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Montserrat és una muntanya, un monestir 
benedictí i un santuari, on es troben la natura, 

la cultura i l’espiritualitat. 
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Qui conviu a Montserrat?
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L’estudi d’avaluació de la contribució econòmica i social de 
l’Ordre de Sant Benet Abadia de Montserrat, té com a finalitat 
analitzar l’impacte de la institució i la seva innegable influència
en termes de contribució econòmica i social directament 
derivada de la seva activitat en base a les dades de 2019.

Aquest estudi se centra en les dades de l’Ordre de Sant Benet Abadia de 
Montserrat i les seves entitats dependents i associades:

• Publicacions Abadia de Montserrat, S.A.
• L’Agrícola Regional, S.A.
• Central de Reserves de Montserrat, S.A.U.
• Gestió de Serveis de Montserrat, S.L.U.
• Fundació Abadia de Montserrat 2025
• Montserrat Energia, S.L.
• Funicular Aeri de Montserrat, S.A. (societat participada al 60%).
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Impacte/Valor Valor Afegit brut (VAB) Creació d’ocupació

Directe Valor afegit brut directament generat per Montserrat 
(Benefici abans d’impostos i interessos més les 
amortitzacions i depreciacions i els salaris dels 
treballadors).

Nombre de llocs de treball directes generats per 
Montserrat a Catalunya.

Indirecte Valor afegit generat per Montserrat en base a les 
seves compres a Catalunya i la despesa mitjana diària 
dels seus visitants.

Nombre de llocs de treball nets generats per les 
compres de Montserrat a Catalunya i la despesa mitjana 
diària dels seus visitants.

Induït Valor afegit generat pel consum dels treballadors de 
Montserrat i pels seus proveïdors, quan injecten els 
seus salaris en l'economia.

Nombre de llocs de treball nets generats pel consum 
dels treballadors de Montserrat i dels seus proveïdors, 
quan injecten el seu salari en l'economia.
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Rècord històric de visitants a Montserrat 
el 2019

2,67 milions

visitants de Catalunya i de
la resta d´Espanya34%

visitants estrangers66%

0,9 milions

1,77 milions
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Principals procedències de visitants de 
Catalunya i de la resta d’Espanya

Principals procedències de visitants estrangers

15%

12%

7%

4%

3%

Estats Units

Rússia

Corea del Sud

França

Alemanya

25%

2%

1%

1%

1%

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Madrid

El principal públic de Montserrat provinent de Catalunya és de la província de Barcelona, mentre que d’entre els 
visitants estrangers, els estatunidencs són els que més visiten Montserrat. 
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La contribució econòmica total de Montserrat a

l’economia catalana és de

314,5 M€

15,3 M€

de contribució

directa

244,4 M€

de contribució

indirecta

54,8 M€

de contribució

induïda 
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314,5 M€
de contribució 
econòmica directa, 
indirecta i induïda el 
2019

1€ de valor afegit generat per Montserrat contribueix a generar 19,6€ de valor 
afegit en l’economia catalana.

Principal sector al que contribueix Montserrat:

168 M€
en el sector d’hostaleria, restauració i turisme
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1,77 milions
de visitants 

estrangers el 2019

Representen el 80% de l’impacte generat 
de manera indirecta i induïda

El 62% de la despesa del visitant estranger 
correspon al sector d’allotjament, 

manutenció i turisme.
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Montserrat va generar el 2019, 6.210 llocs de treball
directes, indirectes i induïts a Catalunya.

655

ocupació

directa

4.708

ocupació

indirecta

847

ocupació

induïda 
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6.210
Llocs de treball directes, 
indirectes i induïts generats
el 2019

Per cada lloc de treball directe, es generen 8,5 llocs de treball indirectes i 
induïts a l’economia catalana. 

Principal sector al que contribueix Montserrat:

2.657
llocs de treball

en el sector d’hostaleria, restauració i turisme

5.555
Llocs de treball derivats de 
l’activitat indirecta i induïda
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