
realitzades, factures i pressupostos amb la finalitat de recollir la informació completa i 
valorar possibles modificacions per a futures edicions.  
 

PARTIDA CULTURAL, TRADICIONS, EXPOSICIONS 

SUBPARTIDA COST REALITZAT 

EXPOSICIONS 9.250,51 € 
ACTIVITATS TRADICIONALS 12.897,40 € 

ACTUACIONS I ESPECTACLES (FIRA I FESTA) 41.589,96 € 
ACTES I PROTOCOL 13.269,01 € 

TOTAL: 77.006,88 € 
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No obstant, com s’ha dit abans hi ha que 
imputar  la inversió realitzada  al còmput 
global de la partida de despeses corrents, 
per tant, la xifra  definitiva i referent per 
tal de dur a terme el balanç general  
respecte als ingressos generats que 
posteriorment  es detallen és la de 
406.243,82 euros.  
Aquest diagrama ens mostra la 
distribució de les despeses realitzades 
per partides  de treball generades.  
 
 
 
FTS1B. INGRESSOS 
 
Pel que fa a l’apartat dels ingressos, s’han generat un total de  377.412,50 euros. En 
aquest sentit la xifra  ha quedat per baix del que pot significar en properes edicions, ja 
que  en alguns sector com la innovació i tecnologia, o la zona ampliada a País Valencià, 
no s’han pogut aplicar les taxes programades pel Departament de Fira, al no poder-se 
materialitzar la modificació i adaptació de l’ordenança fiscal reguladora per falta de 
temps, aspecte que ja està programat i que si s’executarà per a 2018.  
 
Aproximadament la meitat dels ingressos venen generats per l’ ocupació comercial dels 
distints sectors d’exposició, concretament en 2017 han significat el 57% .  En la part 
oposada trobem la generació d’ingressos extraordinaris a partir d’aportacions de les 
administracions supra municipals, les quals continuen sent  mínimes si es té en compte 
l’impacte  econòmic i social de la Fira.  En 2017 s’han situat  en un total de 35.571 euros.  
 
La següent taula i el corresponent gràfic ens mostra la procedència dels ingressos 
generats en aquesta 671 edició: 
 
 

 
 
Important en aquest apartat  de generació d’ingressos  resulta la rendibilitat municipal 
del sòl comercial  que cada sector adquireix, ja que amb l’ampliació de la superfície 
d’exposició es consolida com  el principal generador d’ingressos. 

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS 

ORDINARIS - 
EXPOSITORS 214.948,60 € 

ORDINARIS - 
LICITACIONS 126.892,90 € 

EXTRAORDINARIS 
SUBVENCIONS 35.571,00 € 

TOTAL: 377.412,50 € 
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Actualment els sectors comercials amb un major valor comercial  del sòl son TURISME, 
INNOVACIÓ i SPORTS OUTDOOR els quals es situen entre els 5 i els 7,72 €/m2 
d’exposició.  D’altra banda tant la part de MAQUINARIA AGRÍCOLA, AUTOMOCIÓ, i la 
VENDA AMBULANT i L’ARTESANIA es situen en els valors mínims entre els 1,12 i 3,2 
€/m2.  
 
Significativament els sectors que més valor aporten al sòl comercial, també són els que  
necessiten una major aportació econòmica per a muntatges e infraestructura; per 
contra, aquells amb menor valor, hi ha que  interpretar positivament que la necessitat  
econòmica d’adequació del sector es pràcticament nul·la.     
 
En la pròxima revisió de l’ordenança fiscal reguladora, s’ha de valorar  el cost  econòmic 
que representa cada zona comercial, per tal de ser imputat en els valors corresponents 
de les taxes, amb l’objectiu de situar-se en un valor mig de 3 €/m2. Aquest objectiu 
significaria  un llindar de generació d’ingressos just i equitatiu de 407.805 euros.  
 
