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Preàmbul
La pretensió de mesurar i resumir en un paper l’impacte que una institució com la Universitat té sobre la societat o en un determinat territori és, sens dubte, excessivament agosarada: costa imaginar
com seria la comarca d’Osona sense la UVic, i és impossible pensar com seria Europa sense la institució universitària. I és que la història mateixa d’Europa va lligada a la Universitat. “La Universitat,
com a comunitat de professors i estudiants organitzats autònomament per a estudiar i investigar,
per intercanviar coneixements, és una creació de l’Europa medieval, tan bon punt Europa nasqué
de la conjunció de l’imperi carolingi, nòrdic, amb la Cristiandat romana, llatina. Per això resulta més
exacte formular-ho a l’inrevés: Europa no és sinó la creació de les seves institucions inicials, germinals, entre les quals destaca la institució universitària”1. Dit d’una altra manera; si hom pot copsar
l’impacte d’una institució a partir de la idea de com seria la societat en absència d’aquella institució, ens caldria admetre que la universitat ha tingut una transcendència decisiva en la construcció
del món, i sense ella, Europa no es reconeixeria. Tan evident era la força d’aquesta institució i el seu
potencial dinamitzador, que el màxim poder de l’època, el papat, la va voler controlar de bell antuvi.
“La primera onada de creació d’universitats a Europa es dona al s. XIII (Bolonya, París, Oxford, Montpeller, Salamanca, Tolosa de Llenguadoc, Lleida) a iniciativa de poders locals (municipi, rei, bisbes,
etc). Però és una butlla pontifícia la que atorga als estudis un abast universal, pel dret a un reconeixement a tota la Cristiandat –Studium Generale.”2 Però si agafem el concepte d’universitat en el
sentit més ampli, no com a organització formal, sinó com a comunitat de professors i estudiants,
la seva història és encara més remota, i ens podria dur a l’Atenes dels temps de Pèricles o al Vic de
fa mil anys. I és que fa mil anys, un monjo occità, Gerbert d’Orlhac, va fer un llarg viatge per venir a
estudiar a Vic com a deixeble del bisbe Ató, que reuní al seu voltant una colla d’estudiants que aprenien els secrets de l’àbac i l’astrolabi, dels guarismes i el zero, coneixements ignorats o oblidats a
la resta de l’Europa cristiana. No cal dir que el progrés científic derivat d’aquells avenços i les seves
conseqüències en la història de les civilitzacions és incommensurable.
Amb aquests antecedents, és fàcil d’entendre que quan hom es disposa a avaluar l’impacte de la
Universitat al territori, ho ha de fer amb molta humilitat, conscient que el que està en disposició de
mesurar és una part molt petita de la transcendència de la institució. Encara avui, el que realment
és important de la universitat és la formació integral dels estudiants, la recerca, la transferència de
coneixements, el progrés científic i el saber humanístic. Vagi per endavant que cap d’aquests valors
seran l’objecte d’aquest estudi.

1. Torrents (1999), pàg 20
2. Conferència de Josep Maria Bricall, a la sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic (Torrents, op. citat, pàg 29)
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Hi ha una altra qüestió que tampoc serà abordada en aquest paper, que és la qualitat intrínseca
de la docència i la recerca d’aquesta Universitat. El tipus d’estudi que es presenta podria explicar,
doncs, tant l’impacte d’una universitat inoperant i girada d’esquena a la societat, com era la Universitat de Barcelona de començaments del segle XX, tal com ens l’expliquen Gaziel3o Pla4, com les
millors i més dinàmiques universitats del món d’avui.
Aquest treball, doncs, no pretén valorar la institució com a proveïdora de serveis educatius, ni mesurar la quantitat o qualitat de la seva producció científica, ni tan sols l’èxit dels seus estudiants en
la inserció professional i en el desenvolupament de les seves carreres. L’objecte és mesurar l’impacte com a entitat dinamitzadora del territori. L’autor evitarà deliberadament projectar una mirada filosòfica o antropològica sobre l’objecte d’estudi, la UVic, i fins i tot deixa al marge consideracions de
tipus pedagògic; l’única mirada que aquest paper reflectirà és la d’un economista, necessàriament
reduccionista i limitada.
I encara, una darrera consideració: no trigarà a arribar el dia que els únics estudis d’impacte que seran rellevants seran els estudis d’impacte ecològic. Sí, ens esforcem per fer carreres acadèmiques,
polítiques, professionals; ens esllomem per assolir una certa prosperitat econòmica; tanmateix,
l’empremta que deixarem en el nostre pas per la terra serà una modesta contribució al desastre
ecològic progressiu (DEP). Això, si és que una reconversió del model econòmic, energètic i social no
ho eviten. Haurà de ser una reconversió contundent, radical, en la línia que proposa Ramon Sans5.
Si la Universitat pot arribar a ser un motor d’aquesta transformació, llavors sí que el seu impacte
sobre el futur del país serà realment transcendent, molt més del que les quantificacions que es
calculen en aquest estudi suggereixen.

3. Gaziel (1981)
4. Pla (1969)
5. Sans (2014)
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1. Introducció
L’objecte d’aquest estudi és mesurar l’impacte de la UVic com a entitat dinamitzadora del territori.
Aquest tipus d’estudis ja tenen una certa tradició, i Florax6 ja en va destacar l’interès teòric i fins i tot
polític. Hi ha els estudis que se centren en l’impacte sobre la demanda, que intenten quantificar els
efectes de la despesa generada per la universitat, i els efectes indirectes de la despesa efectuada
pels perceptors de les rendes corresponents, és a dir, professors i personal d’administració i serveis, així com la demanda generada pels estudiants. Aquests estudis solen fer servir una d’aquestes
metodologies: els models multiplicadors de base d’exportació, els multiplicadors d’impacte keynesians –com Brownrigg7 o Lewis8–, i els models input-output, –com Florax o Harris9. Hi ha també
els estudis que se centren en l’impacte sobre l’oferta: intenten mesurar els efectes derivats de la
formació de capital humà i la contribució a la millora regional associada al coneixement i a l’especialització sobre les empreses del territori, llur productivitat i llur creixement. En aquesta línia, cal
assenyalar els estudis de Jaffe10 o Garcia Quevedo11, entre altres. En un altre sentit, cal distingir
entre l’estudi d’impacte econòmic (IE) i l’anàlisi cost-benefici. Els estudis d’impacte econòmic pretenen estimar la renda, l’ocupació o el volum d’activitat econòmica directament o indirectament generats pel projecte considerat. Per determinar-ho, un estudi d’IE rastreja el conjunt de transaccions
econòmiques que genera el projecte, incloent-hi totes les que no es farien si no hi hagués aquest
projecte i excloent-ne totes les que igualment es farien sense el projecte. En contrast, l’anàlisi costbenefici (ACB) avalua els beneficis i costos socials del projecte. La seva finalitat és determinar si
millora o no el benestar social net. Així doncs, una ACB ha de tenir en compte tots els aspectes del
projecte que afecten el benestar social, siguin objecte de transaccions al mercat o no. El paper que
presentem estudia exclusivament els efectes que són objecte de transacció econòmica, per tant,
no és una anàlisi cost-benefici sinó un estudi d’impacte econòmic de la UVic. I la metodologia, la de
les taules input-output. Per a una descripció detallada dels avantatges i inconvenients de cada una
de les metodologies, podeu veure Morral12. Finalment, hem de citar com a antecedents immediats
d’aquest estudi el mateix de Morral i el de Parellada13. Les aportacions d’aquest treball se centren
en l’actualització de les dades utilitzades en els estudis previs, i l’ús de les taules input-output de
Catalunya –ja que hom no disposa de taules comarcals– més recents, les publicades per l’Idescat
el 2011.

