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IMPACTE ECONÒMIC TOTAL GENERAT PEL SiCUP I EL SISTEMA PÚBLIC
D’R+D+I SOBRE L’ECONOMIA CATALANA
Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya

Als epígrafs precedents s’ha analitzat l’impacte que el sistema català d’universitats públiques
(SiCUP) i el sistema públic d’R+D+I de Catalunya van generar sobre l’economia catalana l’any
2015. Tal com s’ha vist, aquest impacte té diferents dimensions per considerar (oferta-demanda,
econòmiques - no econòmiques, quantificables monetàriament - no quantificables
monetàriament, etc.). En aquest informe s’ha aproximat l’impacte, des del punt de vista de la
demanda, en termes econòmics i quantificables, sobre les variables facturació, PIB, rendes
salarials, llocs de treball generats (ETC) i recaptació fiscal.
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d’R+D+I català van generar l’any 2015 una facturació de 5.714 M€ (15,7 M€ diaris), que
suposa una contribució al PIB de 3.660 M€ (1,7 % del PIB total a Catalunya). Addicionalment,
van generar unes rendes salarials de 2.081 M€ i van contribuir a crear o mantenir 60.313
llocs de treball (equivalents a temps complet). En termes de rendes fiscals generades, va
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suposar una recaptació fiscal final de 1.386 M€.»

DEL SiCUP I EL SISTEMA

PÚBLIC D’R+D+I A CATALUNYA: PRINCIPALS RESULTATS

«El conjunt del sistema públic d’educació superior a Catalunya i el conjunt del sistema públic d’R+D+I
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català van generar l’any 2015 una facturació de 5.714 M€ (15,7 M€ diaris), que suposa una contribució
al PIB de 3.660 M€ (1,7 % del PIB total a Catalunya). Addicionalment, van generar unes rendes salarials
de 2.081 M€ i van contribuir a crear o mantenir 60.313 llocs de treball (equivalents a temps complet). En
termes de rendes fiscals generades, va suposar una recaptació fiscal final de 1.386 M€.»
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Impactes econòmics generats pel SiCUP i pel Sistema Públic d’R+D+i sobre l’economia catalana
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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,
conjuntament amb el Sistema Públic d’R+D+i de Catalunya, es va generar una facturació
Font: AQR-Lab. addicional de 2.601 M€, una contribució addicional al PIB de Catalunya de 1.450 M€ (dels
quals 636 M€ van ser rendes salarials) i es van ocupar a 21.469 treballadors addicional a temps
complert.
Imatge 24. Impacte total atribuïble a l’existència del SiCUP i el sistema públic d’R+D+I de Catalunya desagregat per tipus
Figura 10.1. Impacte total atribuïble a l’existència del SiCUP i el Sistema Públic d’R+D+i de Catalunya
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Font: Elaboració pròpia. Nota: ETC (Equivalent temps complert). Dades monetàries expressades en milions d’euros
(M€)

Font: AQR-Lab. Nota: ETC: equivalent a temps complet. Dades monetàries expressades en M€ (M€).
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«Fruit de l’existència del SiCUP i el sistema públic d’R+D+I de Catalunya es van generar 3.660 M€ de
PIB, la qual cosa representa una contribució de l’1,7 % al PIB de Catalunya. Aquest efecte es va generar
directament (2.210 M€) i també indirectament i de manera induïda (1.450 M€).»
«Quant a l’aportació al mercat de treball, l’activitat del SiCUP i dels seus agents vinculats i del sistema
públic d’R+D+I de Catalunya va contribuir a crear o mantenir 60.313 llocs de treball equivalents a temps
complet: 38.844 ocupats ETC de manera directa i 21.469 ocupats ETC de manera indirecta i induïda.»
«Així mateix, les rendes salarials generades es van elevar a 2.081 M€
(1.445 M€ per efecte directe i 636 M€ pels efectes indirectes i induïts).»
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Figura 11.2. Facturació diària a Catalunya originada per l’existència del SiCUP i el Sistema Públic
Imatge 25. Facturació diària a Catalunya originada per l’existència del SiCUP i el sistema públic d’R+D+I de Catalunya
d’R+D+i de Catalunya
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en la figura 11.3 es presenten els retorns que genera aquest finançament públic.

