
Nota Informativa: 

Estadística de la mobilitat per raó d’estudis universitaris 

 

Segons dades publicades a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), 

el curs 2019/2020, el 75,0% dels 165.505 alumnes universitaris residents a 

Catalunya estudiaven fora del seu municipi de residència, en un dels 25 

municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris. 

Pel que fa als àmbits del Pla territorial, hi ha una forta variació en el 

percentatge d'alumnes que estudiaven en el mateix àmbit del Pla 

territorial on residien. Així, la majoria dels alumnes residents a l'Àmbit 

Metropolità (94,3%) estudiaven al mateix àmbit on residien. En una 

situació intermèdia hi havia els alumnes residents al Camp de Tarragona 

(61,8%), a Ponent (60,6%) i a les Comarques Gironines (55,4%). Finalment, 

el percentatge d'alumnes que estudiaven al mateix àmbit on residien era 

més baix entre els alumnes residents a les Comarques Centrals (26,9%), 

les Terres de l'Ebre (14,8%) i el Penedès (7,1%). 

 

Pel que fa a la comarca del Vallès Oriental, el curs 2019/2020 es registrava 

un total de 8.935 alumnes residents, dels quals 8.900 estudien fora de la 

comarca: és a dir, un 99,6% dels residents universitaris que viuen al 

Vallès Oriental han de desplaçar-se a una altra comarca per raó d’estudis 

universitaris. 

 



 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de les dades de la matrícula de la Secretaria d’Universitats i 

Recerca 

 

Les dades que analitzem en aquesta Nota Estadística sobre mobilitat obligada per raó 

d'estudis universitaris té una periodicitat anual i s'obté a partir de l'explotació estadística 

dels fitxers de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i Recerca. La població de 

referència són els alumnes matriculats en centres d'ensenyament universitaris 

localitzats a Catalunya. Per tant, cal tenir en compte que no es té informació dels 

alumnes residents a Catalunya que estudien a fora de Catalunya. 

 

Pel que fa a les dades analitzades, cal tenir en compte que quan parlem d’alumnat 

resident es fa referència a l’alumnat  que resideix en l'àmbit geogràfic seleccionat, tant 

si estudien en aquest àmbit geogràfic com si ho fan en un altre. Com comentàvem, en 

aquesta estadística només es tenen en compte els que estudien a Catalunya. 

 



L’estadística també analitza els Llocs d'estudi localitzats, és a dir, les  places 

universitàries de l'àmbit geogràfic seleccionat on els alumnes estudien, tant si són 

residents o no de l'àmbit geogràfic. 

 

 

Mobilitat de l’alumnat UNIVERSITARI raó d’estudis al Vallès Oriental 

 

Com dèiem, durant el curs 2019-2020 es comptava un total de 8.935 alumnes residents 

(curs 2019/2020), dels quals 8.900 estudien fora de la comarca, és a dir, un 99,6% dels 

residents universitaris que viuen al Vallès Oriental han de desplaçar-se a una altra 

comarca per raó d’estudis universitaris.  

L’únic municipi que consta d’alumnes universitaris que resideixen en el mateix municipi 

es Mollet del Vallès (5 alumnes), a més, Mollet incorpora a 30 alumnes residents 

universitaris que resideixen a municipis ubicats a la resta de la comarca i 250 alumnes 

que resideixen a la resta de Catalunya.1 

Per tant, podem dir que l’autocontenció en termes de mobilitat universitària al Vallès 

Oriental és baixíssima, és a dir, l’alumnat resident que estudia a la pròpia comarca, és 

pràcticament inexistent per la pròpia manca d’oferta universitària al Vallès Oriental.   

En termes d’autosuficiència, és a dir, és a dir, llocs d’estudi localitzats també veiem que 

al Vallès Oriental hi ha només  295 llocs d’estudi, dels quals només 5 estan ocupats per 

residents que estudien al mateix municipi. Les 290 places restants s’ocupen per 

persones provinents de tot el conjunt català. 

 

                                                           
1 En aquest sentit, cal fer constar que Mollet del Vallès ubica l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
que ofereix el Grau Universitari en Seguretat, vinculat a la Universitat de Barcelona 



 

 

 

 

 

Tal i com podem veure a les diferents taules, en els darrers anys es detecta un increment 

moderat però constant de la xifra d’alumnat resident que estudia a la Universitat, 

increment que ha estat més destacat des del curs 2016-2017. 

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per sexe. Ensenyaments universitaris

Homes Dones Total

Residents que estudien a la comarca 25 15 35

Estudien al mateix municipi 0 0 5

Estudien a un altre municipi 20 10 30

No residents que estudien a la comarca 190 70 260

No consta residència i estudien a la comarca 0 0 0

Residents que estudien a fora de la comarca 3945 4955 8900

Llocs d'estudi localitzats 210 80 295

Alumnes residents 3965 4970 8935

Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

http://www.idescat.cat/pub/?id=emouniv&n=8818&geo=com:41

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Ensenyaments universitaris

Curs 2019/20 Curs 2018/19 Curs 2017/18 Curs 2016/17 Curs 2015/16 Curs 2014/15 Curs 2013/14 Curs 2012/13 Curs 2011/12

Residents que estudien a la comarca 35 35 30 20 0 0 0 0 0

Estudien al mateix municipi 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudien a un altre municipi 30 35 30 20 0 0 0 0 0

No residents que estudien a la comarca 260 250 240 195 0 0 0 0 0

No consta residència i estudien a la comarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Residents que estudien a fora de la comarca 8900 8660 8385 7830 8040 8055 8010 7850 7795

Llocs d'estudi localitzats 295 285 270 220 0 0 0 0 0

Alumnes residents 8935 8695 8410 7850 8040 8055 8010 7850 7795

Font: Idescat, a  parti r de les  dades  de la  matrícula  de la  Secretaria  d'Univers i tats  i  Recerca.

http://www.idescat.cat/pub/?id=emouniv&n=8815&geo=com:41

Alumnes residents per lloc d'estudi. Ensenyaments universitaris

Curs 2019/20 Curs 2018/19 Curs 2017/18 Curs 2016/17 Curs 2015/16 Curs 2014/15 Curs 2013/14 Curs 2012/13 Curs 2011/12

Estudien al mateix municipi 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudien a la resta de la comarca 30 35 30 20 0 0 0 0 0

Estudien a la resta de Catalunya 8900 8660 8385 7830 8040 8055 8010 7850 7795

Total alumnes residents 8935 8695 8410 7850 8040 8055 8010 7850 7795

Font: Idescat, a  parti r de les  dades  de la  matrícula  de la  Secretaria  d'Univers i tats  i  Recerca.

http://www.idescat.cat/pub/?id=emouniv&n=8816&geo=com:41

Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Ensenyaments universitaris

Curs 2019/20 Curs 2018/19 Curs 2017/18 Curs 2016/17 Curs 2015/16 Curs 2014/15 Curs 2013/14 Curs 2012/13 Curs 2011/12

Alumnes que resideixen al mateix municipi 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Alumnes que resideixen a la resta de la comarca 30 35 30 20 0 0 0 0 0

Alumnes que resideixen a la resta de Catalunya 250 245 235 195 0 0 0 0 0

Alumnes que resideixen fora de Catalunya 10 5 5 5 0 0 0 0 0

No consta residència de l'alumne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total llocs d'estudi localitzats 295 285 270 220 0 0 0 0 0

Font: Idescat, a  parti r de les  dades  de la  matrícula  de la  Secretaria  d'Univers i tats  i  Recerca.

http://www.idescat.cat/pub/?id=emouniv&n=8817&geo=com:41


