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Presentació 

Amb la publicació de l'Estadística dè finançament i despeses de l'ensenyamentprivat, curs 1994-1995, 
l'Institut d'Estadística de Catalunya dóna continuïtat a la sèrie estadística que, amb una periodicitat 
quadriennal, permet conèixer les dimensions i magnituds bàsiques de l'ensenyament privat a Catalunya. 
Aquesta estadística s'ha dut a terme mitjançant un conveni de col·laboració amb l'lnstituto Nacional de 
Estadística que amb la utilització d'una metodologia comuna, permet la comparabilitat de les dades 
catalanes amb les de la resta de l'Estat. 

L'Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat s'ha dut a terme amb el suport del 
Departament d'Ensenyament, així com el del Comissionat per a Universitats i Recerca, ja que per pri
mera vegada aquesta estadística incorpora els centres privats d'ensenyament universitari. La despe
sa total feta pel conjunt dels centres privats objecte de l'enquesta ha estat de 162.832,6 milions de 
pessetes, el 93% de la qual correspon a despeses corrents i el 7% restant a despeses de capital. De 
l'import total 146.034,8 milions corresponen als centres d'ensenyament no superior, excloses les llars 
d'infants que suposen una despesa de 4.459,8 milions de pessetes, mentre que els centres privats 
d'ensenyament universitari han realitzat una despesa de 12.338,0 milions de pessetes. Aquestes dades 
indiquen un increment de la despesa de l'ensenyament no superior del 39% en el curs del darrer qua
drienni, en termes d'unitats monetàries corrents i del 13%.en pessetes de poder adquisitiu constant. 

L'estructura de la despesa corrent es manté relativament estable al llarg del temps, malgrat que les 
despeses de personal indiquen una lleugera tendència a la baixa, ja que passen del 77,4% el curs 
1981-82, al 76,3% el curs 1994-95. Contràriament les despeses tenen una tendència creixent i passen 
del 10,2% al 12,6% en el curs del període considerat, mentre que els altres tipus de despesa no expe
rimenten variacions sensibles al llarg del període analitzat. També es veuen incrementades les despe
ses de capital. 

Els ingressos i subvencions totals dels centres privats no universitaris, incloent-hi les llars d'infants 
suposen 148.862,8 milions de pessetes i els corresponents als centres universitaris són de 12.696,8 
milions de pessetes. En l'estructura d'ingressos corrents dels centres no universitaris destaca el pes de 
les transferències i subvencions de tot tipus que representen el 49,4% dels ingressos totals en el curs 
1994-95 enfront del 47,6% en el curs 1990-91 i el 42,6% en el curs 1981-1982. Per contra les quotes 
d'ensenyament tenen una clara tendència a la baixa, ja que suposen el 35,3% dels ingressos corrents 
d'aquests centres el curs 1994-1995 enfront del 42,2% el 1981-1982, mentre que la resta d'ingressos, 
entre els que destaquen les quotes per serveis complementaris, experimenten un creixement continuat 
en el curs del període. 

Finalment vull expressar el meu agraïment als organismes que han prestat el seu suport per a l'elabo
ració d'aquesta estadística, així com als centres d'ensenyament que han col·laborat amb la seva res
posta als qüestionaris, així com a totes les persones que han fet possible l'elaboració de l'Estadística 
de finançament i despeses de l'ensenyament privat. 

Barcelona, octubre de 1997 

Jordi Oliveras i Prats 

Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya 





Índex 

Presentació ............................................................................................................................................. 3 

Introducció ............................................................................................................................................ 11 

Dades bàsiques .................................................................................................................................... 13 

Notes metodològiques: 

1 . Objectius ........................................................................................................................................ 19 

2. Unitats d'anàlisi ............................................................................................................................. 19 

3. Àmbits ............................................................................................................................................ 19 

4 Característiques recollides a l'enquesta ........................................................................................ 20 

5. Principals característiques del treball de camp ............................................................................ 22 

6. Pla de tabulació ............................................................................................................................. 23 

7. El tractament de la manca de resposta ........................................................................................ 28 

8. El tractament dels diferents períodes de referència ..................................................................... 28 

9. La comparabilitat amb les dades de l'Estadística de finançament i despeses del curs 1990-91 ...... 29 

10. Dades del Departament d'Ensenyament sobre estructura educativa .......................................... 30 

Taules 

1. Ensenyament no superior (excloses llars d'infants) 

1.1 Despeses ................................................................................................................................. 35 

1.1.01 Despeses totals anuals segons el concert i la titularitat. 

1.1.02 Despeses totals anuals segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

1.1.03 Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 

1.1.04 Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. Percentatge. 

1.1.05 Despeses totals anuals segons el tipus de centre. 

1.1.06 Despeses totals anuals segons el tipus de centre. Percentatge. 

1.1.07 Despeses anuals de personal remunerat segons el concert i la titularitat. 

1.1.08 Despeses' anuals de personal remunerat segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

1.1.09 Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. 

1 .1.1 O Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. Percentatge. 

1.1.11 Despeses anuals de personal remunerat segons el tipus de centre. 

1.1.12 Despeses anuals de personal remunerat segons el tipus de centre. Percentatge. 

1.1.13 Despeses de personal docent remunerat per nivell educatiu segons el concert i la titularitat. 

1.1.14 Despeses de personal docent remunerat per nivell educatiu segons el concert i la titularitat. 
Percentatge. 

Institut d'Estadistica de Catalunya-EFDEP/94-95 5 



1.1.15 Despeses de personal docent remunerat per nivell educatiu segons la capacitat del centre. 

1.1 .16 Despeses de personal docent remunerat per nivell educatiu segons la capacitat del centre. 
Percentatge. 

1.1.17 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el concert i la titularitat. 

1.1.18 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

1 .1 .19 Cost anual estimat del personal no remunerat segons la capacitat del centre. 

1.1.20 Cost anual estimat del personal no remunerat segons la capacitat del centre. Percentatge. 

1.1.21 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el tipus de centre. 

1.1.22 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el tipus de centre. Percentatge. 

