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La docència, la recerca i la transferència del coneixement són les
tres funcions tradicionals de la universitat. A aquestes funcions se
n’hi pot afegir una quarta, la responsabilitat social, entesa com el
compromís en la cerca del màxim benestar per als actors que es
relacionen amb les universitats.1
Les universitats públiques catalanes, en l’exercici de les seves funcions, generen en l’entorn on es troben inserides tota una sèrie
d’efectes de diversa naturalesa (econòmica, social, cultural i mediambiental) i, en darrer terme, afavoreixen el creixement de la regió
on es troben ubicades.
Així, en un primer moment, les universitats afecten de manera immediata el creixement d’una regió en
la mesura que contribueixen al seu PIB pel fet de ser clars agents generadors de despesa. D’aquesta
manera, les universitats, però també els seus estudiants o fins i tot els assistents als congressos que se
celebren en el seu si, demanen a la regió béns i serveis diversos (material d’oficina, material de laboratori,
serveis de transport, serveis de restauració i hoteleria, etc.). Aquesta demanda es trasllada, per tant, en
facturació addicional, ocupació addicional i PIB addicional.
A banda, però, d’aquest impuls de demanda més immediat que generen, les universitats contribueixen
també al creixement econòmic a llarg termini de la regió on es troben ubicades en la mesura que afecten
clarament la dotació dels seus factors productius. Així, i fent ús d’un concepte econòmic com és la funció de producció d’una economia,2 la triple funció abans esmentada de docència, recerca i transferència
de coneixement que tenen les universitats fa que, a més llarg termini, s’incrementi el capital tecnològic
(progrés tècnic) i la dotació de capital humà presents a la regió, afavorint-ne el creixement.
1

Tot simplificant, aquests actors són, d’una banda, els estudiants com a destinataris de la funció docent i, d’altra banda, la societat com a destinatària
dels efectes resultants del desenvolupament de les funcions de recerca i/o transferència de coneixement.

2

Aquest concepte mostra com la producció d’una economia depèn de la dotació dels seus factors productius, entre els quals es poden distingir, a més
del factor capital (físic) i el factor treball, el capital humà i el capital tecnològic.
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1.1. EFECTES RESULTANTS DE L’EXISTÈNCIA DEL SISTEMA CATALÀ D’UNIVERSITATS
PÚBLIQUES (SiCUP): AGENTS GENERADORS D’IMPACTES
Per analitzar els efectes resultants de l’existència del SiCUP, cal tenir present que l’impuls tramès en
primera instància a l’economia no se circumscriu al SiCUP en si mateix, sinó que alhora s’han de considerar com a agents generadors de despesa els seus estudiants, els amics i familiars que visiten els
estudiants i el PDI (personal docent i investigador) estranger, els assistents als esdeveniments organitzats per les universitats (congressos, jornades, workshops…). A més d’aquests agents, tradicionalment estudiats, en aquest informe es fa un esforç addicional per identificar i quantificar l’efecte generat per un altre conjunt d’agents l’activitat dels quals es troba vinculada, en més o menys mesura,
a les universitats catalanes. Així, es considera l’activitat realitzada pels ens vinculats directament a
les universitats del SiCUP però que operen amb un identificador fiscal propi diferent del de les universitats (com ara els parcs científics i tecnològics impulsats pel SiCUP o altres institucions i empreses amb lligams amb el SiCUP, com fundacions o consorcis), i també es considera part de l’impacte
generat per aquelles empreses l’activitat de les quals té l’origen en l’existència del SiCUP, com ara les
empreses establertes als parcs científics i tecnològics, les start-ups i spin-offs originades al SiCUP,3
les empreses que són adjudicatàries de concessions administratives i les empreses que acullen estudiants en pràctiques i voluntariat d’estudiants i staff.
Imatge 1. Agents generadors d’impactes relacionats amb l’existència del SiCUP
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Font: AQR-Lab.