6. Florax (1992)
7. Brownrigg (1974)
8. Lewis (1988)
9. Harris (1997)
10. Jaffe (1989)
11. García Quevedo (2002)
12. Morral (2002)
13. Parellada (2003)

7

La UVic i el seu impacte en el territori
Enric Casulleras, 2018

Nota sobre la denominació institucional
Arran de la federació el gener de 2014 de la Fundació Universitària Balmes –entitat titular de la Universitat de Vic– amb la Fundació Universitària del Bages –entitat titular d’estudis universitaris amb
seu a Manresa– la Universitat va passar a denominar-se Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya constituïda en dos campus coordinats acadèmicament, però autònoms econòmicament,
un a Vic, denominat UVic, i un a Manresa, denominat UManresa.
Aquest estudi fa referència exclusivament a l’impacte econòmic del que actualment és el campus
UVic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, raó per la qual ens hi referim sempre
com a UVic. Quan parlem específicament de la Universitat de Vic ens referim a la institució universitària d’abans de la federació amb la FUBages, és a dir, d’abans de 2014.
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2. La Universitat
Com és sabut, la història moderna de la Universitat de Vic es remunta a la creació de l’Escola de
Mestres Balmes el 1977; les successives titulacions impartides (Infermeria, Enginyeries tècniques,
Ciències Empresarials i Traducció i Interpretació) van anar fent créixer el projecte, llavors sota l’empara d’altres universitats on les diferents escoles estaven adscrites, sota el nom comú d’Estudis
Universitaris de Vic. El maig de 1997 es va crear, per una llei aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, la Universitat de Vic amb tres escoles, dues facultats, dues empreses vinculades (Eumo Editorial i Eumo Gràfic) i una escola d’idiomes. Des de llavors ha continuat creixent en
nombre de titulacions, d’alumnes, de professors i de professionals. I naturalment, també en la xifra
d’ingressos, com es pot veure a la gràfica següent:

Ingressos (imports en euros)

Evolució dels ingressos

Subvencions i altres ingressos
Subvenció Contracte Programa
Ingressos propis

Exercicis econòmics

Font: Fundació Universitària Balmes

Aquest augment de l’activitat no ha estat incompatible amb la disciplina pressupostària, com es
pot veure en l’evolució del saldo de dèficit o superàvit:
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Superàvit / Dèficit acumulat

Font: Fundació Universitària Balmes

Pel que fa a nombre d’estudiants, l’augment dels darrers anys ha estat sostingut, sobretot en els
alumnes de Ciències de la Salut:

Evolució d’estudiants per facultats

Empresa i Comunicació

Ciències i Tecnologia

Educació, Traducció i Ciències Humanes

Escola de Doctorat

Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries de la UVic-UCC
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El creixement en nombre d’estudiants i en activitat de recerca i transferència de coneixement ha
comportat també un augment sostingut en el nombre de professionals de la UVic, tant en nombre
de personal docent i investigador (PDI) com en nombre de personal d’administració i serveis (PAS).

Professionals de la UVic

PDI UVic

PAS UVic

Font: memòries de la UVic-UCC

Aquest creixement no ha estat només quantitatiu, sinó qualitatiu, com ho mostren dos aspectes
claus de la Universitat: la internacionalització i la producció científica. Pel que fa a la primera, el
creixement en el nombre d’estudiants estrangers ha estat important en els darrers anys:

Estudiants estrangers a la UVic

Font: UHub, Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària
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Pel que fa als programes de doctorat, han estat seguits per 190 doctorands, repartits entre els següents programes:
Estudiants de doctorat per programes

Font: Memòria UVic-UCC 2017-18

Els programes de doctorat van lligats a l’activitat dels professors pertanyents a grups de recerca.
A la UVic hi ha trenta grups de recerca, a més de tretze càtedres i cinc centres de recerca i transferència de coneixement. 232 professors són membres de grups de recerca reconeguts, en les àrees
següents:
Nombre de professors vinculats a grups de recerca, per àrees temàtiques

Font: Memòria de la UVic-UCC 2017-18
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Part d’aquesta recerca és bàsica i intangible, però una altra part es concreta en convenis de transferència de coneixement amb valor crematístic. La suma dels imports obtinguts per transferència
de coneixement ha estat de 1.022.014,05 € per al curs 2017-18. Aquesta facturació, agrupada per
àmbits de coneixement, es pot desglossar així:
Facturació per convenis de transferència de coneixement: percentatge per àrees

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria UVic-UCC

I pel que fa a la producció científica, tenim les següents dades en referència als ingressos obtinguts
en convocatòries públiques i als ingressos per transferència de coneixements:
Ingressos per recerca

Font: elaboració pròpia a partir de les memòries de la UVic-UCC
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El present estudi d’impacte es basa en les dades del curs 2017-18, curs en què van estar matriculats 5.539 estudiants en els diferents graus –inclòs Medicina-, màsters i doctorats de la UVic. Són
els rellevants des del punt de vista de les transaccions econòmiques, perquè si no fos per la UVic,
aquests estudiants no residirien a Osona, o no s’hi desplaçarien des de comarques properes.
Més incert és l’impacte econòmic directe de la formació contínua i dels estudiants de l’escola d’idiomes o de formació a mida. En primer lloc, perquè molts dels alumnes matriculats a propostes de
formació contínua ja són estudiants universitaris, com la majoria dels alumnes de l’Escola d’Idiomes, i cal assegurar-se que no els comptem per duplicat; i en segon lloc, perquè la durada d’aquests
cursos és molt diversa, i pot oscil·lar d’unes poques jornades a una formació d’anys, no necessàriament presencial. Per tant, no inclourem les xifres d’aquest tipus de formació en l’estudi d’impacte
econòmic. Tanmateix, com que és un element cabdal de l’activitat acadèmica, la resumirem aquí:
encara que fos insignificant en termes de transaccions, la inversió en coneixement i en formació
sempre és rendible a llarg termini.
El curs 2017-18 la UVic va tenir 4.961 matriculats en les diverses propostes de formació contínua,
repartits de la manera següent:

Matriculats en propostes de formació contínua

Font: Memòria de la UVic-UCC
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3. La comarca d’Osona dins l’economia catalana
La UVic està establerta a la comarca d’Osona. Aquesta comarca ocupa 1245 km2 de superfície, el
3.87% del total de Catalunya. Hi viuen 156.572 persones (2017), de les quals 78.042 són homes i
78.480 son dones14; del total, 14.987 són nascuts fora de Catalunya, a Espanya, i 23.707 a l’estranger.
El nivell d’estudis de la població va augmentar notablement entre els anys 2001 i 2011.

Evolució del nivell d’estudis

Font: Idescat

Segons les darreres estimacions, gairebé el 75% dels habitatges s’ocupen en règim de propietat: hi
ha 57.968 habitatges familiars, dels quals 43.041 són de propietat i 14.927 de lloguer. Estan distribuïts, segons el nombre de residents, de la manera següent:

14. https://www.idescat.cat/emex/?id=24#h1fffff
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Habitatges per nombre d’ocupants

Font: Idescat

L’agricultura és responsable d’un 1.8% del PIB comarcal. La indústria, del 38.8%. La construcció, del
5.6%, i els serveis, del 53.8%.
Dins la ramaderia, el sector porcí hi té un pes molt notable: representa el 54% del sector primari,
quan a tot Catalunya voreja el 15%.
En comparació amb la resta de Catalunya, el comerç és una activitat molt important a Osona. Al cap
i a la fi, Vic és per antonomàsia la capital de les fires i els mercats.

Font: Idescat
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Osona no és una gran destinació turística, i el nombre de places d’allotjament turístic per cada
1.000 habitants és notablement inferior al del total de Catalunya, amb l’excepció del turisme rural,
que en els darrers anys ha tingut un increment notable.