1.1.23 Cost anual estimat del personal docent no remunerat per nivell educatiu 
segons el concert i la titularitat. 

1.1.24 Cost anual estimat del personal docent no remunerat per nivell educatiu 
segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

1.1.25 Cost anual estimat del personal docent no remunerat per nivell educatiu 
segons la capacitat del centre. 

1.1.26 Cost anual estimat del personal docent no remunerat per nivell educatiu 
segons la capacitat del centre. Percentatge. 

1 .1 .27 Despeses anuals en béns serveis segons el concert i la titularitat. 

1.1.28 Despeses anuals en béns serveis segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

1.1.29 Despeses anuals en béns serveis segons la capacitat del centre. 

1.1.30 Despeses anuals en béns serveis segons la capacitat del centre. Percentatge. 

1.1.31 Despeses anuals en béns serveis segons el tipus de centre. 

1 .1 .32 Despeses anuals en béns serveis segons el tipus de centre. Percentatge. 

1.2 Ingressos ........ : ........................................................................................................................ 57 

1.2.01 Ingressos totals anuals segons el concert i la titularitat. 

1.2.02 Ingressos totals anuals segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

1.2.03 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 

1.2.04 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. Percentatge. 

1.2.05 Ingressos totals anuals segons el tipus de centre. 

1.2.06 Ingressos totals anuals segons el tipus de centre. Percentatge. 

1.2.07 Ingressos anuals per quotes d'ensenyament per nivell educatiu 
segons el concert i la titularitat. 

1.2.08 Ingressos anuals per quotes d'ensenyament per nivell educatiu 
segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

1.2.09 Ingressos anuals per quotes d'ensenyament per nivell educatiu 
segons la capacitat del centre. 

1.2.1 O Ingressos anuals per quotes d'ensenyament per nivell educatiu 
segons la capacitat del centre. Percentatge. 

1.2.11 Ingressos anuals per concertació i altres transferències corrents per nivell educatiu 
segons el cohcert i la titularitat. 

1.2 .12 Ingressos anuals per concertació i altres transferències corrents per nivell educatiu 
segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

1.2.13 Ingressos anuals per concertació i altres transferències corrents per nivell educatiu 
segons la capacitat del centre. 

1.2.14 Ingressos anuals per concertació i altres transferències corrents per nivell educatiu 
segons la capacitat del centre. Percentatge. 

6 Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/94-95 



1.3 Estructura ................................................................................................................................ 69 

1.3.01 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el concert i la titularitat. 

1.3.02 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el concert i la titularitat. 
Percentatge. 

1.3.03 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 

1.3.04 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 
Percentatge. 

1.3.05 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el tipus de centre. 

1.3.06 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el tipus de centre. 
Percentatge. 

1.3.07 Aules, personal docent i alumnes segons el nivell educatiu. 

1.3.08 Aules, personal docent i alumnes segons el nivell educatiu. Percentatge. 

1.3.09 Centres per concert i titularitat segons la capacitat del centre. 

1.3.1 O Centres per concert t titularitat segons la capacitat del centre. Percentatge. 

1.3.11 Centres per concert i titularitat segons el tipus de centre. 

1.3.12 Centres per concert i titularitat segons el tipus de centre. Percentatge. 

1.3.13 Centres segons el tipus per capacitat del centre. 

1.3.14 Centres segons el tipus per capacitat del centre. Percentatge. 

1.3.15 Centres per nivell d'ocupació segons el concert i la titularitat. 

1.3.16 Centres per nivell d'ocupació segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

1.3.17 Centres per nivell d'ocupació segons la capacitat del centre. 

1.3.18 Centres per nivell d'ocupació segons la capacitat del centre. Percentatge. 

1.3.19 Centres per nivell d'ocupació segons el tipus de centre. 

1.3.20 Centres per nivell d'ocupació segons el tipus de centre. Percentatge. 

1.3.21 Centres que fan activitats complementàries segons el concert i la titularitat. 

1.3.22 Centres que fan activitats complementàries segons la capacitat del centre. 

1.3.23 Centres que fan activitats complementàries segons el tipus de centre. 

1.3.24 Centres que ofereixen serveis complementaris segons el concert i la titularitat. 

1.3.25 Centres que ofereixen serveis complementaris segons la capacitat del centre. 

1.3.26 Centres que ofereixen serveis complementaris segons el tipus de centre. 

1.3.27 Alumnes que utilitzen els serveis complementaris segons el concert i la titularitat. 

1.3.28 Alumnes que utilitzen els serveis complementaris segons la capacitat del centre. 

1.3.29 Alumnes que utilitzen els serveis complementaris segons el tipus de centre. 

1.4 Indicadors ................................................................................................................................ 85 

1.4.01 Nombre mitjà d'alumnes per centre, aules i personal docent i de direcció 
segons el concert i la titularitat. 

1.4.02 Nombre mitjà d'alumnes per centre, aules ipersonal docent i de direcció 
segons la capacitat del centre. 

1.4.03 Nombre mitjà d'alumnes per centre, aules i personal docent i de direcció 
segons el tipus de centre. 

1.4.04 Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons el concert i la titularitat. 

1.4.05 Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons la capacitat del centre. 

1.4.06 Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons el tipus de centre. 