3

En realitat, es considera l’impacte o l’activitat atribuïble a l’existència de la universitat o als parcs, ja sigui analitzant la part de l’activitat de les empreses
establertes al parc que és deguda a aquesta localització, o part de les start-ups o spin-offs creades en el si del SiCUP.
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1.2. NATURALESA DELS EFECTES IMPUTABLES A L’EXISTÈNCIA DEL SISTEMA CATALÀ
D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES (SiCUP)
Els efectes originats per les universitats en el seu entorn es poden classificar, des d’una perspectiva metodològica, en tres categories:
Efectes que es generen via demanda, que es poden valorar monetàriament i es manifesten a més
curt termini. Per exemple, com ja s’ha esmentat, aquest seria el cas del consum de béns i serveis4
per part de les universitats i els altres agents vinculats per dur a terme les seves activitats.
Efectes que es generen via oferta i que es manifesten a més llarg termini perquè necessiten un període
de maduració. Aquests efectes presenten una major complexitat metodològica per valorar-los en termes
monetaris i tenen l’origen en els outputs generats per les universitats, fonamentalment els resultats de la
recerca, el coneixement i la seva transferència. Entre aquests efectes se’n troben alguns que incideixen
en la dotació de recursos productius en l’entorn de les universitats: les aportacions a l’estoc de capital
humà, les aportacions al teixit empresarial (capital empresarial) mitjançant la transferència de coneixement i la creació d’infraestructures de producció de coneixement i, finalment, les aportacions envers el
capital tecnològic
resultant
de lapel
difusió
innovació
assolidacatalana
per la recerca universitària.
Impactes econòmics
generats
SiCUP de
i pella
Sistema
Públic tecnològica
d’R+D+i sobre l’economia
Efectes per als quals les dificultats per atorgar-los una valoració econòmica esdevenen insalvables.
Així, per exemple, un nivell educatiu més alt té com a correspondència una sèrie d’efectes (socials, de
benestar i culturals) per a l’individu, les seves famílies i la societat en conjunt.
Imatge 2. Naturalesa dels efectes imputables a l’existència del SiCUP








 


 







Font: AQR-Lab.
4

Aquests inputs són molt diversos i, per exemple, inclouen el material d’oficina, el material de laboratori, llum, gas i aigua, arrendaments immobiliaris,
equipament informàtic i xarxes, restauració, allotjament en hotels, mitjans de transport, manteniment de les instal·lacions…
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«L’estudi se centra en la quantificació dels efectes valorables monetàriament via demanda i ho fa
prenent com a referència temporal l’any 2015.»
«No s’inclouen altres efectes que es poden materialitzar a més llarg termini, via oferta,
ni aquells que no poden ser objecte de valorització. Així, els efectes reals tindran del cert
una magnitud superior a l’estimada.»

1.3. METODOLOGIA PER A L’ESTIMACIÓ DE L’IMPACTE ECONÒMIC DEL SiCUP
Per mesurar l’impacte del SiCUP pel costat de la demanda, és a dir, l’impacte que resulta de les activitats
quotidianes del SiCUP i d’altres agents generadors d’impacte que hi estan vinculats, sense considerar els
efectes a més llarg termini (via oferta) derivats dels increments de dotació en capital humà i tecnològic
que aporta el SiCUP, s’han seguit les etapes següents:
Imatge 3. Metodologia general per a l’estimació de l’impacte econòmic del SiCUP

