Abadia de Montserrat

Avaluació de la contribució
econòmica i social a
Catalunya
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Montserrat és una muntanya, un monestir
benedictí i un santuari, on es troben la natura,
la cultura i l’espiritualitat.

Qui conviu a Montserrat?

PATRONAT DE LA
MUNTANYA – PARC
NATURAL

SANTUARI – MONESTIR

AERI
F.G.C

FUNDACIÓ 2025

L’A.R.S.A.
C.R.M.

COMUNITAT
BENEDICTINA

PAMSA
DAM

Hostatgeria
Escolania

Pastoral

Biblioteca
Seccions

Museu
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Qui conviu a Montserrat?

MONESTIR
Any 1025

Escolania
Any 1307

Biblioteca

PAMSA
L’ARSA

Museu

Any 1025

Any 1913

s. XX

Discs AM

AERI/FAMSA

Any 1980

Any 1930

CRMS
Any 2003

GSM

Montserrat
comunicació
Any 2010

Any 1500

Any 2005

Fundació 2025
Any 1997

Montserrat
Energia
Any 2005
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Objectius de l’estudi i
metodologia

1
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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Metodologia
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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Públic de Montserrat

2
Rècord històric de visitants a Montserrat
el 2019

2,67 milions
34%

visitants de Catalunya i de
la resta d´Espanya
0,9 milions

66%

visitants estrangers
1,77 milions

Page 8

Públic de Montserrat
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.
Principals procedències de visitants de
Catalunya i de la resta d’Espanya

Barcelona

Tarragona
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Principals procedències de visitants estrangers

25%

2%

Estats Units

15%

Rússia

Girona

1%

Corea del Sud

Lleida

1%

França

Madrid

1%

Alemanya

12%

7%

4%

3%

Avaluació de la
contribució econòmica

3
La contribució econòmica total de Montserrat a
l’economia catalana és de

314,5 M€
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15,3 M€

244,4 M€

54,8 M€

de contribució

de contribució

de contribució

directa

indirecta

induïda

Avaluació de la contribució econòmica

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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Avaluació de la contribució econòmica

1,77 milions
de visitants
estrangers el 2019
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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.

Avaluació de la
contribució social

4
Montserrat va generar el 2019, 6.210 llocs de treball
directes, indirectes i induïts a Catalunya.
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655

4.708

847

ocupació

ocupació

ocupació

directa

indirecta

induïda

Avaluació de la contribució social

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:

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

2.657
llocs de treball

en el sector d’hostaleria, restauració i turisme
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EY | Building a better working world
En EY trabajamos para construir un mundo que funcione mejor,
ayudando a crear valor a largo plazo para los clientes, las personas, la
sociedad y generar confianza en los mercados de capital.
Gracias al conocimiento y la tecnología, los equipos de EY, en más
de 150 países, generan confianza y ayudan a las compañías a
crecer, transformarse y operar.
EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad,
estrategia, asesoramiento en transacciones y servicios de
consultoría. Nuestros profesionales hacen las mejores
preguntas para encontrar nuevas respuestas a los desafíos a los que
nos enfrentamos en el entorno actual.
EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o varias de
las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una persona
jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited es una sociedad británica de
responsabilidad limitada por garantía (company limited by guarantee) y no presta
servicios a clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza datos personales y
su correspondiente descripción sobre los derechos de las personas en virtud de la
legislación vigente en materia de protección de datos, están disponibles en
ey.com/es_es/legal-and-privacy. Las firmas miembros de EY no ejercen la abogacía
donde lo prohíban las leyes locales. Para obtener más información sobre nuestra
organización, visite ey.com/en_gl.
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