1.4.07 Retribució mitjana per hora treballada del personal docent segons el nivell educatiu. 

1.4.08 Cost mitjà per alumne segons el concert i la titularitat per nivell educatiu. 

1.4.09 Cost mitjà per alumne segons la capacitat del centre per nivell educatiu. 

Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/94-95 7 



1.4.1 O Cost mitjà per alumne segons el tipus de centre per nivell educatiu. 

1.4.11 Cost mitjà per alumne segons el grau d'ocupació per nivell educatiu. 

1.4.12 Cost mitjà per aula segons el concert i la titularitat per nivell educatiu. 

1.4.13 Cost mitjà per aula segons la capacitat del centre per nivell educatiu. 

1.4.14 Cost mitjà per aula segons el tipus de centre per nivell educatiu. 

1.4.15 Cost mitjà per aula segons el grau d'ocupació per nivell educatiu. 

1.4.16 Despeses mitjanes per alumne segons el concert i la titularitat. 

1.4.17 Despeses mitjanes per alumne segons la capacitat del centre. 

1.4.18 Despeses mitjanes per alumne segons el tipus de centre. 

1.4.19 Ingressos mitjans per alumne segons el concert i la titularitat. 

1.4.20 Ingressos mitjans per alumne, segons la capacitat del centre. 

1.4.21 Ingressos mitjans per alumne segons el tipus de centre. 

1.4.22 Ingressos corrents mitjans per alumne segons el concert i la titularitat per nivell educatiu. 

1.4.23 Ingressos corrents mitjans per alumne segons la capacitat del centre per nivell educatiu. 

1.4.24 Ingressos corrents mitjans per alumne segons el tipus de centre per nivell educatiu. 

1.4.25 Ingressos corrents mitjans per alumne segons el grau d'ocupació per nivell educatiu. 

1.4.26 Ingressos corrents mitjans per aula segons el concert i la titularitat per nivell educatiu. 

1.4.27 Ingressos corrents mitjans per aula segons la capacitat del centre per nivell educatiu. 

1.4.28 Ingressos corrents mitjans per aula segons el tipus de centre per nivell educatiu. 

1.4.29 Ingressos corrents mitjans per aula segons el grau d'ocupació per nivell educatiu. 

1 .4.30 Cost mitjà i quota mitjana anual per usuari dels serveis complementaris 
segons el concert i la titularitat. 

1.4.31 Cost mitjà i quota mitjana anual per usuari dels serveis complementaris 
segons la capacitat del centre. 

1.4.32 Cost mitjà i quota mitjana anual per usuari dels serveis complementaris 
segons el tipus del centre. 

1.4.33 Percentatge mitjà d'usuaris dels serveis complementaris segons el concert i la titularitat. 

1.4.34 Percentatge mitjà d'usuaris dels serveis complementaris segons la capacitat del centre. 

1.4.35 Percentatge mitjà d'usuaris dels serveis complementaris segons el tipus de centre. 

2. Llars d'infants ....................................................................................................................... 109 

2.1.01 Despeses totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 

2.1.02 Despeses totals anuals segons la subvenció i la titularitat. Percentatge. 

2.1.03 Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 

2.1.04 Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. Percentatge. 

2.1.05 Despeses anuals de personal remunerat segons la subvenció i la titularitat. 

2.1.06 Despeses anuals de personal remunerat segons la subvenció i la titularitat. Percentatge. 

2.1.07 Despeses anuals de pers'onal remunerat segons fa' capacitat del centre. 

2.1.08 Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. Percentatge. 

2.1.09 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el concert i la titularitat. 

2.1.10 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el concert i la titularitat. Percentatge. 

2.1.11 Cost anual estimat del personal no remunerat segons la capacitat del centre. 

2.1.12 Cost anual estimat del personal no remunerat segons la capacitat del centre. Percentatge. 

2.1.13 Ingressos totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 

2.1.14 Ingressos totals anuals segons la subvenció i la titularitat. Percentatge. 

2.1.15 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 

2.1.16 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. Percentatge. 

8 Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/94-95 



2.1.17 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la subvenció i la titularitat. 

2.1.18 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la subvenció i la titularitat. 
Percentatge. 

2.1.19 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 

2.1.20 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 
Percentatge. 

2.1.21 Nombre mitjà d'alumnes per centres, per aules i per personal docent i de direcció 
segons la subvenció i la titularitat. 

2.1.22 Nombre mitjà d'alumnes per centres, per aules i per personal docent i de direcció 
segons la capacitat del centre. 

2.1.23 Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons la subvenció i la titularitat. 

2.1.24 Retriblibió mitjana per hora treballada del personal ocupat segons la capacitat del centre. 

2.1.25 Despeses mitjanes per alumne segons la subvenció i la titularitat. 

2.1.26 Despeses mitjanes per alumne segons la capacitat del centre. 

2.1.27 Ingressos mitjans per alumne segons la subvenció i la titularitat. 

2.1.28 Ingressos mitjans per alumne segons la capacitat del centre. 

3. Ensenyament universitari .................................................................................................... 131 

3.1.01 Despeses totals anuals segons la titularitat. 

3.1.02 Despeses totals anuals segons la titularitat. Percentatge. 

3.1.03 Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 

3.1.04 Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. Percentatge. 

3.1.05 Despeses anuals de personal remunerat segons la titularitat. 

3.1.06 Despeses anuals de personal remunerat segons la titularitat. Percentatge. 

3.1.07 Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. 

3.1.08 Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. Percentatge. 

3.1.09 Cost anual del personal no remunerat segons la titularitat. 

3.1.1 O Cost anual del personal no remunerat segons la titularitat. Percentatge. 

3.1.11 Cost anual del personal no remunerat segons la capacitat del centre. 

3.1.12 Cost anual del personal no remunerat segons la capacitat del centre. Percentatge. 

3.1.13 Ingressos totals anuals segons la titularitat. 

3.1.14 Ingressos totals anuals segons la titularitat. Percentatge. 

3.1.15 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 

3.1.16 lngress<;>s totals anuals segons la capacitat del centre. Percentatge. 

3.1.17 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la dependència. 

3.1.18 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la dependència. 
Percentatge. 

3.1.19 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 

3.1.20 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 
Percentatge. 

3.1.21 Nombre d'aules per cicles educatius segons la dependència. 

3.1.22 Nombre d'aules per cicles educatius segons la dependència. Percentatge. 

3.1.23 Nombre d'aules per cicles educatius segons la capacitat del centre. 

3.1.24 Nombre d'aules per cicles educatius segons la capacitat del centre. Percentatge. 

3.1.25 Nombre d'alumnes per cicles educatius segons la dependència. 

3.1.26 Nombre d'alumnes per cicles educatius segons la dependència. Percentatge. 

3.1.27 Nombre d'alumnes per cicles educatius segons la capacitat del centre. 

Institut d'Estadfstica de Catalunya-EFDEP/94-95 9 



3.1.28 Nombre d'alumnes per cicles educatius segons la capacitat del centre. Percentatge. 

3.1.29 Nombre mitjà d'alumnes per centres, per aules i per personal docent i investigador 
segons la dependència. 

3.1.30 Nombre mitjà d'alumnes per centres, per aules i per personal docent i investigador 
segons la capacitat del centre. 