Etapa 1. Identificar quins són els agents generadors d’impacte.
Etapa 2. Determinar l’efecte econòmic directe. Aquesta etapa requereix disposar de la informació de base adequada per
a cadascun dels agents. Per exemple, la liquidació dels pressupostos, el comptes de pèrdues i guanys, les memòries d’activitats, els informes d’auditoria, ...
Etapa 3. Identificar l’impuls sobre la demanda agregada que resulta de la demanda de béns i serveis que fan els agents per
a poder dur a terme la seva activitat. Coneguda la despesa realitzada, aquesta s’ha de categoritzar per sectors d’activitat
econòmica.
Etapa 4. Amb la informació obtinguda a l’anterior etapa i fent ús de la metodologia input-output (MIOC-11), es podran
calcular els efectes intersectorials que configuren l’impacte indirecte.
Etapa 5. Determinar l’efecte induït, és a dir, l’efecte derivat de l’augment de la producció que obeeix a les rendes del treball
generades directament i indirectament per l’existència del SiCUP, que es destinen al consum de béns i serveis.
Etapa 6. Calcular l’efecte total com a suma dels efectes directes, indirectes i induïts.
Etapa 7. Estimar l’impacte sobre la recaptació impositiva, aplicant els tipus efectius mitjans corresponents a l’impost de
Societats, l’IVA i l’IRPF, sobre l’EBE, el valor afegit brut i les remuneracions d’assalariats, respectivament.
Font: AQR-Lab.
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«Sota l’enfocament de la metodologia input-output, els agents abans esmentats generen tres tipus
d’impactes econòmics que acaben afectant els diversos sectors d’activitat de l’economia catalana en la
seva pràctica totalitat. Aquests són els efectes directes, directes i induïts.»
Els efectes directes són aquells que resulten de les activitats quotidianes dels cinc agents econòmics identificats.
Tant el SiCUP com els ens vinculats al SiCUP, l’activitat empresarial imputable a l’existència del SiCUP, els estudiants que es desplacen fora del que era el lloc de residència habitual per cursar estudis als centres del SiCUP i els
visitants que es desplacen al territori per una motivació vinculada al SiCUP, duen a terme activitats que suposen
el que es pot denominar un impuls inicial que afecta directament l’economia catalana.
Els efectes indirectes són els que es produeixen a partir de l’impuls sobre la demanda agregada introduït pels
agents econòmics en materialitzar les despeses en béns i serveis que són necessaris per poder dur a terme les
seves activitats. Per exemple, entre d’altres, els arrendaments d’immobles, les adquisicions de material fungible
d’oficina, material fungible de laboratori, etc. Tot aquest component de despesa té com a conseqüència un augment de la producció dels sectors productius que actuen com a proveïdors, amb el subsegüent increment de
l’ocupació i del VAB que generen. En conseqüència, l’efecte indirecte no s’esgota amb aquest impacte que es
produeix en primera instància, en tant que aquests proveïdors també han de consumir altres béns i serveis per
poder dur a terme la seva activitat de producció. D’aquesta manera, l’augment inicial de la demanda als sectors
proveïdors dels agents econòmics té un efecte multiplicador sobre la resta de sectors de l’economia catalana.
Finalment, els efectes induïts capten l’impacte econòmic resultant del consum de béns i serveis que se
sufraga amb les rendes del treball generades, directament i indirectament, per l’existència de les universitats. Per al càlcul dels efectes indirectes i induïts s’ha fet servir la metodologia corresponent al Marc
input-output de Catalunya (MIOC-2011).
Imatge 4. Categories d’efectes que cal considerar per determinar l’impacte econòmic total
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Font: AQR-Lab.

«L’efecte econòmic total s’obté sumant els efectes directes, els indirectes i els induïts.»
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1.4. APROXIMACIÓ D’ALGUNS EFECTES ECONÒMICS QUE PRESENTEN UNA MAJOR
DIFICULTAT METODOLÒGICA
Com ja s’ha esmentat, els efectes que resulten de la vehiculació a la societat del coneixement avançat i el
«saber fer» universitaris presenten una major complexitat metodològica per valorar-los en termes monetaris
i, a més, resulta difícil establir quina és la relació de causalitat entre les activitats de les universitats i la situació
del seu entorn socioeconòmic. Entre els efectes que es podrien quantificar hi ha les tipologies següents:
a) L’augment de la productivitat empresarial que té l’origen en la transferència d’R+D+I generada pel SiCUP.
b) L’augment de la productivitat degut a l’augment del capital humà de les empreses beneficiàries de
cursos de formació continuada corporativa (externa) del SiCUP.
c) L’augment de la productivitat associat a l’ús de patents sorgides del SiCUP.
De manera independent i segregada respecte a la resta de l’estudi, s’explora la possibilitat d’aproximar
una primera estimació en termes monetaris d’alguns efectes que es generen via oferta i que es deriven
principalment dels fluxos de transferència de coneixement del SiCUP a la societat. Aquests càlculs s’inclouen per posar de manifest que els efectes del SiCUP van més enllà dels que han estat quantificats en
la resta de l’estudi. Ara bé, donat que la seva estimació es basa en supòsits (que per assolir un rigor comparable a la resta de l’estudi seria desitjable poder contrastar amb una anàlisi específica per al SiCUP),
aquests es presenten de manera informativa i aïllada.
«Les millores en la Informe
productivitat
del teixit
tenen
l’origen
en els
d’impactes socioeconòmics
de lesempresarial
universitats públiquesque
catalanes
i del Sistema
Públic d’R+D+i
catalàprojectes de transferència de
coneixement, la formació corporativa ad hoc i la utilització de patents universitàries suposen una aportació
al VAB de Catalunya que es troba entre 328 i 348 M€.»
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Font: AQR-Lab.