No obstant a dia de hui, la procedència desglossada dels ingressos  tant ordinaris com 
extraordinaris, és la que mostra la següent taula: 
 

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS 

ORDINARIS -EXPOSITORS 

STANDS ZONA COMERCIAL +TURISME 48.161,02 € 
PARCEL·LES: MAQUINARIA, ESPORTS, INNOVACIÓ 69.840,58 € 

ALIMENTACIÓ 50.420,00 € 
ARTESANIA+VENDA AMBULANT 26.220,00 € 

ALTRES VARIS ** GT 20.307,00 € 

TOTAL: 214.948,60 € 

 
** GT PARTIDA OBERTA A GENERAR MÉS INGRESSOS A EXPENSES DE TRAMITAR VARIOS EXPEDIENTS A 
TRAVÉS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA  
 

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS 

ORDINARIS -LICITACIONS 

MERCAT MEDIEVAL 80.000,00 € 
ATRACCIONS 28.000,00 € 

MESONS 9.749,00 € 
ZONA DEGUSTACIÓ 4.343,90 € 

ESMORZAR MESTRESSES 4.800,00 € 

TOTAL: 126.892,90 € 
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FTS1C. RESULTAT ECONÒMIC 
 
En resum, i davant de tot el conjunt de dades anteriors, el resultat econòmic  de la 671 
edició de la Fira de Tots Sants resulta negatiu en 28.831,32 euros.  Es la primera vegada 
des de l’anualitat 2008 que l’exercici té un resultat negatiu. 
A diferència de l’edició  comparada (2008) en aquest cas  s’han de contemplar els dos 
condicionants que influeixen en el resultat econòmic: 
- La duració de 5 jornades de la mostra 
- La imputació de al voltant de 32.000 euros d’inversió en la partida corrent 
 
En cas de dur a terme un estudi econòmic real de la viabilitat de la Fira en aquesta 
edició 2017, i  quantificant les despeses de gasto corrent, contemplant tant sols les 
despeses proporcionals d’inversió, les quals significarien en aquest exercici un total de 
6.498,78 euros, i per tant i exercici de despeses corrents de 380.248,68 euros.  El 
resultat real  a considerar seria de -2.836, 18 euros  D’aquesta forma es pot considerar 
viable, respecte a l’actuació i gestió municipal, el poder cobrir amb els ingressos que es 
generen aquelles operacions específiques  executades per a l’organització de la 671 
edició.  
 
Obvi resulta, que amb una quantificació dels ingressos indirectes que genera a 
l’economia local i comarcal la viabilitat de la mostra es inqüestionable.  No obstant, i a 
mode d’estudi intern de la corporació organitzadora, el Departament de Fira fixa l’ 
objectiu  primordial  de cobrir aquelles despeses generades en cada edició de forma 
específica, amb la intenció de salvaguardar unes actuacions justes i equitatives, 
pensant sempre en aconseguir un equilibri en els resultats econòmics obtinguts cada 
període de valoració. (en aquest cas entre 2013 i 2017/ 3-5 dies).    
 

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS 

EXTRAORDIINARIS 

AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME 20.000,00 € 
CONSELLERIA DE COMERÇ 10.000,00 € 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT 5.571,00 € 

TOTAL: 35.571,00 € 
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FTS 2. 
INDICADORS FIRA 2017 
 
Per entendre el que significa cada edició de la Fira de Tots Sants a mode organitzatiu, 
resulta indispensable l’anàlisi d’una sèrie d’indicadors i estadístiques d’elements 
associats al desenvolupament de la mostra. ES en aquest apartat en el que es mostren 
aquells més significatius com els nombre de visitants, ocupació de la superfícies 
d’aparcament,  les incidències que s’han produït, o l’abast que a aconseguit la present 
edició  en els distints canals operatius.  
 
 
FTS2A. VISITANTS 
 
Pel que fa a l’afluència de públic,  la 671 edició ha congregat un total de 505.933 
visitants.  El sistema tradicional de recompte de vehicles a partir de l’ocupació de la 
superfície d’aparcament, enguany s’ha substituït per un mètode tecnològic innovador, 
eficient i amb una alta fiabilitat.  
 
Per tal de dur a terme el recompte  de visitants s’han instal·lat quatre equips 
d’aforament estadístic Viabox MG en els principals punts de transit i accés dels visitants 
com son els punts d’informació de la perifèria i el centre neuràlgic de la Fira, la zona de 
l’encreuament de Passeig del Comtat-Jaume I- Sant Francés (Puerta del Sol).   
 