Així, per cada 100 euros de finançament públic, al menys es genera a l’economia catalana 476
euros de facturació, 305 euros de PIB, 116 euros de recaptació impositiva i 173 euros de
rendes salarials. A més, per cada 100.000 euros destinats a aquests sectors d’educació
superior i R+D+i, es generen 5 llocs de treball (ETC).
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Font: Elaboració pròpia. Nota: ETC (Equivalent temps complert). Dades monetàries expressades en milions d’euros
(M€)

3.2. EFECTES MULTIPLICADORS
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Figura 10.4. Efecte multiplicador sobre les rendes salarials
indirectament i
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10.2. Distribució sectorial de l’impacte econòmic total
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amb l’activitat universitària i les activitats de la resta d’unitats d’R+D+I. Es produeix, per tant, una distribució de l’activitat generada entre el conjunt de branques i sectors del conjunt de l’economia. 84
«El 27,6 % de la facturació total generada per l’existència del SiCUP i el sistema públic d’R+D+I de
Catalunya (1.579 M€), juntament amb el 31,4 % de tots els llocs de treball generats (18.915), es van
concentrar al sector d’educació superior. En el cas del sector de recerca i desenvolupament, aquests
percentatges van ser, respectivament, del 16,1 % (918 M€ de facturació) i del 20,5 % (12.390 llocs de
treball). La resta es reparteix entre altres sectors i branques de l’economia catalana.»
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Gràfic 7. Distribució sectorial de l’impacte econòmic total del SiCUP i el sistema públic d’R+D+I de Catalunya: facturació (M€)
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«A banda del sector d’educació superior i del sector de recerca i desenvolupament (que concentren el
43,7 % de la facturació generada i el 51,9 % dels llocs de treball), es constata que altres sectors també
es beneficien de l’existència del SiCUP i el sistema públic d’R+D+I de Catalunya. Per exemple, entre
aquests trobem els sectors de: activitats immobiliàries; comerç al detall; serveis de menjar i begudes;
serveis d’allotjament; comerç a l’engròs; construcció, activitats jurídiques, comptables i assessoria;
altres activitats professionals i tècniques; altres tipus de transport terrestre de passatgers; producció i
distribució d’energia elèctrica, etc.»
Si s’atén la comparativa sectorial de l’impacte econòmic total sobre el mercat laboral (llocs de treball
ETC), aquesta mostra que, dels 60.313 llocs de treball (ETC) creats, quasi la meitat (48,1 %) es generen
al marge del sector d’educació superior i el de recerca i desenvolupament. Cal destacar que 29.008 llocs
de treball (ETC) que existeixen gràcies a l’activitat del SiCUP i el sistema públic d’R+D+I de Catalunya
s’enquadren en sectors d’activitat molt diversos, com per exemple el sector de comerç al detall (4.320
llocs de treball ETC), el sector de serveis de menjar i beure (2.368 llocs de treball ETC) i altres.
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Gràfic 8. Distribució sectorial de l’impacte econòmic total del SiCUP i el sistema públic d’R+D+I de Catalunya: llocs de
treball (ETC)
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La figura 10.8, on es proporciona la comparativa sectorial de l’impacte econòmic total sobre el
mercat laboral (llocs de treball ETC), mostra com dels 60.313 llocs de treball (ETC) creats,
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sector de serveis de menjar i beure (2.368 llocs de treball ETC) i d’altres.
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4.320 al sector de Comerç al Detall
2.368 al sector Serveis de Menjar i Beure
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1.209 al sector de Comerç a l’engròs
1.140 al sector d’Act. Mèdiques
...

48,1% del total de llocs de treball
generats

Font: Elaboració pròpia.