Recursos externs captats per
les Universitats per a R+D+i
via no competitiva:

69.464.585 €
Font: Uneix

Ingressos de les universitats
per provisió de formació
corporativa contínua externa:

26.772.964 €
Font: SiCUP

Ingressos
totals
per
concessió de llicències d’ús
de patents:

317.708,45 €
Font: SiCUP
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Figura 3.14. Efecte generat sobre el VAB
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Font: Elaboració pròpia

Imatge 6. Estimació de l’efecte generat via oferta sobre el VAB
Figura 3.14. Efecte generat sobre el VAB
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Font: Elaboració pròpia

1.5. EFECTE ECONÒMIC TOTAL ORIGINAT PER L’EXISTÈNCIA DEL SiCUP
A partir de l’enfocament de demanda proposat per a aquest estudi, desagregant l’impacte total en els
tres efectes que el componen (directe, indirecte i induït), s’observa que, com a conseqüència de l’existència del SiCUP, l’any 2015 es va generar de manera directa una facturació valorada en 2.468 M€ i una contribució al PIB de Catalunya de 1.804 M€. Alhora, es van originar 1.163 M€ de rendes salarials directes i es va
contribuir a la creació i el manteniment d’ocupació per a 27.804 treballadors (equivalents a temps complet).
Així mateix, els efectes indirectes i induïts resultants de l’activitat de les vuit universitats catalanes analitzades, dels seus ens vinculats, de les empreses considerades amb lligams amb el SiCUP i de la despesa realitzada per estudiants i visitants, suposen una facturació de 2.077 M€, una contribució al PIB de
Catalunya de 1.151 M€ (dels quals 502 M€ van ser rendes salarials) i una ocupació de 16.972 treballadors
addicionals a temps complet.
«Fruit de l’existència del SiCUP es van generar 2.955 M€ de PIB, la qual cosa suposa una contribució de
l’1,4 % al PIB de Catalunya. Aquest efecte es va generar directament (1.804 M€) i també indirectament i
de manera induïda (1.151 M€).»
«L’existència del SiCUP va generar una facturació total a Catalunya per valor de 4.545 M€, la qual cosa
suposa una facturació diària de 12,4 M€.»
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La Part A del treball realitzat es centra principalment en mesurar l’impacte econòmic del SiCUP
La Part
A del treball realitzat es centra principalment en mesurar l’impacte econòmic del SiCUP
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SiCUP. En aquest sentit, les figures 5.1. i 5.2 resumeixen els principals resultats obtinguts.
Imatge 7. Efectes econòmics originats per l’existència del SiCUP
Figura 5.1. Efectes econòmics originats per l’existència del SiCUP

Figura 5.1. Efectes econòmics originats per l’existència del SiCUP

Font: Elaboració pròpia.
Font: AQR-Lab.
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Font: Elaboració pròpia.
Imatge 8. Facturació diària originada a Catalunya pel SiCUP

Figura 5.2 Facturació diària a Catalunya originada pel SiCUP
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Font: Elaboració pròpia.
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Font: Elaboració pròpia.
Font: AQR-Lab.
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conseqüència de l’existència del SiCUP, es van generar de manera indirecta i induïda 84€ de
facturació
addicional
(multiplicador
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producció
de 1,84).
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Font: Elaboració pròpia.

Tanmateix, per cada 100 euros de VAB que corresponen a l’efecte directe, es generen altres 64
euros addicionals de VAB com a conseqüència dels efectes indirectes i induïts (multiplicador del
1,64); per cada 100 euros de rendes salarials generades de manera directa, es comptabilitzen
altres 43 euros addicionals en concepte de rendes salarials que resulten dels efectes indirectes i
induïts (multiplicador del 1,43); i, finalment, per cada 100 ocupats directes es registren altres 61
ocupats addicionals que s’originen pels efectes indirectes i induïts (multiplicador del 1,61).
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CONTRIBUCIÓ AL PIB
1.804 M€

CONTRIBUCIÓ AL
PIB
1.151 M€

CONTRIBUCIÓ AL PIB
2.955 M€

RENDES SALARIALS
502 M€

1.665 M€
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RENDES
SALARIALS

RENDES SALARIALS
1.163 M€

LLOCS DE TREBALL
ETC indirecte i induït,
LLOCSde
DEl’impacte
TREBALL directe amb els de44.776
ETCmagnitud els resultats
Comparant en 27.804
ordre de
l’impacte
16.972 ETC
es pot concloure que:

1.6. EFECTES
LLOCSMULTIPLICADORS
DE TREBALL

«Per cada 100 € facturats de manera directa com a conseqüència de l’existència del SiCUP,
es van generar de manera indirecta i induïda 84 € de facturació addicional.»
Font: Elaboració pròpia. Nota: ETC (Equivalent temps complert). Dades monetàries expressades en milions d’euros (M€)
Imatge 10. Efecte multiplicador sobre la facturació