Places d’allotjament turístic per cada 1.000 habitants. Osona-v-Catalunya

Font: Idescat

L’evolució econòmica dels darrers anys ha estat molt bona. Osona va ser la comarca catalana que
més va créixer el 2016, amb un avenç del PIB del 5.4%, segons detalla l’Anuari Econòmic del BBVA15,
liderant les comarques de la Catalunya central, que també van créixer per sobre de la mitjana:
l’Anoia (3,8%), el Bages (3,5%), el Solsonès (3,3%), el Berguedà (2,7%) i el Moianès (2,5%). L’evolució
va seguir essent favorable el 2017, any en què es va reduir la taxa d’atur de manera més significativa
de totes les comarques catalanes: la reducció va ser de més del 10%, i es va tancar l’any amb 2017
amb tan sols 7.967 aturats.16
A aquesta evolució positiva, la UVic hi va tenir una certa contribució, que a continuació mirarem de
quantificar.

15. https://dades.naciodigital.cat/redaccio/arxius/documents/1513608530Presentaci_Anuari_Comarcal_BBVA__CCentrals.pdf
16. http://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/economia/osona-tanca-el-2017-amb-un-10-menys-datur/
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4. El marc teòric de l’estudi d’impacte
La lògica implícita en els estudis d’impacte econòmic respon a la seqüència despesa, producció,
renda: la despesa genera producció i, en produir, es genera renda, a més d’ocupació. El cantó de
l’oferta respon així a l’empenta de la demanda. La pressió de la demanda pot afectar, a més de la
producció, els preus. Que ho faci en menor o major mesura depèn de les circumstàncies (essencialment, de la flexibilitat dels mercats i de la proximitat o no a la plena ocupació). Els estudis d’impacte
econòmic són, en principi, més senzills que les anàlisis cost-benefici: els valors econòmics ja hi
són, perquè hi ha transaccions, de manera que es tracta únicament de triar els que hi entren. Però
aquí hi ha un primer problema: què és realment ex novo? Es tracta de recollir únicament l’activitat
econòmica o els llocs de treball que no existirien sense el projecte en consideració. Per exemple, les
subvencions públiques no es poden comptar en l’activitat generada pel projecte, perquè es podrien
haver destinat a molts altres projectes; però és clar, aquests altres projectes probablement no impactarien de la mateixa manera la zona que, des del punt de vista geogràfic, sigui l’objecte d’estudi.
Aquí tenim, doncs, el segon problema: delimitar l’àrea d’influència del projecte. En principi, es tractaria de delimitar l’àrea de forma que reculli la part majoritària dels impactes econòmics. Nosaltres
volem destriar l’impacte sobre la comarca d’Osona del que pugui tenir sobre altres zones d’influència, contemplant els efectes directes, els vinculats i els induïts. Els efectes directes mesuren la
resposta immediata de l’activitat productiva a l’augment de despesa originari. Els efectes vinculats mesuren l’ajustament dels diferents sectors econòmics que d’alguna manera perceben rendes
relatives a aquella despesa. Les taules input-ouput són la informació més utilitzada per mesurar
aquests efectes directes i vinculats. Ara bé, hi ha un tercer grup d’efectes: l’ajustament en l’oferta
productiva genera rendes, una part de les quals genera un segon augment (induït) de despesa, que
desencadena un ajustament productiu, que torna a generar un augment induït de despesa…, i així
successivament, en onades sense fi d’augments de demanda induïda, que cada vegada són més
petites perquè hi ha filtracions en el sistema.17 Aquests efectes induïts els intentarem estimar a
partir de la matriu inversa de Leontiev per a l’economia catalana, explicada en el següent apartat.
Com que no es disposa de taules inputs-outputs comarcals, i les filtracions no es poden mesurar
amb exactitud, el resultats sobre cada un dels sectors s’haurà de considerar aproximat. Tanmateix,
donaran una idea de l’ordre de magnitud de la importància de la Universitat de Vic sobre la renda i
l’ocupació de la comarca.

4.1. Les taules input-output
La manera més sintètica de descriure amb cert detall el funcionament d’una economia en termes
estrictament materials és a través de la matriu input-output. Aquesta matriu, en una sola taula,
mostra quins productes i quines quantitats requereix l’economia per funcionar –la demanda–, i

17. Fluvià (2016), pàg 76.
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quina és la producció –oferta– que efectivament es porta a terme en aquesta economia. Aquesta
producció s’adreça, en part, a la demanda interior i, en part, a la demanda externa –exportacions.
Les taules input-output responen no solament la qüestió de què es produeix, sinó el com, mostrant
la tecnologia del sistema productiu: com es produeix a partir dels consums intermedis –aplicació
de matèries primeres i serveis exteriors– i la força de treball. I ens parlen també de la distribució de
l’excedent, perquè informen, per a cada producte, de la distribució del valor afegir entre els treballadors –salaris– i els empresaris –beneficis empresarials. Per tant, també donen una informació
bàsica sobre la distribució de les rendes generades pel sistema econòmic.

4.2. La matriu de coeficients tècnics
En tota transacció intervenen dos sectors: el venedor i el comprador. Una taula input-output quadrada de n columnes i n files està composta per n2 elements, cada un dels quals Xi j indica les vendes
del sector i al sector j. Relacionant cada Xi j amb la producció bruta del sector comprador, s’obté un
coeficient tècnic aij que ens indica els requeriments dels inputs del sector i necessaris per produir
una unitat del producte j. Hi ha una proporcionalitat directa entre la producció bruta del sector j i el
volum total dels inputs que aquest sector adquireix als altres proveïdors. Suposem que els inputs
que venen els proveïdors, doncs, varien en la mateixa proporció que es modifica la producció bruta
del sector comprador.
D’una altra manera: la producció bruta de cada sector Xi és igual a la suma de vendes entre els sectors productius més les vendes als consumidors finals:
X1 = x11 + x12 + x13 + y1
X2 = x21 + x22 + x23+ y2
Etc.
Doncs bé, si X és la matriu de producció de cada sector, A la matriu de coeficients tècnics, i y la matriu de la demanda final per a cada sector, es pot escriure l’equació matricial
X=A·X+y
Per a aquest treball, utilitzarem la matriu de coeficients tècnics de les taules input-output de 2011,
les darreres calculades per l’Idescat18.

4.3. La matriu inversa de Leontiev
El nostre estudi pretén calcular l’impacte sobre l’economia osonenca de la demanda agregada derivada de l’activitat de la UVic. Aquest problema es pot resoldre expressant el sistema d’equacions

18. https://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.1.2.1&lang=es
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X = A · X + y , com una relació funcional entre producció bruta i demanda final, on y seria la matriu
de la demanda final sobre cada un del sectors. Per a calcular “y” hem sumat les despeses de la
UVic i les inversions fetes durant el curs 17-18, les nòmines cobrades pels membres del personal
d’administració i serveis (PAS) i pels membres del personal docent i investigador (PDI), i les despeses estimades pels estudiants, considerant en cada cas si afectaven Osona o altres comarques; i
el total d’aquest import s’ha imputat en deu sectors, els deu que tenim per la matriu de Leontiev,
d’acord amb els hàbits de despesa dels catalans segons l’enquesta de pressupostos familiars de
l’any 201719; així, els elements d’aquesta matriu són : y1 = demanda final de productes agraris i pesquers; y2 = demanda final de productes industrials i de sanejament; y3 = demanda final de treballs
de construcció; etc., fins a arribar als deu sectors esmentats.
A partir d’aquesta equació, aïllant el vector X s’obté
X = (I – A)-1 · y
La matriu (I – A)-1 s’anomena matriu inversa de Leontiev i ens dona els coeficients de requeriments
tècnics per unitat de demanda final. Per tant, el problema es resol fent una estimació de l’augment
de la demanda final, multiplicant aquesta demanda per la matriu de coeficients tècnics, i el resultat és l’impacte de la demanda generada per l’activitat econòmica derivada de la Universitat sobre
cada un dels sectors econòmics.
Per aquest treball, utilitzarem la matriu inversa de Leontiev calculada per l’Idescat per l’any 201120,
que divideix l’activitat econòmica en deu sectors: productes agraris i pesquers, productes industrials i de sanejament, treballs de construcció, serveis de comerç, restauració i hostaleria, serveis
d’informació i comunicacions, serveis financers i d’assegurances, serveis immobiliaris, serveis professionals, científics, administratius i auxiliars, serveis d’administració pública, educatius i sanitaris, i serveis artístics, d’entreteniment i altres.