Annexos ............................................................................................................................................. 151 

Qüestionari de l'enquesta de finançament i despeses de l'ensenyament privat 

Qüestionari de l'enquesta de finançament i despeses de l'ensenyament privat superior 

10 Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/94-95 



Introducció 

L'Institut d'Estadística de Catalunya, amb el suport del Departament d'Ensenyament i del Comissionat 
per a Universitats i Recerca, ha realitzat durant l'any 1996 l'Enquesta sobre finançament i despeses de 
l'ensenyament privat a Catalunya per al curs 1994-95. Aquesta estadística s'ha dut a terme d'acord amb 
un conveni de col·laboració signat entre l'lnstituto Nacional d'Estadística (INE) i l'Institut d'Estadística 
de Catalunya per tal d'actualitzar la informació continguda en l'anterior enquesta corresponent al curs 
1990-1991. Un element característic d'aquesta edició de l'enquesta és l'extensió de l'operació als centres 
privats d'ensenyament universitari, per als quals s'ha utilitzat un qüestionari específic. 

S'ha d'assenyalar que el curs 1994-95 coincideix amb el punt mitjà del procés d'implantació de la re
forma del sistema educatiu dissenyada per la LOGSE i això determina un caràcter excepcional a 
l'enquesta corresponent a aquest curs. L'enquesta recull les dades dels centres per als nous nivells edu
catius, que són els que coincideixen amb la classificació estandarditzada a nivell europeu, mentre que 
la realitat educativa del curs observat té dificultats per ser encaixada en aquest esquema. 

Aquesta disparitat entre marc de classificació i realitat de funcionament dels centres ha generat dificultats 
en la recollida de les dades, resoltes gràcies a un alt nivell de col·laboració dels centres i dels seus re
presentants, així com un especial esforç i dedicació per part de l'equip del treball de camp. Alhora, per 
aquestes raons l'explotació de les dades no s'ha pogut dur a terme de manera totalment homogènia a 
la de les anteriors estadístiques. 
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Dades bàsiques 

El curs 1994-95 els 1.162 centreS'educatius privats·que oferien ensenyaments·reglatS"'no superiors (exclo
ses les llars d'infants) acolliren 468.799 alumnes, és a dir el 41,6% del total d'alumnes que l'esmentat 
curs van realitzar aquests estudis a Catalunya. 

Aquesta xifra emmarca la importància d'un sector que, tot i haver vist disminuït el nombre d'alumnes 
com a conseqüència de la davallada demogràfica, ha mantingut un destacat creixement del seu volum 
econòmic, una disminució del nombre d'alumnes per aula i, en general, una millora de les diferents rà
tios qualitatives. 

1. La despesa en ensenyament privat és de 150.000 milions de pessetes 

En les taules adjuntes es presenta la sèrie de dades corresponent a les quatre operacions estadístiques 
realitzades des del curs 1981-82. A efectes d'homogeneïtzar les dades corresponents a l'ensenyament 
no superior del curs 1994-95, s'hi han afegit les dades de les llars d'infants. La despesa total del sec
tor en ensenyament no superior s'eleva a 150.000 milions de pessetes, xifra que permet constatar que 
el volum econòmic del sector ha crescut un 39% durant el darrer quadrienni i un 205% els darrers ca
torze anys. En termes monetaris de poder adquisitiu constant aquest creixement és un 13% i per al 
conjunt del període de la sèrie és un 36%. 

L'estructura dels costos manté una gran estabilitat; destaquen els increments de la despesa en capi
tal, lligada a la forta reestructuració que el sector ha tingut amb la reforma del sistema educatiu i les fluc
tuacions de l'evolució demogràfica. Les despeses de personal han mantingut l'assignació de poc més 
del 75% del total de les despeses corrents, mentre que el volum del treball no remunerat disminueix 
ininterrompudament des de 1985. Entre les despeses en béns i serveis destaca el creixement de les 
despeses generals que passen del 10,2% el curs 1981-82, al 12,6% en el curs 1994-95 i en especial de 
les càrregues financeres del sector que passen de 280 milions a 1.419,6 milions de pessetes durant l'últim 
quadrienni. 

2. En catorze anys s'ha doblat el cost per alumne de l'ensenyament privat 

Els costos unitaris presenten una tendència creixent en tots els casos, però amb ritmes diferents. El curs 
1994..:95 el cost mitjà d'un alumne d'ensenyament no superior (excloses les llars d'infants) va ser de 
306.000 p~ssetes .. Entre el ventall de costos per nivells d'ensenyament destaca el cas extrem de l'edu
cació especial (1.367.000 pessetes) quedant la resta de nivells amb valors relativament propers a la 
mitjana. 

Una primera anàlisi dels costos mitjans du a destacar el cost per alumne relativament més alt dels cen
tres no concertats (379.000 pessetes), dels centres de menys de cent alumnes (498.000 pessetes) i dels 
que mantenen menys del 50% d'ocupació de les places disponibles (407.000 pessetes). Tanmateix si 
es calculen els costos unitaris per aula es troba una situació gairebé inversa, ja que els centres amb 
costos més alts per alumne corresponen a centres amb menor ocupació de les aules. 

El creixement del cost mitjà per alumne per als darrers quatre anys, és de prop del 70%, però en el 
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conjunt dels 14 cursos analitzats l'increment és de més del 300%. En pessetes constants aquests per
centatges s'aproximen al 40% i 100%, respectivament. 

3. La concertació incrementa la seva participació en el finançament dels centres 

El finançament dels centres en els darrers catorze anys ha sofert un increment de les transferències que 
han passat de representar el 42,6% del total dels recursos el curs 1981-82, al 49,4% el 1994-95; men
tre que les quotes per ensenyament han vist reduïda la seva participació d'un 42% a l'inici del període 
a un 35%. Del conjunt de transferències el concepte més important és la concertació amb el Departa
ment d'Ensenyament que si el curs 1981-82 significava el 37,9% del total de recursos, el curs 1994-95 
ja n'era el 44,2%. En aquest últim curs, el volum total del finançament procedent de la Generalitat de 
Catalunya en el conjunt dels centres privats pa _e.stat d'uns 65.000 milions de pessetes, la qual cosa ha 
significat una mitjana de 141.000 pessetes per alumne. Aquesta xifra s'eleva fins a 1.110.000 pessetes 
per als centres d'educació especial, mentre que la mitjana en els centres amb algun nivell concertat se 
situa en 158.000 pessetes. 