Figura 4.2. Efecte multiplicador sobre la facturació
indirectament i
induïda

Per cada 100 €
de facturació
directa

Multiplicador 1,84

84 € de facturació
addicional

Font: AQR-Lab.
Font: Elaboració pròpia.
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Tanmateix, per cada 100 euros de VAB que corresponen a l’efecte directe, es generen altres 64
«Per
cadaaddicionals
100 € de VAB
a l’efecte directe,
es generen
64 €i addicionals
de VAB comdel
a
euros
de que
VABcorresponen
com a conseqüència
dels efectes
indirectes
induïts (multiplicador
conseqüència dels efectes indirectes i induïts.»
1,64); per cada 100 euros de rendes salarials generades de manera directa, es comptabilitzen
altres
43 euros
addicionals
en concepte de rendes salarials que resulten dels efectes indirectes i
Imatge
Efecte
multiplicador
sobre sobre
el VAB el VAB
Figura11.
4.3.
Efecte
multiplicador
induïts (multiplicador del 1,43); i, finalment, per cada 100 ocupats directes es registren altres 61
ocupats addicionals que s’originen pels efectes indirectes i induïts (multiplicador del 1,61).
indirectament i
induïda
Per cada 100 €
de VAB directes

Multiplicador 1,64

64 € de VAB
addicional

Font:
Font:AQR-Lab.
Elaboració pròpia.

Figura
4.4. Efecte multiplicador sobre les rendes salarials
«Per cada 100 € de rendes salarials generades de manera directa, es comptabilitzen 43 € addicionals en
concepte de rendes salarials que resulten dels efectes indirectes i induïts.»
indirectament i
induïdament
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induïda

Multiplicador 1,64

addicional
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64 € de VAB
Font: Elaboració
pròpia.
de VAB directes
addicional
Multiplicador 1,64

Imatge
Efecte
multiplicador
sobre sobre
les rendes
Figura12.
4.4.
Efecte
multiplicador
les salarials
rendes salarials

indirectament i
induïdament
Figura 4.4. Efecte multiplicador sobre les rendes salarials
Font: Elaboració pròpia.

Per cada 100 € de
Rendes Salarials
directes

indirectament i
induïdament

Multiplicador 1,43

43 € de Rendes
Salarials addicionals

Multiplicador 1,43

43 € de Rendes
Salarials addicionals

Per cada 100 € de

Font: AQR-Lab.

Font: Elaboració
pròpia.
Rendes Salarials

directes
Figura 4.5. Efecte multiplicador sobre l’ocupació
«Per cada 100 ocupats directes es registren 61 ocupats addicionals que s’originen
pels efectes indirectes
i induïts.»
indirectament
i
Font: Elaboració pròpia.
induïdament
Imatge 13. Efecte multiplicador sobre l’ocupació
Figura 4.5. Efecte multiplicador sobre l’ocupació
Per cada 100
ocupats (ECT)
directes
Per cada 100
ocupats (ECT)
Font: Elaboració
pròpia.
directes

indirectament i
induïdament

Multiplicador 1,61

61 ocupats (ETC)
addicionals

Multiplicador 1,61

61 ocupats (ETC)
addicionals

Font: AQR-Lab.

Font:Distribució
Elaboració pròpia.
4.2.
de l’impacte per agents

Seguidament es presenten de manera desagregada els efectes per cadascú dels cinc agents
generadors d’impacte.
4.2. Distribució de l’impacte per agents
4.2.1 Impacte generat per les activitats pròpies de les universitats que composen el SiCUP
Seguidament es presenten de manera desagregada els efectes per cadascú dels cinc agents
Com es pot observar a la figura 4.6, les set universitats publiques catalanes més la UOC han
generadors d’impacte.
facturat de manera directa, en l’exercici de les seves funcions, un total de 1.490 M€ i han
contribuit al PIB en 1.275M€. Alhora, considerant tota la plantilla de PAS i PDI, es conclou que han
4.2.1 Impacte generat per les activitats pròpies de les universitats que composen el SiCUP
ocupat a un total de 18.027 treballadors (equivalent a temps complert), pagant-los unes rendes
Com es per
potvalor
observar
a M€.
la figura 4.6, les set universitats publiques catalanes més la UOC han
salarials
de 835
facturat de manera directa, en l’exercici
de les seves funcions, un total de 1.490 M€ i han
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1.7. IMPACTE TOTAL DEL SiCUP DESAGREGAT PER AGENTS
A continuació es presenten els impactes econòmics associats al SiCUP, desagregant per agents (universitats, ens vinculats al SiCUP, empreses amb lligams amb el SiCUP, estudiants i visitants), tal com s’ha
proposat en l’apartat 1.1.
Taula 1. Distribució de l’impacte total (directe + indirecte + induït) per agents
Agents econòmics

