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Valoració global

INDICADORS 
QUALITATIUS I 
QUANTITATIUSQUANTITATIUS



FONTS DE INFORMACIÓ 
UTILITZADES

E t l i it t d l Fi d• Enquestes als visitants de la Fira de 
novembre

• Enquestes als expositors de la fira de• Enquestes als expositors de la fira de 
novembre

• Enquestes als comerços locals• Enquestes als comerços locals
• Enquestes a establiments del sector de la 
restauraciórestauració

• Estudi de freqüentació mitjançant la 
detecció de senyals sense fils (Publicom‐detecció de senyals sense fils (Publicom
Ubime)



Procedència dels visitantsProcedència dels visitants



Valoració del recinte firal dels visitants

La valoració global de la fira és de un 7,83
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Despesa realitzada a la Fira per visitantDespesa realitzada a la Fira per visitant

La despesa pro mig perLa despesa pro mig per 
visitant és de 23,7€



Quin ha estat el motiu de la despesa?Quin ha estat el motiu de la despesa?
El principal motiu de la visita és la informació sobre novetats la 
curiositat i l’esbarjo



Cost de participació a la Fira per 
expositor

Més del 80% dels expositors es 
gasten entre 1.000  i 3.000 €
per participar a la Fira 



Cost de participació a la Fira per 
expositor segons el sector firal



Valoració del recinte firal dels 
expositors



Valoració dels serveis firals dels 
espositors



Valoració global de la Fira per part 
dels expositors













CÀLCUL DE L’AFORAMENT A PARTIR DE LA DENSITATCÀLCUL DE L’AFORAMENT A PARTIR DE LA DENSITAT

• Dades de densitat dels visitants del dissabte a la tarda

Calcul de la densitat promig en funció de pesos dades wifi

Zona % registre
densitat observada 

Promig superficie PersonesZona % registre
persones /m2

Promig superficie Persones

Teatre  6% 0,06
Ajuntament 10% 0,43
R bl t ió 33% 0 5 0 45 35 000 15897Rambla automoció 33% 0,5
Rambla promocio 33% 0,5
Rambla Mar 4% 0,35
Parc Baix a Mar 14% 0,02 0,02 5000 100

0,45 35.000 15897

, ,
Reste espais Fira 0,01 0,01 25000 250

16247Calcul aforament Total per densita

Extrapolant les dades de aforament del dissabte combinades amb les dades de registres de 
mòbils per horaris, podem tenir una aproximació al nombre total de visitants al voltant 
dels 180.000 visitants



IMPACTE ECONÒMIC DE LA FIRA 
DE NOVEMBRE

S’h li l i ò i d l fi i lS’ha analitzat el impacte econòmic de la fira seguin el
“mètode dels efectes” que distingeix entre els diferents
efectes que configuren el impacte econòmic de la Fira deq g p
novembre.
• Efectes directes: corresponen als efectes econòmics

di l i l ll d ldirectament generats per la compra i el lloguer dels
recursos que són utilitzats en el esdeveniment.

• Efectes vinculats: Es corresponen amb les despesesEfectes vinculats: Es corresponen amb les despeses
que fan els visitants durant el esdeveniment.

• Efectes indirectes o induïts: Aquest tipus d’impacte es
correspon amb els efectes multiplicadors que les
activitats directament i complementàriament lligades
al consum generen en el territorial consum generen en el territori.



IMPACTE ECONÒMIC DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE: EFECTE DIRECTE

L’efecte directe és el cost de la pròpia organització de la
Fira i el quantifiquem en 220.000 €.

U 75% d’ t t l’ t l i it i• Un 75% d’aquest cost l’aporten els propis expositors i
un 25% és aportació municipal.



IMPACTE ECONÒMIC DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE: EFECTE VINCULAT

L’efecte vinculat correspon a les operacions que es
realitzen en el marc de la fira

• De les enquestes als visitants hem estimat el pro mig
de despesa per visitant en 23 7 €de despesa per visitant en 23,7 €

• De la informació de les dades del comptatge de wifis
hem estimat en 62 619 els visitants totalshem estimat en 62.619 els visitants totals.

• Calculem doncs el efecte vinculat en 1.484.070 €



IMPACTE ECONÒMIC DE LA FIRA DE NOVEMBRE: 
EFECTE VINCULAT

Estudi de la repercussió en l'economia local de la 
despesa Distribució de la despesa 

Motiu de despesa Pes local comarcal nacional local comarcal nacional
Alimentació‐Z.Gastr. 42% 3,0 3,0 4,0 30% 30% 40%
Compres expositors 9% 1,1 1,1 0,0 50% 50% 0%
Restaurants locals 14% 3 3 0 0 0 0 100% 0% 0%Restaurants locals 14% 3,3 0,0 0,0 100% 0% 0%
Compres Comerç 
local 7% 1,7 0,0 0,0 100% 0% 0%
Transport 8% 0,2 0,2 1,5 10% 10% 80%
All tj t 6% 1 3 0 1 0 0 90% 10% 0%Allotjament 6% 1,3 0,1 0,0 90% 10% 0%
Altres 14% 2,7 0,3 0,3 80% 10% 10%

Total de despesa 13,2 4,7 5,8
56% 20% 25%



IMPACTE ECONÒMIC DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE: EFECTE INDUÏT

L’efecte induït és un factor que es calcula estadísticament
per les taules input/output i es el valor de la repercussió
Fira Aquest factor és de 1 43Fira. Aquest factor és de 1,43.



IMPACTE ECONÒMIC TOTAL DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE

L’IMPACTE ECONÒMIC TOTALL’IMPACTE ECONÒMIC TOTAL =
(IMPACTE DIRECTE + IMPACTE VINCULAT)* IMPACTE INDUÏT

=
(200.000 + 1.484.070)*1,43= 2.436.820 €

Aquest impacte dividit per la inversió necessària per realitzar la
fira ens dóna un factor multiplicador de 11,07.
La repercussió d’aquest impacte en la economia local elLa repercussió d aquest impacte en la economia local el
valorem en un 56%, pel que podem concloure que el retorn en
l’economia local és de 6,19 € per euro invertit.

l l l d b l’ ó l dI el multiplicador en base a l’aportació municipal seria de
27,29€ per euro aportat.