4. La despesa en estudis universitaris privats és de 12.300 milions 

Els 31 centres universitaris privats existents a Catalunya el curs 1994-95 van gestionar uns recursos 
econòmics avaluats comptablement en 12.300 milions de pessetes. En destaca el volum de l'esforç 
inversor que equival al 13% de la despesa efectiva total. Pel que fa al finançament queda patent la 
dependència gairebé exclusiva de les quotes abonades pels alumnes, les quals signifiquen més del 90% 
del total. 

Els centres enquestats, que suposen la totalitat d'establiments privats universitaris, acolliren un total de 
27 .54 7 alumnes, dels quals 24.173 ho foren en el primer i segon cicles, mentre que 3.176 hi cursaven 
estudis de postgrau i 198 de doctorat. 

Evolució de les despeses anuals de l'ensenyament privat no superior a Catalunya 

Milions de pessetes 

1981-82 1985-86 1990-91 1994-95* 

Personal remunerat 36.265 47.720 78.797 107.327 

Despeses ensenyament 1.368 1.540 2.686 3.068 

Activitats complementàries 448 600 1.656 2.366 

Serveis complementaris 3.961 6.052 8.273 10.190 

Despeses generals 4.791 7.226 12.657 17.727 

Total despeses corrents 46.833 63.138 104.069 140.678 

Despeses de capital 2.531 2.085 4.508 9.817 
Total despeses 49.364 65.223 108.577 150.495 

Personal no remunerat 2.242 4.018 3.266 2.196 

* Per tal de presentar xifres homogènies s'inclouen les dades de l'ensenyament no superior i de les llars d'infants. 
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Evolució de les despeses anuals de l'ensenyament privat no superior a Catalunya 

Milions de pessetes de 1982 

1981-82 1985-86 1990-91 1994-95* 

Personal remunerat 36.265 35.496 43.054 47.790 
Despeses ensenyament 1.368 1.146 1.468 1.366 
Activitats complementàries 448 446 905 1.054 
Serveis complementaris 3.961 4.502 4.520 4.537 
Despeses generals 4.791 5.375 6.916 7.895 
Total despeses corrents 46.833 46.965 56.862 62.642 

Despeses de capital 2.531 1.551 2.463 4.371 
Total despeses 49.364 48.516 59.325 67.013 

Personal no remunerat 2.242 2.989 1.785 978 

*Per tal de presentar xifres homogènies s'inclouen les dades de l'ensenyament no superior i de les llars d'infants. 

Evolució de les despeses anuals de l'ensenyament privat no superior a Catalunya 

Percentatge 

1981-82 1985-86 1990-91 1994-95* 

Personal remunerat 77,4 75,6 75,7 76,3 
Despeses ensenyament 2,9 2,4 2,6 2,2 
Activitats complementàries 1,0 1,0 1,6 1,7 
Serveis complementaris 8,5 9,6 7,9 7,2 
Despeses generals 10,2 11,4 12,2 12,6 
Total despeses corrents 100,0 100,0 100,0 100,0 

Despeses de capital 5,4 3,3 4,3 7,0 

Personal no remunerat 4,8 6,4 3,1 1,6 

* Per tal de presentar xifres homogènies s'inclouen les dades de l'ensenyament no superior i de les llars d'infants. 
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Evolució de la taxa de creixement de les despeses anuals de l'ensenyament privat no superior a 
Catalunya 

En pessetes constants 

1981/1985 1985/1990 1990/1994 

Personal remunerat -2,1 21,3 11,0 
Despeses ensenyament -16,3 28,1 -6,9 
Activitats complementàries -0,4 102,7 16,5 
Serveis complementaris 13,7 0,4 0,4 
Despeses generals 12,2 28,7 14,2 
Total depeses corrents 0,3 21,1 10,2 

Despeses de capital -38,7 58,8 77,5 
Total despeses -1,7 22,3 13,0 

Personal no remunerat 33,3 -40,3 -45,2 

Evolució dels ingressos anuals de l'ensenyament privat no superior a Catalunya 

Milions de pessetes 

1981-82 1985-86 1990-91 1994-95* 

Quotes ensenyament 20.269 26.637 39.551 52.099 
Quotes serveis 6.256 9.093 15.943 20.170 
Transferències 20.482 30.688 52.164 72.871 
Altres ingressos 1.021 633 2.033 2.501 
Total ingressos corrents 48.028 67.051 109.691 147.642 

Transferències de capital 7 224 1.221 
Total ingressos 48.028 67.058 109.915 148.863 

* Per tal de presentar xifres homogènies s'inclouen les dades de l'ensenyament no superior i de les llars d'infants. 

Evolució dels ingressos anuals de l'ensenyament privat no superior a Catalunya 

Milions de pessetes de 1982 

1981-82 1985-86 1990-91 1994-95* 

Quotes ensenyament 20.269 19.814 21.610 23.199 
Quotes serveis 6.256 6.764 8.711 8.981 
Transferències 20.482 22.827 28.502 32.448 
Altres ingressos 1.021 471 1.111 1.114 
Total ingressos corrents 48.028 49.876 59.934 65.741 

Transferències de capital 5 122 544 
Total ingressos 48.028 49.881 60.056 66.285 

* Per tal de presentar xifres homogènies s'inclouen les dades de l'ensenyament no superior i de les llars d'infants. 
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Evolució dels ingressos anuals de l'ensenyament privat no superior a Catalunya 

Percentatge 

1981-82 1985-86 1990-91 1994-95* 

Quotes ensenyament 42,2 39,7 36,1 35,3 
Quotes serveis 13,0 13,6 14,5 13,7 
Transferències 42,6 45,8 47,6 49,4 

Altres ingressos 2,1 0,9 1,9 1,7 
Total ingressos corrents 100,0 100,0 100,0 100,0 

Transferències de capital 0,0 0,2 0,8 

* Per tal de presentar xifres homogènies s'inclouen les dades de l'ensenyament no superior i de les llars d'infants. 