Facturació

Contribució al PIB

Rendes salarials

Ocupació

SiCUP (Universitats)

2.752 M€

1.975 M€

1.139 M€

28.321

ENS vinculats al SiCUP

430 M€

224 M€

132 M€

3.330

EMPRESES amb lligams amb el SiCUP

587 M€

324 M€

170 M€

5.220

ESTUDIANTS

625 M€

348 M€

184 M€

6.477

VISITANTS

151 M€

83 M€

40 M€

1.429

4.545 M€

2.955 M€

1.665 M€

44.776

TOTAL
Font: AQR-Lab.

Gràfic 1. Distribució de l’impacte total sobre la facturació per agents

3,3 %
13,8 %

12,9 %

60,6 %
9,5 %

SiCUP (Universitats)

ENS vinculats al SiCUP

EMPRESES amb lligams amb el SiCUP

ESTUDIANTS

VISITANTS

Font: AQR-Lab.
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EMPRESES amb lligams amb el SiCUP
ESTUDIANTS
VISITANTS

0,13
0,14
0,03
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Gràfic 2. Distribució de la contribució total al PIB per agents
2,8 %
11,8 %

RENDES SALARIALS
OCUPACIÓ
1.139
28.321
132
3.330
11,0 %
170
5.220
184
6.477
40
1.429
7,6 %
1.665
44.777
RENDES SALARIALS
OCUPACIÓ
0,68
0,63
0,08
0,07
0,10
0,12
0,11
0,14
0,02
0,03
SiCUP (Universitats)

66,9 %

ENS vinculats al SiCUP

EMPRESES amb lligams amb el SiCUP

ESTUDIANTS

VISITANTS

Font: AQR-Lab.

Gràfic 3. Distribució de l’impacte total sobre l’ocupació per agents
3,2 %
14,5 %

11,7 %

63,2 %

7,4 %

SiCUP (Universitats)

ENS vinculats al SiCUP

EMPRESES amb lligams amb el SiCUP

ESTUDIANTS

VISITANTS

Font: AQR-Lab.
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1.8. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE L’IMPACTE TOTAL DEL SiCUP
Quant a la distribució territorial, es fan dos tipus d’anàlisi. En el primer s’analitza la distribució geogràfica de l’impacte en funció de la localització de les universitats d’origen i en el segon s’assigna l’impacte
al territori que afecta. De l’anàlisi dels resultats es deriva un cert reequilibri territorial, ja que és menor
l’impacte que acaba rebent la província de Barcelona que el que origina.5
«Les universitats públiques ubicades a la província de Barcelona van originar una facturació total
(considerant impactes directes, indirectes i induïts), l’any 2015, de 3.712 M€, van generar 2.410 M€
de PIB, 1.349 M€ de rendes salarials i 35.902 llocs de treball. Això suposa, aproximadament, el 81,5 %
de l’efecte total.»
«Les Informe
universitats
a lespúbliques
províncies
dei del
Girona,
Lleida
i Tarragona
van generar
d’impactespúbliques
socioeconòmicsubicades
de les universitats
catalanes
Sistema Públic
d’R+D+i
català
833 M€ de facturació, 545 M€ de PIB, 316 M€ de rendes salarials i 8.874 llocs de treball
(que suposen aproximadament el 18,5 % de l’impacte total).»
Figura 4.19. Distribució de l’impacte segons procedència geogràfica de les universitats generadores de
Imatge 14. Distribució
l’efecte de l’impacte segons la procedència geogràfica de les universitats generadores de l’efecte

RESTA DE CATALUNYA
FACTURACIÓ: 833 M€
CONTRIBUCIÓ AL PIB: 545 M€
RENDES SALARIALS: 316 M€
LLOCS DE TREBALL: 8.874 ETC

PROVÍNCIA DE BARCELONA
FACTURACIÓ: 3.712 M€
CONTRIBUCIÓ AL PIB: 2.410 M€
RENDES SALARIALS: 1.349 M€
LLOCS DE TREBALL: 35.902 ETC

Font: AQR-Lab.Font:
Nota:
ETC: equivalent
a temps
complet. temps complert)
Elaboració
pròpia. Nota:
ETC (Equivalent
5