Es tracta d’unes caixes de control estadístic, d’uns dispositius de control passiu de 
persones. Aquest càlcul estadístic es du a terme mitjançant la recepció dels MACs dels 
dispositius telefònics dels visitants, aquest càlcul es recalibra en funció del tipus 
d’esdeveniment que es tracta i converteix les dades definitives en nombre de visitants 
amb un percentatge d’error inferior al 7,9%. 
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La jornada de l’1 de novembre va ser la que va obtenir un major nombre de visitants, 
registrant el moment de màxima afluència a la Fira i de major nombre de visitants a les 
12:00 hores 
 
A més, una dada important és la del 24’66% de fidelitat obtinguda, la qual ens indica 
que vora una quarta part dels visitants tornen a la Fira en distintes jornades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FTS2B. TRÀFIC RODAT 
 
En aquesta edició s’ha incorporat un nou sistema  pel que fa a seguretat i control de 
l’entrada de vehicles  a la localitat. La instal·lació de sistemes de lectura automàtica de 
vehicles que s’ha dut a terme a les tres principals entrades de Cocentaina, amb el suport 
de l’empresa contestana BHT Ingenieros, ha facilitat tant aspectes de seguretat d’accés 
a Fira, així com el recompte estadístic del tràfic de vehicles que  genera . 
 
Amb aquesta novetat s’ha dut a terme per a la següent edició un replantejament de 
l’accessibilitat  al  casc urbà així com del foment del transport públic per tal d’evitar una 
massiva entrada de tràfic rodat. No obstant, a banda dels avantatges a nivell organitzatiu 
que suposa aquesta innovació, també ha servit per quantificar i extraure les xifres del 
flux de vehicles que genera la Fira.  
 
 
 
 
 

JORNADA VISITANTS 

1 NOVEMBRE 168.857 
2 NOVEMBRE 39.148 
3 NOVEMBRE 77.332 
4 NOVEMBRE 113.246 
5 NOVEMBRE 107.350 

TOTAL VISITANTS: 505.933 
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Les tres entrades de la localitat (nord, sud, est) 
han quantificat un registre  de tràfic similar, 
indicador que  reforça la gestió duta a terme en  
quant a senyalització a les carreteres exteriors 
per tal de distribuir el tràfic rodat pels distints 
accessos.  
La següent taula  ens mostra el trànsit identificat 
per zones(punts de control) durant els  cinc dies 
de Fira: 
 
FTS2C. APARCAMENTS 
 
Per últim hi ha que fer ressenya a l’ocupació que han presentat les 10 zones 
d’aparcament que conformen els 147.000 metres quadrats d’aparcament públic 
habilitats per a Fira. Aquesta informació recopilada  cada dues hores de les 10:00 a les 
22:00 hores, es trasllada a la web www.firadecocentaina.org   mitjançant una aplicació, 
que permet als visitants veure quina es la disponibilitat de cadascuna de les zones, així 
com, la més pròxima depenent de la seva procedència. 
 
A hores d’ara, aquestes taxes es realitzen de forma manual, a través del control per part 
dels distints controladors de les zones; No obstant, ja s’ha estudiat per a la pròxima 
edició, un sistema exacte d’aforament  amb el qual la reacció de recompte de places 
lliures/ocupades serà immediata. 
 
En aquesta edició, l’ocupació màxima de la superfície d’aparcament es va donar el dia 1 
de novembre a les 12:00 hores, amb el 100% d’ocupació de les zones d’aparcament. 
Pel que fa a l’ocupació mitja durant les cinc jornades de Fira en la franja horària  
comercial (de 10:00 a 22.00 hores) ha segut del  55%. La següent taula detalla l’ocupació 
durant les distintes jornades de Fira: 
 

JORNADA OCUPACIÓ MITJANA DIÀIRA LLINDAR 

1 NOVEMBRE 80% 100% - 12:00 hores 
2 NOVEMBRE 25% 35% - 14:00 hores 
3 NOVEMBRE 35% 65% - 20:00 hores 

PUNT DE CONTOL Nº TRÀNSITS 

ALCOI (sud) 54.265 
BENILLOBA (est) 60.096 

MURO (nord) 64.554 

TOTAL: 178.915 
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4 NOVEMBRE 70% 90% - 18:00 hores 
5 NOVEMBRE 60% 90% - 14:00 hores 
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FTS2D. SEGURETAT 
 