Evolució de la taxa de creixement dels ingressos anuals de l'ensenyament privat no superior a 
Catalunya 

Percentatge 

1981/1985 1985/1990 1990/1994 

Quotes ensenyament -2,2 9, 1 7,4 

Quotes serveis 8,1 28,8 3,1 

Transferències 11,5 24,9 13,8 
Altres ingressos -53,9 135,9 0,2 
Total ingressos corrents 3,8 20,2 9,7 

Transferències de capital 2.250,5 344,1 
Total ingressos 3,9 20,4 10,4 
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Notes metodològiques 

1. Objectius 

L'enquesta de finançament i despeses de l'ensenyament privat es proposa obtenir informació dírecta 
sobre l'estructura de la despesa del sector de l'ensenyament privat, així com conèixer l'estructura del 
seu finançament. 

El principal objectiu de l'operació, és l'obtenció del valor afegit brut del sector de l'ensenyament privat, 
informació necessària per als estudis de la Comptabilitat nacional i l'elaboració de les taules input-output. 
L'enquesta es proposa també aportar informació que permeti l'anàlisi dels costos dels diferents nivells 
d'ensenyament i dels serveis complementaris dels centres docents privats. D'altra banda, aquesta es
tadística permet accedir a dades sobre l'estructura, activitat i situació econòmica dels centres. 

Finalment, les dades recollides serveixen per complir els requeriments estadístics de diversos organis
mes internacionals (UNESCO, OCDE, Unió Europea). 

2. Unitats d'anàlisi 

L'enquesta s'ha adreçat a tots els centres docents privats on el curs 1994-95 s'impartia un o més ni
vells educatius reglats. En el cas de l'ensenyament no superior, s'han considerat els centres inscrits com 
a tals en el Registre de Centres del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. No s'han 
enquestat els centres estrangers. 

La situació legal transitòria en què es troben les llars d'infants implica la no disponibilitat d'un directori 
exhaustiu d'aquest subsector de centres. S'ha recollit el qüestionari dels centres identificats, però s'ha 
procedit al seu tractament separadament de la resta de l'ensenyament no superior. 

Pel que fa a l'ensenyament universitari, el directori de centres a enquestar s'ha establert a partir de la 
informació proporcionada pel Comissionat per a Universitats i Recerca. 

3. Àmbits 

L'àmbit territorial de l'enquesta és Catalunya. El període temporal de referència de les dades recollides, 
és el curs escolar 1994-95. En aquells casos en què la comptabilitat dels centres es realitza per anys 
naturals, les dades,econòmiques·corresponen a l'any 1995. Com es.veurà més endavant, aquestes dades 
han estat subjectes a tracta.ment per tal de garantir la seva homogeneïtat. 

Quant a l'àmbit de l'activitat econòmica, aquesta estadística es refereix als centres d'ensenyament pri
vat de les rúbriques 80.1, 80.2 i a part de les 80.3 i 80.4 de la classsificació d'activitats econòmiques 
de 1993. 
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4. Característiques recollides a l'enquesta 

Les principals dades que es recullen en els qüestionaris (vegeu-ne reproducció annexa) són les següents: 

4.1 Identificació del centre 

S'hi recullen la denominació del centre, del titular, l'adreça completa, el codi assignat pel Departament 
d'Ensenyament i el número d'identificació fiscal. 

4.2 Titularitat del centre 

S'hi especifica si el centre és titularitat d'·alguna esgíesia o comunitat religiosa ó'si, alternativament, es 
tracta d'un centre laic. 

4.3 Activitats docents 

Per a cada nivell d'ensenyament, s'ofereix el nombre d'alumnes efectivament atesos, nombre de pla
ces i aules, hores setmanals de permanència al centre, i el nombre d'aules que reben finançament via 
concertació del Departament d'Ensenyament. 

Per al conjunt del centre es mostren dades sobre el nombre d'usuaris dels serveis de transport, menja
dor i residència. 

4.4 Nivells educatius 

L'enquesta per als centres d'ensenyament no superior considera sis nivells d'ensenyament sobre els 
quals s'articula la major part de l'enquesta: 

Educació infantil: inclou educació preescolar. 

Educació primària: inclou educació primària LOGSE, sis primers cursos d'EGB i educació especial 
equivalent. 

Educació secundària obligatòria: inclou educació secundària obligatòria LOGSE, setè i vuitè cursos 
d'EGB, educació especial equivalent, formació d'adults equivalent. 

Batxillerat: inclou batxillerat LOGSE, BUP i COU, batxillerat experimental REM, educació especial equi
valent i educació d'adults equivalent. 

Ensenyaments professionals de grau mitjà: inclou FPI, FPll, mòduls 11, cicles formatius de grau mitjà 
de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, formació professional adaptada i educació d'adults 
equivalent. 

Ensenyament professional de grau superior: inclou els cicles formatius de grau superior de forma
ció professional i arts plàstiques i disseny, mòduls Ill. 

Amb la informació que els centres han proporcionat al marge del qüestionari s'ha creat una setena ca
tegoria per als centres d'educació especial en la qual s'han comptabilitzat aquelles escoles que han 
declarat dedicar-se exclúsivament a aquesta activitat. Els enormes diferencials que aquest grup presenta 
en costos i finançament evidencien la necessitat de la seva inclusió separada en les taules descriptives 
de resultats. 

4.5 Personal del centre 

S'hi descriu la dedicació del personal propi del centre que exerceix una funció docent, no docent o de 
direcció. 
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Personal docent: aquelles persones l'activitat de les quals és transmetre coneixements, aptituds, etc. 
No s'hi inclou com a personal docent el personal de direcció encara que faci funcions docents. La in
formació sobre aquest bloc de personal s'obté per cada nivell d'ensenyament considerat. 

Personal no docent: comprèn el personal titulat no docent (metges, psicòlegs, etc.} així com personal 
dels serveis complementaris i de serveis generals. 

Personal de direcció: inclou les persones que desenvolupen responsabilitats de direcció, gerència i 
secretaria, independentment que facin compatible aquest treball amb la realització de tasques docents. 