4.4. Els inputs del model
La universitat també és una organització que utilitza inputs per generar outputs. Ara es tracta de definir aquests inputs, aquests outputs i quantificar-los. Els inputs són constituïts per l’aportació del
PDI, el PAS, els materials i l’equipament per desenvolupar l’activitat acadèmica, i els serveis associats. Aquests inputs són fàcilment identificables a través dels comptes anuals de la UVic. Els outputs són més difícilment quantificables, perquè estant constituïts per producció de coneixement,
la formació d’estudiants i la capacitat de fer més atractiva la regió gràcies a l’elevació del nivell cultural del territori. Llavors, la metodologia de les taules input-output no ens permetrà avaluar aquest
impacte intangible, d’efectes a llarg termini, però sí que ens permetrà mesurar tres tipus d’efectes:
els directes, per la despesa que fa la UVic, amb la conseqüent creació de llocs de treball; els vincu-

19. http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25143
20. https://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.1.2.2&lang=es

20

La UVic i el seu impacte en el territori
Enric Casulleras, 2018

lats, conseqüència de la despesa que fan els perceptors de les rendes (PDI i PAS) i la despesa que
fan els usuaris (estudiants); i els efectes induïts, com a resultat de la creació directa i indirecta de
renda i llocs de treball en l’economia local, que incideix sobre altres sectors proveïdors.
Hem, doncs, en primer lloc, d’identificar el valor de la despesa local de la UVic en material i equipament. D’acord amb el pressupost liquidat per la FUB per al curs 2017-1821, aquesta xifra és de
7.216.250 € pel que fa a despeses de funcionament, i 2.890.953 € pel que fa a inversions. Analitzarem quina part d’aquestes inversions impacten directament al territori i quina part es localitzen
fora d’Osona; i les desagregarem per sectors per quantificar-ne l’impacte d’acord amb la matriu
inversa de Leontiev calculada per a Catalunya.
En segon lloc hem d’estimar la despesa que fan els estudiants. Aquí hi ha diverses variables, i per
destriar l’impacte sobre Osona de l’impacte sobre la resta de Catalunya, considerarem el nombre
d’estudiants residents de dilluns a divendres, els que venen i van cada dia des de fora de la comarca, i els que viuen a Osona. Caldrà estimar també el seu nivell de despesa en habitatge i en altres
conceptes.
I en tercer lloc, caldrà estimar la despesa que fan els professionals, també distingint entre els residents a Osona i els residents a d’altres comarques, i desagregant la despesa per sectors.

21. http://transparencia.uvic.cat/wp-content/uploads/2017/06/Liquidaci%C3%B3-pressupost-2016-17-i-estimaci%C3
%B3-pressupost-2017-18.pdf
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5. Desenvolupament del model, càlculs i resultats
5.1. Despesa corrent de la UVic
La despesa corrent de la UVic supera els sis milions d’euros anuals; més de set si comptem dietes,
desplaçaments i altres despeses directes.
Les xifres de despeses comptabilitzades per la FUB són les següents:

LLIGAM DESPESES AMB CCAA
Segons CCAA

2016-17

2017-18

Serveis exteriors

4.977.806,60

5.490.421,48

Aprovisionaments

1.890.440,05

1.725.828,98

TOTAL

6.868.246,65

7.216.250,46

-397.805,51

-1.063.857,46

6.470.441,14

6.152.393,00

2016-17

2017-18

Despeses excloses en el detall
Dietes, desplaçaments, professionals i altres
despeses directes
TOTAL

DESPESES PER LOCALITZACIÓ
OSONA

1.960.231,15

30%

1.737.825,37

28%

FORA OSONA

4.510.209,99

70%

4.414.567,63

72%

TOTAL

6.470.441,14

100%

6.152.393,00

100%

COMARQUES

2016-17

ALT EMPORDÀ

18.543,15

0%

21.960,17

0%

ALT PENEDÈS

13.314,96

0%

11.729,40

0%

562.723,84

9%

548.022,83

9%

BAIX LLOBREGAT

82.296,71

1%

171.959,11

3%

BAIX PENEDÈS

11.412,26

0%

480,00

0%

1.522.168,26

24%

1.603.191,30

26%

BERGUEDÀ

1.554,28

0%

3.481,51

0%

GARROTXA

40.812,55

1%

42.376,69

1%

GIRONÈS

39.898,60

1%

58.261,29

1%

319.299,99

5%

40.975,81

1%

8.149,35

0%

11.070,96

0%

BAGES

BARCELONÈS

INTERNACIONAL
LA SELVA
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MARESME

44.896,07

1%

51.764,72

1%

MOIANÈS

4.022,86

0%

8.680,05

0%

1.946.655,36

30%

1.725.828,98

28%

26.320,28

0%

11.569,28

0%

VALLÉS OCCIDENTAL

549.470,86

8%

571.251,59

9%

VALLÈS ORIENTAL

130.351,02

2%

138.393,84

2%

ALTRES

1.148.550,74

18%

1.131.395,47

18%

TOTAL

6.470.441,14

OSONA
RIPOLLÈS

6.152.393,00

Font: Àrea Econòmica i Financera de la UVic

Osona és la principal comarca beneficiària d’aquestes despeses, seguida de prop pel Barcelonès;
tanmateix, també es remarcable el flux monetari envers el Vallès Occidental i el Bages.

Comarques beneficiades per la despesa de la UVic

Font: Àrea Econòmica i Financera de la UVic

A efectes de l’estudi d’impacte, considerarem que les dietes reverteixen en els sectors de transport,
comerç i turisme, oci i cultura I les despeses fetes a Osona reverteixen en serveis industrials i de
sanejament, construcció, informació i comunicacions, altres serveis privats i altres serveis públics,
d’acord amb el detall proporcionat per l’Àrea Econòmica.
Totes les despeses fetes fora d’Osona les agruparem per veure’n l’impacte sobre el conjunt de Catalunya, sense territorialitzar-les.
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A aquestes despeses, corresponents a la FUB, cal sumar-hi les relatives a la Facultat de Medecina.
De la FESS tenim les següents dades:
LLIGAM DESPESES AMB CCAA

DESPESES 2017-18

INVERSIONS 2017-18

796.459,19

443.718,15

Dietes, desplaçaments, profecionals i altres
despeses directes

-44.030,08

0,00

TOTAL

752.429,11

443.718,15

DESPESES 2017-18

INVERSIONS 2017-18

Segons CCAA
Serveis exteriors
Aprovisionaments
TOTAL
Despeses excloses en el detall

DESPESES PER LOCALITZACIÓ
OSONA
FORA OSONA
TOTAL

COMARQUES
RIPOLLÈS

658.429,50

88%

67.800,55

15%

93.999,61

12%

375.917,60

85%

752.429,11

100%

443.718,15

100%

DESPESES 2017-18

INVERSIONS 2017-18

1.329,73

0%

0,00

0%

OSONA

658.429,50

88%

67.800,55

15%

BAGES

46.345,95

6%

0,00

0%

MOIANÈS

0,00

0%

0,00

0%

BERGUEDÀ

0,00

0%

0,00

0%

GARROTXA

0,00

0%

0,00

0%

LA SELVA

0,00

0%

37.900,10

9%

1.928,18

0%

0,00

0%

31.037,61

4%

79.445,41

18%

2.646,16

0%

3.364,55

1%

0,00

0%

3.557,40

1%

1.328,58

0%

0,00

0%

BAIX LLOBREGAT

0,00

0%

0,00

0%

INTERNACIONAL

0,00

0%

0,00

0%

9.383,40

1%

251.650,14

57%

VALLÈS ORIENTAL
BARCELONÈS
VALLÉS OCCIDENTAL
GIRONÈS
BAIX PENEDÈS

ALTRES
TOTAL

752.429,11

Font: Àrea Economica i Financera de la UVIC

Així, doncs, comptant FUB i FESS, tenim un total de despesa de 7.968.679,57€.
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5.2. Inversions de la UVic
La xifra d’inversions de la UVic, per al curs 2017-18 es va acostar als tres milions d’euros.