4.20.
Repartiments’ha
territorial
de l’impacte
total
a l’existència
del SiCUP
Per obtenirFigura
aquesta
territorialització
fet el següent.
Pel que
fa a atribuïble
l’impacte directe,
s’ha considerat
que aquest roman a la província
on es troba cada universitat. Pel que fa a la distribució territorial dels impactes indirectes i induïts, aquesta s’ha determinat a partir del
pes que té la província de Barcelona en cada sector sobre el total de Catalunya en termes d’afiliats a la Seguretat Social.
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Impactes econòmics generats pel SiCUP i pel Sistema Públic d’R+D+i sobre l’economia catalana

«La província de Barcelona
Figura 3.3. Engaudeix
fitxer powerd’un
point impacte de 3.563 M€ (78,4 %) en termes de facturació total,
3.5. iEn1.328
fitxer excel
2.356 M€ (79,7 %) Figura
de PIB
M€ (78,5 %) de rendes salarials. A la resta de Catalunya li correspon
Pàgina 32 en PDF adjunt. No trobem cap groc.
un impacte de 982Figura
M€3.8.
(21,6
%) pel que fa al volum de facturació, 599 M€ (20,3 %) de PIB i 337 M€
En fitxer excel
Figura 3.9. En fitxer excel (21,5 %) de rendes salarials.»
Figura 3.10. En fitxer excel
Figura 4.11, Figura 4.12, Figura 4.13, Figura 4.14, Figura 4.15 i Figura 4.16. En fitxer excel
Figura 4.18 i Figura 4.21, Figura 4.22, Figura 4.23, Figura 4.24 i Figura 4.25 En fitxer excel

Imatge 15. Repartiment territorial de l’impacte total atribuïble a l’existència del SiCUP
Figura 4.20.

RESTA DE CATALUNYA
Facturació: 982 M€
Contribució al PIB: 599 M€
Rendes salarials: 337 M€
Llocs de treball: 9.622 ETC

PROVÍNCIA DE BARCELONA
Facturació: 3.563 M€
Contribució al PIB: 2.356 M€
Rendes salarials: 1.328 M€
Llocs de treball: 35.154 ETC

Font: AQR-Lab. Nota: lloc de treball ETC: equivalent a temps complet.

«El 78,5 % (35.154 llocs de treball ETC) dels ocupats que deuen el seu lloc de treball de manera directa,
indirecta o induïda a l’existència del SiCUP s’ocupen a la província de Barcelona, respecte al 21,5 %
(9.622 llocs de treball ETC) que ho fan a la resta de Catalunya.»
«Es produeix un efecte de distribució territorial de l’activitat econòmica al llarg de tot Catalunya, del qual
es beneficien també altres municipis diferents dels que acullen les universitats analitzades.»

1
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1.9. DISTRIBUCIÓ PER SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE L’IMPACTE TOTAL DEL
SiCUP
L’impacte econòmic directe incideix sobre diversos sectors d’activitat de l’economia catalana, més enllà
dels dos directament més vinculats amb l’activitat universitària com són el sector d’educació superior i
el sector de recerca i desenvolupament.
«L’impacte total no se circumscriu a un nombre reduït de sectors, sinó que, com a conseqüència dels
efectes multiplicadors intersectorials, s’escampa per altres sectors no directament relacionats amb la
formació i la recerca. Així, per exemple, un 6,2 % de l’impacte total sobre la facturació correspon al sector
d’activitats immobiliàries, un 5,1 % al comerç al detall, un 4,3 % a serveis d’allotjament…»

Gràfic 4. Principals sectors beneficiaris de la distribució sectorial de l’impacte econòmic total: facturació (M€)

Educació
Activitats immobiliàries

1.572 (34,6 %)
281,4 (6,2 %)

Recerca i desenvolupament

236,9 (5,2 %)

Comerç detall

232,9 (5,1 %)

Serveis d'allotjament

196,9 (4,3 %)

Serveis de menjar i begudes

190,3 (4,2 %)

Comerç engròs i intermediaris

154,2 (3,4 %)

Construcció

149,9 (3,3 %)

Altres activ. professionals i…
Producció i distribució d'energia

115,5 (2,5 %)
100,5 (2,2 %)

Font: AQR-Lab.