///// 43 /////

Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya

3.4. RECAPTACIÓ FISCAL ORIGINADA PER L’ACTIVITAT DEL SiCUP I EL SISTEMA
PÚBLIC D’R+D+I DE CATALUNYA, I RETORN SOCIAL DE L’APORTACIÓ PÚBLICA
Atenent el finançament de la Generalitat a les universitats públiques catalanes i el sistema públic d’R+D+I
de Catalunya, que se situa a l’entorn dels 1.200 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 i el sistema públic d’R+D+I
de Catalunya, es produeix un retorn per a la societat de 173 € en rendes salarials, 476 € de facturació i una
contribució de 305 € al PIB de Catalunya.
«Aquest finançament també es pot considerar una inversió rendible si s’atén la recaptació fiscal resultant.
L’any 2015, per cada 100 € que la Generalitat va destinar al finançament de les universitats públiques i el
sistema públic d’R+D+I, es va generar una recaptació fiscal de més de 113 €.»
«En termes d’ocupació,
cada 20.000 € de finançament públic de les universitats públiques contribueixen
Informe d’impactes socioeconòmics de les universitats públiques catalanes i del Sistema Públic d’R+D+i català
a generar o mantenir 1 lloc de treball (ETC).»
Figura
11.3. Retorn
social de
la despesa
pública
per finançar
el SiCUP ipúblic
el Sistema
Públic d’R+D+i
de
Imatge 31. Retorn social de
la despesa
pública
per
finançar
el SiCUP
i el sistema
d’R+D+I
de Catalunya
Catalunya

Cada 100 €

476 € Facturació
305 € PIB
116 € Recaptació fiscal

en finançament públic
del SiCUP i R+D+i

173 € Salaris

Cada 100.000 €
5 Llocs treball (ETC)
en finançament públic
del SiCUP i R+D+i
Font: Elaboració pròpia.

Font: AQR-Lab.
3. Quant a l’aportació al mercat de treball, l’activitat del SiCUP i dels seus agents
vinculats i del Sistema Públic d’R+D+i de Catalunya va contribuir a crear/mantenir
60.313 llocs de treball equivalents a temps complert: 38.844 ocupats ETC de manera
directa i 21.469 ocupats ETC de manera indirecta i induïda.
4. Així mateix, les rendes salarials generades es van elevar a 2.081 milions d’euros
(1.445 milions d’euros per efecte directe i 636 milions d’euros pels efectes indirectes i
induïts).
5. Quant a l’efecte fiscal generat, fruit de l’existència del SiCUP i el Sistema Públic d’R+D+i
de Catalunya es van generar
al 2015
/////
44 1.386
/////milions d’euros de rendes fiscals entre
impostos estatals i autonòmics (769 milions d’euros en termes d’IVA, 317 milions
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3.5. SÍNTESI FINAL
Les xifres aportades en aquest estudi mostren la rellevància i l’aportació de l’ensenyament universitari
públic i el conjunt d’R+D+I pública sobre l’economia catalana. Les magnituds són rellevants i queda clar
que el retorn és superior a la inversió realitzada. S’arriba a aquests resultats malgrat les subestimacions
a les quals aquest estudi s’ha vist sotmès. Per tant, hi ha marge per a la millora i per aflorar encara «més
retorn» a la societat.
A banda de l’impacte global, s’ha de fer èmfasi que l’impacte es distribueix entre totes les branques de
l’economia, i per tant els beneficis no queden circumscrits al sector d’educació superior i R+D+I. A més,
s’aconsegueix una redistribució territorial de l’impacte, més enllà d’on es produeix l’impacte principal
(àrea metropolitana de Barcelona).
En qualsevol cas, cal recordar que l’impacte de la formació universitària i la recerca va més enllà de la
quantificació monetària i afecta molts altres camps de la societat, més en l’entorn de l’àmbit social,
cultural, sanitari, mediambiental, comunicatiu, etc.
En l’apartat següent s’analitzen cinc dimensions socioeconòmiques que completen l’anàlisi d’impacte
estrictament econòmic de les universitats públiques catalanes.
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