INVERSIONS PER LOCALITZACIÓ
OSONA
FORA OSONA
INVERSIONS PER SECTOR

2016-17

2017-18

1.293.017,82

63%

582.120,53

20%

769.675,49

37%

2.308.833,30

80%

2016-17

2017-18

AGRICULTURA

0,00

0,00

INDÚSTRIA

0,00

0,00

1.263.839,20

1.771.325,26

0,00

0,00

401.070,79

562.118,05

28.678,79

40.194,56

ALTRES SERVEIS PRIVATS

183.152,42

256.696,03

ALTRES SERVEIS PUBLICS

185.952,12

260.619,93

CONSTRUCCIÓ
COMERÇ i TURISME
INFO.I COMUNICACIONS
OCI I CULTURA

COMARCA

2016-17

%

2017-18

%

1.293.017,82 €

63%

582.120,53 €

20%

BARCELONÈS

299.063,45 €

14%

498.389,80 €

17%

VALLÈS OCCIDENTAL

153.177,95 €

7%

98.965,62 €

3%

VALLÈS ORIENTAL

29.341,37 €

1%

€

0%

INTERNACIONAL

25.925,09 €

1%

26.377,99 €

1%

BAIX LLOBREGAT

22.030,94 €

1%

10.744,80 €

0%

6.293,36 €

0%

1.472.987,79 €

51%

OSONA

GIRONÈS
SELVA

26.644,20 €

1%

€

0%

ALTRES

207.199,13 €

10%

201.367,30 €

7%

Font: Àrea Econòmica i Financera de la UVic

Les xifres d’inversions del 17-18 són provisionals. En el moment de tancar l’estudi, no es disposava
de les dades definitives del pressupost tancat.
Excepcionalment, més de la meitat de totes les inversions del curs 2017-18 van revertir en la comarca del Gironès, i es refereixen al pagament de la construcció de Can Bauman per a la Facultat
de Medecina, que va guanyar per concurs públic una empresa gironina. D’aquesta manera, la distribució comarcal dels fluxos d’inversió, per al curs 2017-18 és la que es pot veure en aquesta gràfica:
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Comarques beneficiades pels fluxos d’inversió de la UVic

Font: Àrea Econòmica i Financera de la UVic

Com en el cas de les despeses, les inversions fetes fora d’Osona les agruparem per calcular-ne l’impacte final sobre el conjunt del territori català.
Comptant FUB i FESS, el total d’inversions és de 3.334.671,98 €.

5.3. Els estudiants
El curs 2017-18 es van matricular a la UVic 5.539 estudiants de títols oficials de la UVic i de la Facultat de Medicina, dels quals 1.059 per primer cop; Segons una enquesta feta per UHub, Servei a
la Comunitat Universitària, 127 dels 1.059 nous estudiants s’allotjaven en residència, 117 en pisos
d’estudiants, 64 en domicilis independents, 148 amb altres familiars, i 603 vivien amb els pares.
Els domicilis d’aquests s’estimaran en funció de les dades de procedència dels estudiants, que es
manté estable, amb poques variacions, al llarg dels anys.
Entre els matriculats en el darrer curs (2017-18), la procedència per comarques és la següent:
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Procedència comarcal dels estudiants de la UVIC

Font: UHub, Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària

Pel que fa a l’allotjament, els estudiants, a mesura que avancen els cursos, van deixant les residències i opten pel pis compartit. En un estudi fet per l’extingit Servei d’Estudis i Recerca per a les
Empreses (SEREM)22 de l’any 1998, s’estimava que del total d’estudiants de tots els cursos que no
vivien amb els pares, un 66% ocupava pisos (vivint sols, en parella o compartint) per un 23% que tenien habitació en alguna residència d’estudiants. Farem servir aquests percentatges per estimar la
despesa en habitatge, que té un cost entre 250 i 300 euros per estudiant i mes en el cas dels pisos.
Segons Idescat23, el cost mitjà de lloguer d’un pis a Girona és de 561€ (2017), i a Manresa de 396€
(no hi ha dades per Vic). Segons l’enquesta, la mitjana d’estudiants per pis està per sobre de tres,
hem de suposar que els preus dels pisos triats pels estudiants està també per sobre la mitjana.
La residència RUVic té un cost que va des dels 267€ per habitació compartida fins als 395€, cost
d’una habitació superior individual24. Els preus de la residència del Seminari són més elevats. Amb
totes aquestes dades, s’ha estimat que el cost total d’habitatge dels estudiants va ser, per el curs
2017-18, de 5.266.600 €. En l’annex número 3 s’especifica com s’ha arribat a aquesta xifra.
Pel que fa a les altres despeses, partim de la despesa mitjana anual per persona en municipis de
menys de 50.000 habitants25 (11.525 €), en deduïm la despesa en habitatge, que hem estimat a part,
i obtenim una despesa per estudiant i dia de 24,36 €, xifra que podrem prorratejar en funció de les

22. SEREM (1998)
23. https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=731
24. http://ruvic.cat/es/tarifas/
25. https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=401

27

La UVic i el seu impacte en el territori
Enric Casulleras, 2018

estimacions del nombre de dies viscuts a Osona pels estudiants, depenent de la seva procedència
i dels seus hàbits de cap de setmana26. Això ens dona la xifra global anual de 30.603.593 €, que
considerarem com la demanda final de béns i serveis a Osona –exclòs l’habitatge– per part del
col·lectiu estudiantil. Comptant-t’ho tot, la despesa dels estudiants és de 35.870.193 €. En l’annex
número 3 es donen més detalls sobre els càlculs i estimacions fets per arribar a aquesta xifra.
No quantificarem ni tindrem en compte les despeses que puguin fer a les seves respectives comarques els estudiants de la UVic que ni són d’Osona ni hi resideixen; podem considerar que aquesta
despesa hi seria igualment si en comptes d’estudiar a Vic estudiessin en una altra universitat; per
tant, la seva inclusió en un estudi d’impacte seria improcedent. En la seva majoria viuen amb els
pares, per tant, tampoc té incidència pel que fa a la despesa en habitatge. La seves principals despeses són en transport, oci i cultura i restaurants. Una estimació amb base científica és impossible.
A l’annex número 3 també s’explica com hem fet l’estimació de la distribució d’aquesta demanda
sobre els diversos sectors econòmics, basada en les dades d’Idescat sobre la despesa de les llars
de l’any 201727.

5.4. El PDI i el PAS
El curs 2017-2018, la UVic tenia en nòmina 643 persones com a personal docent i investigador, i 328
persones dedicades a administració i serveis; caldria afegir-hi els 19 PDI i els 8 PAS de la Facultat
de Medicina, en nòmina de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut. Comptant-los
tots, i en funció del seu nivell de dedicació, tenim els següents professionals:
PDI de la UVic

Font: Àrea de Gestió del Talent de la UVic.

26. Hem comptat 320 dies viscuts a Osona pels estudiants osonencs, 238 dies pels forasters residents, i 170 dies pels
forasters no residents
27. https://www.idescat.cat/pub/?id=edcl&n=9510
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No tots els membres del PDI viuen a la comarca d’Osona. Per quantificar aquests inputs els desagregarem en funció de les nòmines que es queden a la comarca i les que són rebudes per no residents.
Igualment pel que fa al personal d’administració i serveis:

PAS de la UVic

Font: Àrea de Gestió del Talent, UVic.