El gràfic 5 i la imatge 16 són exemples clars d’aquesta distribució sectorial dels efectes associats a l’impacte de l’activitat universitària. Com a exemple, el 55,4 % del total de llocs de treball creats no correspon als sectors d’educació superior ni d’R+D.
«Quant a l’aportació al mercat de treball, l’activitat del SiCUP i dels seus agents vinculats va contribuir
a crear o mantenir 44.776 llocs de treball equivalents a temps complet: 27.804 ocupats ETC de manera
directa i 16.972 ocupats ETC de manera indirecta i induïda. El 55,4 % del total de llocs de treball creats
no corresponen als sectors d’educació superior ni d’R+D.»
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Gràfic 5. Principals sectors beneficiaris de la distribució sectorial de l’impacte econòmic total: llocs de treball (ETC)

Educació

18.827 (42 %)

Comerç detall

3.846 (8,6 %)

Serveis d'allotjament

2.029 (4,5 %)

Serveis de menjar i begudes

1.996 (4,5 %)

Altres tipus de transport terrestre

1.289 (2,9 %)

Recerca i desenvolupament

1.184 (2,6 %)

Altres activ. professionals i tècniques

1.164 (2,6 %)

Activitats de les llars

1.143 (2,6 %)

Comerç engròs i intermediaris

1.047 (2,3 %)

Activitats mèdiques i odontològiques

1.039 (2,3 %)

Font: AQR-Lab.

Impactes
econòmics
generats peleconòmic
SiCUP i pel Sistematotal:
Públic d’R+D+i
sobrede
l’economia
catalana
Imatge 16. Comparativa sectorial
de
l’impacte
llocs
treball
(ETC)

Figura 4.26.

44.776 llocs de treball totals generats

18.827 al sector d’educació superior
1.184 al sector d’R+D

44,6% del total de llocs de treball
generats

3.846 al sector de comerç al detall
2.029 al sector de serveis d’allotjament
1.996 al sector serveis de menjar i beure
1.289 al sector d’altres tipus de transport
1.164 al sector d’altres act. professionals
1.143 al sector d’activitats de les llars
1.047 al sector de comerç a l’engròs
1.039 al sector d’act. mèdiques
...

55,4% del total de llocs de treball
generats

Figura 5.1.

Font: AQR-Lab.

Contribució al PIB de
Catalunya: 1,4 %
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1.10. RECAPTACIÓ FISCAL ORIGINADA PER L’ACTIVITAT DEL SiCUP I RETORN SOCIAL
DE L’APORTACIÓ PÚBLICA
Quant a l’efecte fiscal generat, fruit de l’existència del SiCUP es van generar el 2015 1.119 M€ de rendes
fiscals entre impostos estatals i autonòmics (620 M€ en termes d’IVA, 254 M€ en termes d’IRPF i 245
M€ en termes d’impost de societats).
«La recaptació fiscal generada per l’existència del SiCUP és superior a l’aportació pública feta per la
Generalitat de Catalunya el 2015 (que és de 735 M€).»
«El finançament de la Generalitat a les universitats públiques catalanes es pot considerar una inversió
econòmicament rendible. A banda dels altres beneficis econòmics i socials existents i quantificats en
aquest estudi, si s’atén estrictament la recaptació fiscal resultant, l’any 2015, per cada 100 €
que la Generalitat va destinar al finançament de les universitats públiques,
es va generar una recaptació fiscal de més de 152 €.»
«Atenent el finançament de la Generalitat a les universitats públiques catalanes, que va superar els 735
M€ l’any 2015, es pot analitzar el retorn per a la societat d’aquesta despesa pública. Així, per cada 100 €
de despesa pública en el SiCUP, es produeix un retorn per a la societat de 226 € en rendes salarials, 618
€ de facturació i una
contribució de 402 € al PIB de Catalunya. En termes d’ocupació, cada 16.000 € de
Informe d’impactes socioeconòmics de les universitats públiques catalanes i del Sistema Públic d’R+D+i català
finançament públic de les universitats públiques contribueixen a generar o mantenir 1 lloc de treball (ETC).»
Imatge 17. Retorn social
de la despesa pública per finançar el SiCUP
Figura 5.3. Retorn social de la despesa pública per finançar el SiCUP

Cada 100 €

618 € Facturació
402 € PIB

en finançament públic
del SiCUP

152 € Recaptació fiscal
226 € Salaris

Cada 100.000 €
6 Llocs treball (ETC)
en finançament públic
del SiCUP
Font: Elaboració pròpia.

Font: AQR-Lab.

Les principals conclusions obtingudes de l’impacte estimat pel costat de la demanda són les
següents.
1. L’existència del SiCUP va generar
total a Catalunya per valor de 4.545
///// una
28 facturació
/////
milions d’euros, el que suposa una facturació diària de 12,4 milions d’euros.