La seguretat  en un esdeveniment comercial de tal magnitud resulta  imprescindible, i 
es per això que al voltant de 300 efectius de les distintes forces de l’estat treballen de 
valent per aconseguir una Fira segura i tranquil·la.  
A banda del personal oficial de l’estat, es du a terme la contractació de seguretat 
privada nocturna en aquelles zones del perímetre de Fira de major valor econòmic, o 
que congregui activitats  nocturnes amb importants aglomeracions com l’espai Fira i 
Festa.   
En aquest sentit, parlar d’una Fira amb  l’escàs nombre d’incidències que es produeixen 
resulta alentidor.  D’acord amb l’informe post-Fira de l’inspector cap de la Policia Local 
durant les 5 jornades de Fira es van comptabilitzar un total de 44 incidències, el que fa 
que el resultat d’aquesta  671 edició es situï en una mitja d’ entre 8 i 9 intervencions 
diàries.   
No obstant, l’efectivitat dels distints agents ha significat una resolució del 90’9% de les 
mateixes, al mateix temps que una gran part dels casos s’ha tractat de xicotets marejos, 
incautació de productes  falsificats de “manteros”  (propietat industrial) i/o similars.  
 
 A la següent taula, es pot veure un resum de les distintes incidències que es van 
generar en cadascuna de les cinc jornades: 
 

 JORNADA 

TIPUS D'INCIDÈNCIA 1 NOVEMBRE 2 NOVEMBRE 3 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE 5 NOVEMBRE 

SEGURETAT 3 4 2 4 1 
EXPOSITORS 2 3 2 2 3 
SANITÀRIA 5 3 3 3 1 

TRÀFIC 1 0 0 0 2 
TOTAL INCIDÈNCIA 

/JORNADA 11 10 7 9 7 

 
Malgrat els bons resultats,  hi ha que ressenyar  segons la Policia Local dues incidències 
significatives: 

- El robatori que van patir la matinada del dissabte 4 de novembre els expositors 
del sector d’alimentació del Carrer Sant Francès que es va resoldre amb èxit 
recuperant el gènere que s’havia robat.  

- I per desgràcia el tràgic final que tindre la desaparició del firer del sector del 
Mercat Medieval 

 



INFORME SOCIO ECONÒMIC FIRA 2017. BALANÇ 013/017 – RESUM EXECUTIU 

FTS2E. REPERCUSIÓ MEDIÀTICA 
 
La repercussió mediàtica i  l’abast a la societat que demostra la Fira de Tots Sants  resulta 
incomparable amb el coneixement que es genera a través de les generacions, a través 
de les quals (i tal i com ens reflecteixen les enquesten realitzades edició rere edició 
durant els dies de Fira) els pares transmeten als fills la fidelitat de cada any visitar la Fira 
de Tots Sants de Cocentaina.  
No obstant, sent conscients que ens trobem en l’era de les comunicacions, és important 
la tasca que es du a terme  amb els distints suports, ferramentes tecnològiques, i a traves 
de molts mitjans de comunicació, per tal de difondre la Fira  en cada una de les seves 
edicions.  
Enguany s’ha realitzat un desemborsament de 35.053,66 euros en  les distintes 
actuacions. 
 
A banda, s’ha posat en funcionament la pàgina web específica de Fira 
www.firadecocentaina.org a més de realitzar continues publicacions a les xarxes socials, 
a través de les quals ja es conta amb 9.190 seguidors.  
 
Pel que fa a les  mencions institucionals d’acord amb l’abast amb que conta 
l’esdeveniment en qüestió, està treballant-se per tal d’obtenir en un futur pròxim la 
declaració de BIC i la Declaració d’Interès Turístic Internacional. 
 