La massa salarial total voreja els vint-i-tres milions d’euros, i el cost per a l’empresa, que inclou les
cotitzacions a la Seguretat Social, s’apropa als trenta milions. Farem una estimació de la territorialització de la despesa corresponent en funció del lloc de residència d’aquestes més de 900 famílies.

Treballadors de la UVic

Font: Àrea de Gestió del Talent, UVic.
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En la gràfica anterior observem que gairebé la meitat del PDI té la residència fora de la comarca
d’Osona; aquest fet és particularment accentuat en el cas de la Facultat de Medicina, on 15 dels 19
PDI són no residents.
Traduïdes aquestes dades a nòmines pagades per la UVic, ens dona les següents xifres:

Nòmines pagades

Font: Àrea de Gestió del Talent, UVic.

En definitiva, la UVic paga 15.400.238 € en nòmines28 que repercuteixen directament a la comarca
d’Osona, i 7.759.556 € en nòmines que repercuteixen directament en altres comarques, principalment el Vallès, el Ripollès i el Barcelonès. Parlem de salaris bruts, als quals caldria descomptar els
impostos si es tractés de mesurar només la capacitat de despesa familiar; ara bé, els impostos pagats tenen un retorn en forma d’inversions i serveis públics, per tant, s’ha optat per agafar les xifres
brutes i fer l’estimació de l’impacte total29.

28. Aquestes nòmines fan referència a la massa salarial bruta. No inclouen el cost de Seguretat Social a càrrec de l’empresa, que, tanmateix, també acabarà tenint un impacte territorial, si quan els treballadors de la UVic es jubilen segueixen
vivint a Osona.
29. Hom podria matisar aquesta afirmació en funció del dèficit fiscal estimat per a Catalunya, però aquest càlcul sobrepassa les pretensions d’aquest estudi.

30

La UVic i el seu impacte en el territori
Enric Casulleras, 2018

5.5. Impacte global sobre l’economia osonenca
Totes les dades anteriors: la despesa corrent de la Universitat; les inversions efectuades durant
el curs; les despeses estimades dels estudiants, d’acord amb els dies que han viscut a Osona; i
les nòmines cobrades pels treballadors de la UVic residents a Osona, sumen una xifra total de
55.368.462 €. En la següent taula podem veure la repercussió directe d’aquestes xifres en diferents
sectors d’activitat econòmica, imputació que s’ha fet d’acord amb els criteris detallats en els annexos.

Impacte directe de la UVic sobre les diferents branques d’activitat a Osona
Productes (CPA)

Inversions

Despesa U

Estudiants

PDI i PAS

Total

6.289.858

2.199.154

8.489.012

119.213

2.664.821

931.714

3.715.748

596.065

2.633.300

2.350.076

5.806.913

Comerç, transport i hostaleria

744.697

11.954.253

4.179.625

16.878.575

Iinformació i comunicacions

715.277

1.422.706

497.428

2.635.411

51.994

357.639

3.580.990

1.252.039

5.242.662

Serveis immobiliaris

129.984

238.426

2.633.300

2.350.076

5.351.786

Serveis professionals i científics

142.983

357.639

766.411

267.964

1.534.997

Serveis públics

45.494

212.771

1.444.729

505.128

2.208.122

Serveis artístics i altres

51.994

106.385

2.479.825

867.033

3.505.237

649.921

3.448.111

35.870.193

15.400.238

55.368.462

Productes agraris i pesquers
Productes industrials i sanejament
Treballs de construcció

Serveis financers i d’assegurances

TOTAL

227.472

La darrera columna, doncs, està composta pels valors que integren la matriu “y” que hem descrit en
l’apartat metodològic, en exposar les bases teòriques de la matriu de coeficients tècnics de Leontiev. Aquesta matriu expressa la incidència de la UVic en el conjunt dels sectors econòmics, agrupades totes les activitats en deu sectors, que són els mateixos que tenim per la matriu input-output de
Catalunya. A través de la matriu inversa derivada dels coeficients tècnics podem fer una estimació
de l’impacte, no només directe, sinó indirecte i induït, tal com s’ha explicat en l’apartat metodològic.
I encara podem anar més enllà; atès que a l’Idescat també hi podem trobar una estimació del quocient entre els llocs de treball i el volum de producció30 (annex 5), és factible traduir l’impacte en euros
en nombre de llocs de treball induïts per l’activitat de la UVic:

30. http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.1.2.3
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Impacte total de la Universitat sobre les diferents branques d’activitat a Osona, en euros i en llocs de
treball
Productes (CPA)

Impacte total (€)

Llocs de treball

Productes agraris i pesquers

9.265.918

127

Productes industrials i sanejament

12.127.899

49

9.377.179

56

22.940.768

223

Serveis d’informació i comunicacions

3.319.363

21

Serveis financers i d’assegurances

8.044.636

42

Serveis immobiliaris

7.490.560

12

Serveis professionals, científics i auxiliars

5.975.702

80

Serveis públics

2.404.968

35

Serveis artístics i alters

3.928.603

85

84.875.600

730

Treballs de construcció
Serveis de comerç, transport i hostaleria

TOTAL

Al marge, naturalment, del gairebé miler de treballadors en nòmina de la UVic. És a dir, el total de
llocs de treball que indirectament depenen de la Universitat i la seva activitat s’estima en set-cents
trenta, essent el sector dels serveis de comerç, transport i hostaleria el sector més beneficiat, amb
més de dos-cents llocs de treball vinculats a la Universitat, seguit de la indústria agroalimentària,
amb més de cent.

5.6. Impacte de la UVic sobre la resta de Catalunya
Per calcular l’impacte de la UVic sobre l’economia catalana, exclosa l’osonenca, s’ha procedit a identificar, d’una banda, totes les despeses corrents i totes les inversions contractades a empreses no
osonenques; i de l’altra, a considerar totes les nòmines de PDI i PAS del personal no resident a Osona. No hem considerat les possibles despeses que els estudiants de Vic fan a fora. La raó és que
aquests estudiants, si no estiguessin matriculats a Vic, també farien una despesa semblant, per
tant no es pot dir que generin una activitat ex novo pel fet de cursar estudis a la UVic.
Seguint els criteris d’imputació per sectors tal com s’han explicat en els annexos 1-4, el volum de
transaccions a favor dels diferents sectors productius és el següent:
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Impacte directe de la UVic sobre les diferents branques d’activitat a Catalunya, Osona exclosa
Productes (CPA)

Inversions

Despesa U

PDI i PAS

Total

1.108.065

1.108.065

279.221

469.453

748.674

1.396.105

1.184.108

4.728.014

Serveis de comerç, transport i hostaleria

725.975

2.105.944

2.831.918

Serveis d’informació i comunicacions

446.754

250.634

697.387

Serveis financers i d’assegurances

223.377

630.852

854.229

Serveis immobiliaris

167.533

1.184.108

1.351.641

Productes agraris i pesquers
Productes industrials i sanejament
Treballs de construcció

2.147.800

Serveis professionals, científics i auxiliars

322.170

1.061.040

135.016

1.518.226

Serveis públics

214.780

614.286

254.513

1.083.580

670.130

436.863

1.106.994

5.584.421

7.759.557

16.028.728

Serveis artístics i alters
TOTAL

2.684.751

I, procedint a calcular l’impacte indirecte i induït amb les taules input-output de Catalunya, s’obtenen les següents xifres, en euros i en llocs de treball:

Impacte total de la Universitat sobre les diferents branques d’activitat a Catalunya, excloent Osona, en
euros i en llocs de treball
Productes (CPA)

Impacte total (€)

