
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 75,7% dels 172.915 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 (94,0%) estudiaven al mateix àmbit 

on residien. En una situació intermèdia hi havia els alumnes residents al Camp de 

Tarragona (60,8%), a Ponent (59,3%) i a les Comarques Gironines (54,7%). Finalment, 

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

els alumnes residents a les Comarques Centrals (26,4%), les Terres de l'Ebre (14,7%) i 

el Penedès (6,8%). 

 

Pel que fa a la comarca del Vallès Oriental, el curs 2020/2021 es registrava 

un total de 9.350 alumnes residents, dels quals 9.305 estudien fora de la 

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

Oriental es desplacen a una altra comarca per raó d’estudis universitaris. 

Respecte a l’any anterior, l’alumnat resident universitari ha crescut amb 

força, un 4,64%. 

 

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, 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.  

 

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 2020-2021 la comarca ha comptat amb un total de 9.350 

alumnes residents (per sobre dels 8.935 del curs 2019/2020). D’aquests, 9.305 estudien 

fora de la comarca, pràcticament 400 més que l’any passat. Aquesta xifra suposa que el  

un 99,52% 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 propi municipi 

segueix sent Mollet del Vallès, amb 5 alumnes residents (com l’any passat). A més, Mollet 

incorpora a 310 alumnes residents universitaris que resideixen a altres municipis de la 

comarca o fora d’aquesta. 

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  315 llocs d’estudi, vint places més que les registrades el 

curs passat. D’aquest total, 40 places estan ocupades per alumnat resident a la pròpia 

comarca i les 265 restants per alumnat provinent d’altres comarques veïnes. 



Taula 1. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per sexe. Ensenyaments universitaris. 

Vallès Oriental curs 2020-2021 

 

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 

 

Taula 2. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Ensenyaments universitaris 

 

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=8815&geo=com:41 

 

Taula 3. Alumnes residents per lloc d'estudi. Ensenyaments universitaris 

 

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=8816&geo=com:41 

 

  Taula 4 Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne.

 

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=8817&geo=com:41 

 

Homes Dones Total
Residents que estudien a la comarca 30 15 45
Estudien al mateix municipi 5 0 5
Estudien a un altre municipi 25 15 40
No residents que estudien a la comarca 200 70 270
No consta residència i estudien a la comarca 0 0 0
Residents que estudien a fora de la comarca 4.045 5.260 9.305
Llocs d'estudi localitzats 230 85 315
Alumnes residents 4.075 5.275 9.350

Curs 2020/21 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 45 35 35 30 20 0 0 0 0 0
Estudien al mateix municipi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudien a un altre municipi 40 30 35 30 20 0 0 0 0 0
No residents que estudien a la comarca 270 260 250 240 195 0 0 0 0 0
No consta residència i estudien a la comarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residents que estudien a fora de la comarca9.305 8.900 8.660 8.385 7.830 8.040 8.055 8.010 7.850 7.795
Llocs d'estudi localitzats 315 295 285 270 220 0 0 0 0 0
Alumnes residents 9.350 8.935 8.695 8.410 7.850 8.040 8.055 8.010 7.850 7.795

Curs 2020/21 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 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Alumnes que resideixen a la resta de la comarca40 30 35 30 20 0 0 0 0 0
Alumnes que resideixen a la resta de Catalunya265 250 245 235 195 0 0 0 0 0
Alumnes que resideixen fora de Catalunya 5 10 5 5 5 0 0 0 0 0
No consta residència de l'alumne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total llocs d'estudi localitzats 315 295 285 270 220 0 0 0 0 0