D'acord amb la seva relació amb el centre, aquest personal es classifica segons el següent criteri: 

Contractat o no contractat: depenent de si existeix o no un contracte laboral amb el centre. El perso
nal no contractat serà normalment personal religiós que no consta en nòmina. 

Concertat o no concertat:· depenent de si la seva remuneració-es col9rei*'total 0 fonamentalment a 
través de la concertació amb el Departament d'Ensenyament. 

4.6 Retribució del personal 

S'hi recullen les dades dels pagaments efectuats pel centre al personal, incloent els sous i salaris bruts, 
i les cotitzacions socials a càrrec de l'empresa. 

Seguint la caracterització aplicada al personal, la retribució del personal docent es desagrega per nivells 
d'ensenyament, mentre que en tots els casos es realitza pels diferents tipus de relació amb el centre. 

Així mateix, també es recullen altres despeses atribuïbles al personal com són les indemnitzacions i altres 
despeses de caràcter social. 

4. 7 Consum de béns i serveis 

Comprèn les despeses efectuades en consum de béns i serveis. S'hi detallen els següents conceptes: 

Despeses de l'activitat educativa: material didàctic, de laboratori, de tallers, de reparació i manteni
ment de mobiliari escolar i l'equip didàctic, i altres despeses de l'activitat docent. 

Despeses de les activitats complementàries: quan aquestes són organitzades i assumides directa
ment pel centre. En l'enquesta no s'inclouen les activitats de les associacions de mares i pares d'alumnes 
(AMPA}. 

Despeses dels serveis complementaris: s'hi especifiquen les despeses generades pels serveis de 
transport, menjador i residència, distingint les despeses fetes directament pel centre d'aquelles que 
cobreixen un servei contractat a tercers. En aquest darrer cas s'hi inclourà les despeses de personal. 

Despeses dels immobles: lloguer i manteniment dels immobles, subministrament de serveis (llum, aigua, 
gas, etc.}, assegurances, neteja i altres despeses corrents relacionades amb els edificis i instal·lacions 
en els quals es presta l'activitat educativa. 

Despeses d'administració: material d'oficina, comunicacions, dietes i locomoció de personal, etc. 

Altres despeses corrents: despeses financeres, impostos i tributs i altres despeses. 

4.8 Ingressos del centre 

S'hi consideren les següents fonts de finançament: 

Quotes: per a cada nivell d'ensenyament s'indiquen els ingressos generats per les quotes pagades pels 
alumnes com a contraprestació als ensenyaments reglats i no reglats, i a les activitats i serveis comple
mentaris utilitzats. 

Subvencions: per a cada nivell d'ensenyament es comptabilitzaran les transferències rebudes pel centre 
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d'altres entitats. S'hi detallen les rebudes de la Generalitat de Catalunya, de l'Administració local, d'al
tres organismes públics, de particulars o institucions no lucratives, empreses o de l'estranger. En aquest 
concepte s'hi inclouen els ingressos per concertació amb el Departament d'Ensenyament. 

Altres ingressos: d'entre els quals es poden distingir els financers. 

4.9 Béns de capital 

En el qüestionari es demana el valor de tots els béns inventariables propietat del centre classificats en 
terrenys, béns immobles i béns mobles. D'aquests darrers es distingeix el material de transport i l'equi
pament informàtic. 

Per a cada un d'aquests conceptes es demana, al mateix temps, que s'especifiqui quina part ha estat 
incorporada durant êl període tractat, distingint entre adquisicions per reposició i per ampliació. Com a 
criteri de valoració s'indica el valor d'adquisició o, si escau, el seu valor regularitzat. 

Així mateix, es demana que es consignin les corresponents dotacions d'amortització assignades al 
període, així com les quantitats rebudes (exclòs l'IVA) com a resultat de l'alienació d'algun dels béns 
considerats. 

4.10 Aspectes específics de l'enquesta de l'ensenyament universitari 

En aquesta enquesta desapareix la referència als diferents nivells d'ensenyament i al fet que no exis
teix la concertació com a via de finançament públic, el qüestionari queda simplificat tant pel que fa a la 
descripció de l'activitat i els alumnes del centre, al personal docent i als ingressos. 

Convé destacar els següents aspectes: 

Classificació dels alumnes: en el qüestionari d'ensenyament universitari s'ha demanat el nombre 
d'alumnes, places i aules desglossat en primer i segon cicle, doctorat i postgrau. 

Personal no docent: es demana el desglossament específic del personal de biblioteca, de serveis in
formàtics i de laboratori. 

5. Principals característiques del treball de camp 

Mentre que a la major part de l'Estat espanyol l'enquesta s'ha dut a terme en la seva totalitat per cor
reu, a Catalunya el procediment elegit ha estat el de trametre el qüestionari per correu i efectuar-ne la 
recollida mitjançant la visita d'un agent entrevistador. Aquest és el procediment amb què s'havia realit
zat l'anterior edició de l'estadística. 

El mateix agent es va responsabilitzar de la informatització del qüestionari recollit i de gestionar la cor
recció dels errors o de les incoherències detectades pels diferents mètodes de depuració emprats, sota 
la directa supervisió del corresponent responsable de zona. 

La depuració i validació de les dades es va efectuar en quatre nivells sobreposats: 

• Revisió de l'entrevistador i del responsable de zona. Aquesta revisió s'efectuava tant en el mo
ment de la recollida en el centre, com posteriorment a la seu de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
d'acord amb uns protocols de revisió preestablerts. 

• Validació d'errors de coherència. L'aplicació informàtica comunicava a l'entrevistador la presumible 
existència d'errors partint de la constatació de l'incompliment d'alguna de les regles de coherència 
de les dades establertes prèviament. 

• Comprovació de certes dades de l'enquesta les dades sobre alumnes, nivells educatius i import 
global de la concertació van ser confrontades amb la informació procedent dels arxius administra
tius del Departament d'Ensenyament. 

• Revisió sistemàtica de totes les enquestes que presentaven algun valor atípic. 
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La recollida dels qüestionaris es va iniciar la darrera setmana del mes de març de 1996 i va finalitzar la 
darrera del mes de juny. Els treballs de revisió i depuració de dades es van tancar la primera quinzena 
del mes de novembre. 