Llocs de treball

Productes agraris i pesquers

1.242.545

17

Productes industrials i sanejament

2.793.382

11

Treballs de construcció

6.689.992

40

Serveis de comerç, transport i hostaleria

4.434.721

43

941.383

6

Serveis financers i d’assegurances

1.554.064

8

Serveis immobiliaris

1.964.436

3

Serveis professionals, científics i auxiliars

3.182.716

42

Serveis públics

1.162.994

17

Serveis artístics i alters

1.240.203

27

25.206.437

214

Serveis d’informació i comunicacions

TOTAL

Per tant, a més del set-cents trenta llocs de treball generats a Osona, n’hi ha més de dos-cents, en
comarques veïnes, que també depenen indirectament de l’activitat de la UVic.
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5.7. Comparació amb el resultat d’estudis precedents
L’any 2003 s’havia fet un estudi semblant sobre l’impacte de la Universitat de Vic31, seguint la mateixa metodologia emprada en aquest paper. D’acord amb els resultats obtinguts en aquella època,
l’impacte directe de la Universitat es podia valorar en 21.256.088 €, i l’impacte total sobre l’economia catalana, en 30.409.046 €, amb un multiplicador de la renda de 1,4306; per cada euro de
despesa directa o indirecta hi havia una creació de riquesa addicional de 0,4306 € per efecte induït.
Amb les dades del curs 2017-18, les xifres s’han més que triplicat: la despesa directa (Universitat,
PDI i PAS) i indirecta (estudiants) suma 71.397.190 € i l’impacte total sobre l’economia catalana és
de 110.082.037 €, amb un multiplicador de la renda de 1,5418. Comparem:

Comparació de les despeses entre els dos estudis a preus corrents

Elaboració pròpia

Aquí cal fer un aclariment: les xifres, tant les de l’any 2002 com les de l’any 2018 són a preus corrents; per tant, per fer una comparació que sigui realista en termes de creixement de l’activitat econòmica, cal homogeneïtzar les dades en funció de la inflació acumulada al llarg dels setze anys que
separen els dos estudis. Farem aquesta homogeneïtzació a partir de les sèries històriques d’inflació següents32:

31. Parellada, 2003
32. https://es.inflation.eu/tasas-de-inflacion/espana/inflacion-historica/ipc-inflacion-espana.aspx
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Evolució de la inflació a Espanya 2003-2017

Font: World Wide Inflation Data

Que ens dona, per a la sèrie històrica 2003-2017, una inflació acumulada del 42%; per tant, en fer la
comparació entre els dos estudis en termes reals, descartant l’efecte preus, obtenim els següents
resultats:

Comparació de les despeses entre els dos estudis a preus constants (2018)

Elaboració pròpia
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Pel que fa a l’impacte total de la UVic sobre l’economia catalana, incorporant els efectes induïts, la
comparació ens porta als següents resultats:

Comparació d’impacte final entre els dos estudis a preus corrents

Elaboració pròpia

També en aquest cas hem d’homogeneïtzar les xifres d’acord amb el 42% d’inflació acumulada; així,
a preus constants tenim:

Comparació d’impacte final entre els dos estudis a preus constants
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De manera que, en els setze anys que separen els dos estudis, la renda real associada a l’activitat
de la UVic s’ha multiplicat per 2,55.
Pel que fa a l’ocupació generada per l’activitat de la UVic al conjunt de Catalunya, l’estudi del 2003
concloïa que es generaven 336 llocs de treball directes i 228 de indirectes. En l’estudi fet amb dades
del curs 2017-18, les xifres són de 998 llocs de treball directes (dels quals 473 amb dedicació completa) i 994 llocs de treball indirectes. També, doncs, pel que fa a ocupació, en setze anys la UVic ha
triplicat el seu impacte.

Llocs de treball

El nombre de llocs de treball directes és el nombre de persones donades d’alta a la Seguretat Social
amb nòmina de la UVic. El nombre de llocs de treball indirectes són estimacions fetes a partir de la
producció necessària per satisfer la demanda de la Universitat, els seus estudiants o els seus professionals, tant a Osona com fora de la comarca. L’estimació s’ha calculat a partir de la productivitat
mitjana ponderada dels diferents sectors productius de Catalunya33.

33. http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.1.2.3
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6. Resum i conclusions
La UVic té en nòmina 998 persones i dona feina, indirectament, a 944 persones més. Aquests llocs
de treball, a la comarca d’Osona, es reparteixen així:

Llocs de treball creats a Osona per la UVic

I, a la resta del país, així:

Llocs de treball creats fora d’Osona per la UVic
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Del total de llocs de treball directes, 473 són amb dedicació completa i 525 a temps parcial.
Els llocs de treball indirectes generats per la UVic a Osona afavoreixen els sectors productius en
aquestes proporcions:

Llocs de treball indirectes creats per la UVic a Osona

I, a la resta de comarques,

Llocs de treball indirectes creats per la UVic fora d’Osona
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només a Osona, doncs, tenim 1.331 llocs de treball relacionats directament o indirecta amb la UVic.
Tenint en compte que la xifra d’afiliats a la Seguretat Social era, a juny del 201834, de 70.768 persones, podem afirmar que la UVic és responsable del 1,88 % de l’ocupació total de la comarca (pel
nombre d’afiliats).
El total de transaccions directes generades per la UVic és de 35.526.997 € (despesa de la Universitat, inversió, nòmines).
Si hi afegim les indirectes, fetes pels estudiants que resideixen permanentment o temporalment a
Osona, la xifra puja a 71.397.190 €, el que suggereix un multiplicador de l’activitat de 2,044.
I si confrontem el total de despesa feta amb l’impacte final sobre l’economia catalana, tenim una
empenta de 71.397.190 € que generen una riquesa global de 110.082.037 €, que suposa un multiplicador de la renda, en el sentit que l’utilitzava Keynes35, de 1,5418.
L’impacte econòmic de la UVic sobre l’economia catalana és, doncs, de 1.942 llocs de treball i de
més de cent deu milions d’euros, repartits així:

Impacte econòmic de la UVic sobre l’economia catalana

Pel que fa al repartiment geogràfic, 84.975.600 € de renda corresponen a Osona, i 25.206.437 € a
altres comarques, principalment el Vallès, el Barcelonès, el Ripollès i el Bages.

34. https://www.idescat.cat/emex/?id=24#h80000000000
35. Keynes, 1936
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El PIB osonenc, d’acord amb les estadístiques oficials del 201536, era de 4.313,2 milions d’euros.
Actualitzant aquesta xifra amb les dades de creixement disponibles37, estimem un PIB l’any 2017 de
4.658,2 milions d’euros. La riquesa generada directament o indirectament per la UVic representa el
2,365 % del PIB osonenc. Ara bé, com que el 22 % d’aquesta riquesa es filtra, a través de les nòmines dels no residents i dels proveïdors no osonencs, a d’altres comarques, podem concloure que la
contribució de la UVic al PIB comarcal és del 1,82 %. Una quarta part de la renda generada per l’activitat de la Universitat es filtra a altres comarques. En total, en relació a Catalunya, la contribució
representa un 0,045% del PIB català38.
Finalment, reiterem el que hem dit al preàmbul: més enllà de l’impacte econòmic immediat, una
universitat genera coneixements, progrés científic i tècnic, graduats emprenedors, dinamisme
social. Des del seu origen, la UVic ha atorgat desenes de milers de títols universitaris. Una part
indeterminada, però molt rellevant, d’aquests milers de graduats viuen i treballen a Osona en activitats de valor afegit important. Per tant, el benefici a llarg termini ultrapassa en gran mesura les
xifres que aquest estudi ha intentat estimar.