Ara bé, centrant-se en la repercussió que ha tingut en els mitjans de comunicació la 671 
edició, a continuació es detallen les publicacions, programes, insercions, etc... dutes a 
terme:  
 
Revista Air Europa Pàgina de publicitat en revista mensual 
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Grupo Información Mitja pàgina + bàner 
 

 
 
Cope 'La Mañana' Falques + dos dies de ràdio a l'stand 
TVA Spots + dos dies de tv a l'stand 
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La Ocho/Mediterráneo TV Sobreimpressions + inauguració 
Ràdio Alcoi- Cadena Ser Falques + dos dies de ràdio a l'stand 
Pagina66 Bàner + dos dies a l'stand 
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Levante EMV Faldó i reportatge 
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Grupo Costa Blanca 3 mitges pàgines 
Onda Cero Alcoi Falques + entrevista Onda Cero Alacant 
El Nostre Pàgina de publicitat 
AraMultimèdia Bàner + mig dia a l'stand 
La Veu del PV Bàner + entrevista 
AlicantePlaza Bàner + entrevista 
97.7 València Falques + entrevista 
El Comarcal Pàgina de publicitat 
El Gratis Pàgina de publicitat 
Ràdio Cocentaina Falques + tots els dies a l'stand 
Ràdio Banda Falques + entrevista 
Ràdio Elite Muro Falques 
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FTS 3. BALANÇ 2013/2017 
 
Com s’ha dit en els apartats anteriors, contemplar el resultat de la Fira en una sola edició  
resulta conseqüent per alguns aspectes, no obstant per a dur a terme valoracions 
econòmiques fiables que ens mostren la viabilitat que està tenint , o no la mostra, es 
necessita unir els resultants i valors de varies edicions, que ajuden a reflectir la tendència 
que està adquirint la Fira en els diferents sentits.  
 
Es per això, que en el present apartat es tracta  de fer un anàlisi de tots eixos aspectes, 
de l’evolució que han mostrat entre l’any 2013 i el recent 2017.  Es tracta d’un periode 
de temps que  contempla un factor altament condicionat com es la duració de cada 
edició. 
 
FTS3A. EVOLUCIÓ DELS INDICADORS ECONÒMICS 
 
Si s’analitzen els resultats econòmics obtinguts en les 5 últimes edicions, el resultat 
anual mig obtingut és d’un  benefici positiu de 28.954,60 euros/any.  El que suposa una 
xifra global integra positiva de 144.773 euros  en els exercicis 2013/2017.  
 
Pel que fa als ingressos, en cinc edicions s’han incrementat al voltant d’un 30% 
 
D’altra banda, les despeses (tenint en compte les despeses fetes dintre de l’apartat 
comparatiu de valors corrents) s’han disparat fins a 166.598 euros més (** 134.104 
euros si es tenen en compte sols les despeses corrents, sense contemplar l’apartat 
d’inversions). Aquest valor anirà en descens durant les pròximes edicions que contaran 
amb  quatre i tres jornades, situant-se al voltant dels 300.000 euros en 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNUALITAT TOTALS 

2013 2014 2015 2016 2017 013/017 

INGRESSOS 288.874,00 € 304.755,00 € 330.247,00 € 341.942,00 € 377.412,00 € 1.643.230,00 € 
DESPESSES 239.646,00 € 265.104,00 € 285.487,00 € 301.976,00 € 406.244,00 € 1.498.457,00 € 
RESULTAT 49.228,00 € 39.651,00 € 44.760,00 € 39.966,00 € -   28.832,00 € 144.773,00 € 
DURACIÓ 3 3 3 4 5  
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FTS 4. FUTURES LINIES D’ACTUACIÓ  
 
En aquest apartat es detallen distints objectius tant a curt com a llarg termini, per tal 
de ser executats a partir d’aquest any 2018: 
 

- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
- AMPLIACIÓ SECTOR D’INNOVACIÓ 
- CONSOLIDACIÓ SECTOR ESPORTS OUTDOOR 
- RENOVACIÓ SECTOR ZONA DEGUSTACIÓ 
- POTENCIACIÓ DE L’ESPAI SOL A SOL 
- APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AL GÉNERE DE L’ESMORZAR DE LES 

MESTRESSES  
- NOVES LICITACIONS DE SERVEIS (nova llei de contractes 15.000 €) 
- ESTUDI D’APLICACIÓ DE PREUS PÚBLICS: APARCAMENTS /WC 
- ZONES D’APARCAMENT PER A VEÏNS DE LA LOCALITAT DIES MUNTATGE 
- BIC 
- DECLARACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC INTERNACIONAL  


