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Anàlisi del Valor Social de la UVic-UCC

Objectiu: Monetitzar el valor social de la UVic-UCC el curs 2017- 2018

Metodologia: Valor Social Integrat (VSI) amb anàlisi qualitativa i quantitativa per arribar

al valor social percebut pels grups d’interès.

Grups d’interès:

1. Societat (44.670.056 €)

2. Administració (17.146.747 €)

3. Estudiants i Famílies (45.711.167 €)

4. Alumni (805.356 €)

5. PDI i PAS (4.200.964 €)

6. Institucions i Empreses (12.128.430 €)

7. Entorn social (13.922.447 €)



Detall de la Metodologia

Se segueix el model polièdric amb el procés SPOLY :

1 fase: Identificació dels grups d’interès

2 fase: Identificació de les variables de valor

3 fase: Monetització dels indicadors (Valor Raonable Comptable)

4 fase: Càlcul del valor generat



Valors que identifica l’estudi

1. Valor social generat per l’activitat econòmica (directa i indirecta) VES 44.670.056 €

2. Valor del retorn socioeconòmic a l’Administració R-VES 17.146.747 €

3. Valor social específic (generat pels stakeholders) VASE 51.700.259 €

4. Valor social consolidat 64.268.260 €



Valor social específic (VASE)

3. Valor social específic (generat pels stakeholders) VASE 51.700.259 €

Valor que la institució distribueix als diferents grups d’interès que integra les variables de valor

identificades

1. Formació professionals qualificats  (69%)

2. Formació ciutadans compromesos (0,2%)

3. Investigació (15%)

4. Transferència de Coneixement (2%)

5. Beneficis per a la Comunitat (0,6%)

6. Suport al progrés de la societat (0,2%)

7. Impacte urbanístic i dinamització del territori (13%)



Valor social consolidat

4. Valor social consolidat 64.268.260 € Valor conjunt sense duplicar el valor compartit

entre stakeholders i les diferents tipologies de valor



Conclusions

1. El retorn a l’Administració suposa més del doble de les subvencions rebudes.

2. El Valor Social està 9,5 vegades per sobre de les subvencions rebudes.

3. El Valor Social està 3,3 vegades per sobre dels fons propis.

4. El Valor Social està 1,3 vegades per sobre dels ingressos.

5. El Valor Social de la UVic-UCC del curs 2017-2018 avala una bona gestió econòmica i social.

Moltes gràcies per la vostra atenció!