36. https://www.idescat.cat/emex/?id=24#h80004000000
37. https://dades.naciodigital.cat/redaccio/arxius/documents/1513608530Presentaci_Anuari_Comarcal_BBVA__CCentrals.pdf
38. https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10232&t=201802&col=1 (pel càlcul, hem considerat els dos darrers
trimestres del 2017 i els dos primers del 2018)
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Annexos
Annex 1. Imputació de les inversions de la Universitat per sector d’activitat
A partir de l’anàlisi de les factures pagades que el Departament de Comptabilitat de la FUB té consignades com a inversió, la imputació dels 582.120 € que han repercutit directament en empreses
osonenques s’han distribuït d’acord amb aquests percentatges;
Sector d’activitat

Percentatge imputat

Treballs de construcció

35

Serveis financers i d’assegurances

8

Serveis immobiliaris

20

Serveis professionals, científics i auxiliars

22

Serveis de l’administració, sanitaris i educatius

7

Serveis artístics i altres

8

Total

100

Cal tenir en compte que una de les principals partides d’inversió ha estat la construcció de can Bauman, que no està inclosa en aquesta taula perquè la licitació, òbviament per concurs públic, va ser
adjudicada a una empresa que té la seu a Girona.
Pel que fa a factures pagades a empreses no osonenques, el 80 % han afectat al sector de treballs
per a la construcció, el 12 % a Serveis professionals, tècnics i auxiliars, i el 8 % a serveis públics.
Naturalment, aquests percentatges poden canviar d’un any a un altre, però l’ordre de magnitud de
l’afectació final, no.

Annex 2. Imputació de les despeses corrents de la Universitat per sector d’activitat
De nou, a partir de l’anàlisi de les factures pagades, la imputació dels 2.789.682 € de despesa corrent que consigna la comptabilitat de la FUB s’ha fet d’acord amb aquests criteris: les dietes, que
van pujar a: 1.063.853 € es van imputar a serveis de comerç, transports i hostaleria, a serveis de
l’administració i a serveis artístics i altres; la resta, d’acord amb els percentatges indicats a la taula
següent:
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Sector d’activitat

Percentatge imputat

Productes industrials i de sanejament

5

Treballs de construcció

25

Serveis de comerç, transports i hostaleria

70 % de les dietes

Serveis d’informació i comunicacions

30

Serveis financers i d’assegurances

15

Serveis immobiliaris

10

Serveis professionals, científics i auxiliars

15

Serveis de l’administració, sanitaris i educatius

20% de les dietes

Serveis artístics i altres

10% de les dietes
100 % de les dietes i
100 % de la resta

TOTAL

En l’estimació del destí dels diners pagats en forma de dieta hi ha una certa discrecionalitat, atès
que és impossible arribar a un nivell més concís de detall.

Annex 3. Distribució de la despesa dels estudiants de la UVic per sectors econòmics
L’estimació de l’impacte directe dels 35,870 milions d’euros gastats pels estudiants residents o que
van i venen diàriament a Osona des d’altres comarques, s’ha fet a partir dels següents considerants:
Segons l’enquesta de pressupostos familiars de l’any 2017, feta per Idescat39, la despesa mitjana
per persona en municipis de menys de 50.000 habitants és de 11.525 €. Això dona una mitjana de
31,58€ al dia; és clar que això inclou la despesa en habitatge, i en el cas dels estudiants, només
volem considerar la despesa en habitatge dels estudiants que no són d’Osona però hi resideixen
temporalment; cal descartar els que viuen fora o els que s’estan amb els pares, perquè aquesta no
és una despesa ex novo.
Estimant que dels dos mil estudiants de fora d’Osona que s’allotgen a Vic o als rodals, un 54% ho
fan en pisos compartits; un 23% s’estan en residència universitària; un 6% viuen emancipats amb
parella; i un 11% en altres situacions; d’acord amb el cost mitjà dels pisos estimats, els preus de
les habitacions de les residències i comptant estades de deu mesos, estimem que la despesa en
habitatge i subministraments ronda els 5.266.600 €.
Si la despesa per persona en restem la part corresponent a l’habitatge d’acord amb aquesta xifra,
obtenim una despesa per estudiant i dia de 24,36€. En base a aquesta xifra, hem comptat que els
1191 estudiants osonencs han viscut 320 dies a la comarca; els forasters que sojornen en pis o
residència, hi passen 238 dies de mitjana; i els que van i venen cada dia des de fora, hi passen una
mitjana de 170 dies.

39. https://www.idescat.cat/pub/?id=edcl&n=9510
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Aquests supòsits ens donen una despesa corrent de 30.603.593 €, que sumada al cost de l’habitatge, ens proporciona la xifra de 35.870.193 €, que és la que hem utilitzat al llarg de l’estudi.
La imputació d’aquestes despeses per sectors econòmics s’ha fet seguint la mateixa enquesta de
pressupostos familiars esmentada, és a dir:

Distribució de la despesa per sectors en percentatge (2017)
Aliments i begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques i tabac

14,28
1,62

Vestit i calçat

4,83

Habitatge i subministraments

30,52

Mobles i articles per la llar

4,43

Sanitat

3,28

Transport

12,62

Comunicacions

3,23

Oci i cultura

5,63

Ensenyament

1,74

Restaurants i hotels

9,69

Altres

8,13

TOTAL

100

Aquesta ponderació l’hem corregida, en coherència amb el nostre propi càlcul del pressupost de
residència dels nostres estudiants, de manera que els percentatges finalment aplicats han estat
aquests:

Aliments i begudes no alcohòliques

17,54

Begudes alcohòliques i tabac

1,99

Vestit i calçat

5,93

Habitatge i subministraments

14,68

Mobles i articles per la llar

5,44

Sanitat

4,03

Transport

15,50

Comunicacions

3,97

Oci i cultura

6,91

Ensenyament

2,14

Restaurants i hotels

11,90

Altres

9,98

TOTAL

100,00
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Aplicant aquests percentatges a les xifres de despesa que hem estimat per als nostres estudiants,
obtenim les xifres d’impacte que es poden veure a la darrera taula, i que mostren les rendes que els
nostres estudiants generen, principalment, a favor del sector alimentari, el sector de l’habitatge, el
del transport, el de la restauració, i el de l’oci i la cultura.

Impacte de la despesa d’estudiants sobre els diversos sectors, en €
Aliments i begudes no alcohòliques

6.289.858

Begudes alcohòliques i tabac

713.555

Vestit i calçat

2.127.452

Habitatge i subministraments

5.266.600

Mobles i articles per la llar

1.951.265

Sanitat

1.444.729

Transport

5.558.684

Comunicacions

1.422.706

Oci i cultura

2.479.825

Ensenyament

766.411

Restaurants i hotels

4.268.118

Altres

3.580.990

TOTAL

35.870.193

Annex 4. Imputació de les despeses dels treballadors de la UVic
De nou, s’ha distribuït d’acord amb l’enquesta de pressupostos familiars de 2017, d’Idescat40, és
a dir, la primera de les taules que consten en l’annex número 3. Aquesta distribució fa referència
a tot Catalunya, per tant, hem hagut de fer la suposició que l’enquesta de pressupostos familiars
d’Osona no s’allunyaria de la del conjunt del país; aquestes dades no estan especificades per comarques. La imputació s’ha fet discriminant el personal de la UVic que viu a Osona del que viu en
altres comarques.

40. https://www.idescat.cat/pub/?id=edcl&n=9510
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Annex 5. Nombre de llocs de treball generats per cada milió d’euros facturats en els sectors de
l’economia catalana, a preus bàsics, segons IDESCAT

Sector productiu

Llocs de treball/Producció

Productes agraris i pesquers

13,71

Productes industrials i sanejament

4,01

Treballs de construcció

5,97

Serveis de comerç, transport i hostaleria

9,7

Serveis d’informació i comunicacions

6,21

Serveis financers i d’assegurances

5,18

Serveis immobiliaris

1,58

Serveis professionals, científics, administratius i auxiliars

13,33

Serveis d’Administració pública, educació i sanitaris

14,66

Serveis artístics, d’entreteniment i altres serveis

21,65

Mitjana

7,75
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