Enquesta sobre la despesa i el finançament de l'ensenyament privat. 1994-95. Catalunya. 

Detall de la resposta i incidències 

Llars d'infants No superior Universitari Total Percentatge 

Directori inicial 431 1.267 31 1.729 

Directori final 423 1.162 31 1.616 100,0% 

enquestats 404 1.060 31 1.495 92,5% 

il·localitzables 10 46 56 3,5% 

negativa 9 56 65 4,0% 

A no considerar 8 105 113 

duplicats 4 4 

tancats 1 4 5 

fusionats 3 15 18 

no pertinents 4 82 86 

Com es pot apreciar en la taula, s'ha aconseguit una alta taxa de resposta del 92,5%, mentre que no
més el 4% de centres s'han negat a respondre l'enquesta. S'ha d'assenyalar un 3,5% de centres il·
localitzables conseqüència del procés de transformació del sector que ha generat un nombre important 
de tancaments de centres després del curs 1994-95, dels quals no ha estat possible aconseguir cap 
informació. 

6. El pla de tabulació 

Per al disseny de la tabulació s'ha procedit a seleccionar la informació més rellevant i fiable del conjunt 
de dades que proporciona l'enquesta. El tractament ha estat diferenciat per als tres grups clarament 
homogenis: 

Ensenyament no superior (excepte llars d'infants) 

Constitueix el grup principal de l'operació estadística i el que en determina les característiques bàsiques. 
Conseqüentment la tabulació és la més àmplia i detallada, amb tractament de la no-resposta, per tal 
d'aportar les magnituds globals del sector. 

Llars d'infants 

Com a tals es consideren aquells centres que realitzen exclusivament activitats educatives corresponents 
al primer cicle de l'educació infantil. La situació transitòria que viu el sector, la manca d'exhaustivitat del 
directori disponible, així com el baix nivell de control comptable que mantenen molts d'aquests centres, 
aconsellen presentar una tabulació específica sobre les enquestes del sector, amb un desenvolupament 
més reduït i sense efectuar cap tractament que cobreixi la no-resposta. 
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Ensenyament universitari 

Centres d'ensenyament universitari. La corresponent informació ha estat recollida en un qüestionari 
específic que es va dissenyar mantenint un alt nivell d'homogeneïtat amb el qüestionari bàsic de l'en
questa. El reduït nombre de centres que formen aquest grup així com la inexistència de precedent acon
sellen, també, la realització d'una tabulació limitada. 

6.1 Les variables estructurals 

La tabulació s'ha definit entorn a cinc variables estructurals per a les quals s'ha anat detallant la despesa, 
el finançament, l'estructura dels serveis i diversos indicadors. Per a la seva presentació aquestes varia
bles han estat transformades de la següent manera: 

Nivells educatius 

La classificació de nivells educatius adoptada en l'enquesta significa una substancial simplificació d'una 
realitat molt complexa. Amb tot, l'experiència de la recollida dels qüestionaris així com l'observació de 
les dades que els centres han conduït l'Institut d'Estadística de Catalunya a considerar la necessitat de 
reduir-los a cinc, d'acord amb els següents criteris: 

• Educació infantil. 

• Educació obligatòria: inclou l'educació primària i l'educació secundària obligatòria. 

• Batxillerat. 

• Ensenyaments professionals: inclou els de grau mitjà i els de grau superior. 

• Educació especial. 

Com és obvi, aquesta classificació només és aplicable als centres d'ensenyament no superior. 

Tipus de centre 

Segons els nivells educatius en què actua, cada centre és classificat en un dels següents grups: 

• Educació infantil: només imparteixen aquest nivell. 

• Educació obligatòria: només imparteixen educació primària i/o secundària obligatòria. 

• Batxillerat: només imparteixen aquest nivell. 

• Ensenyaments professionals: només imparteixen ensenyament professional de grau mitjà i/o de grau 
superior. 

• Educació infantil i obligatòria: imparteixen algun curs d'aquests dos nivells. 

• Educació obligatòria i batxillerat: imparteixen algun curs d'aquests dos nivells, amb o sense educació 
infantil. · 

• Educació obligatòria i professional: imparteixen algun curs d'aquests dos nivells, amb o sense edu
cació infantil. 

• Tots els nivells: imparteixen cursos dels quatre nivells. 

• Educació especial: imparteixen fonamentalment cursos d'educació obligatòria específicament per a 
alumnes amb disminucions. 

• Altres combinacions: totes les no previstes en els grups anteriors. 

Aquesta classificació només és aplicable als centres d'ensenyament no superior. 

Titularitat del centre 

Pel que fa a la titularitat del centre, la informació aportada per l'enquesta només permet diferenciar entre 
els titulars que mantenen una vinculació amb comunitats religioses i els que declaren ser un centre laic. 
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Concertació 

La inexistència o l'existència de concertació amb el Departament d'Ensenyament determina els dos 
valors possibles d'aquesta variable. 

Dimensió del centre 

Segons el nombre d'alumnes els centres d'ensenyament no superior es classifiquen de la següent 
manera: 

• Fins a 100 alumnes. 

• De 101 a 500 alumnes. 

• De 501 a 1.000 alumnes. 

• Més de 1.000 alumnes. 

D'acord amb les dimensions habitualment molt més reduïdes de les llars d'infants en la corresponent 
tabulació s'utilitza un criteri d'agregació més detallat: 

• Fins a 25 alumnes. 

• De 26 a 50 alumnes. 

• De 51 a 100 alumnes. 

• Més de 100 alumnes . 

. La situació inversa es dóna en l'ensenyament universitari, on la gran dimensió dels centres determina 
una agregació més gran: 

• Fins a 250 alumnes. 

• De 251 a 500 alumnes. 

• De 501 a 1.000 alumnes. 

• Més de 1.000 alumnes. 

6.2 Les variables explicatives 

Les despeses del centre 

Per tal de donar a conèixer l'estructura de les despeses dels centres abordats, el conjunt d'informació 
sobre despeses es presenta de la següent manera: 

1. Despeses corrents. Són les necessàries per al funcionament habitual del centre. 

Despeses de personal 

Inclou totes aquelles despeses efectivament fetes pel centre en compliment dels seus compromisos 
laborals: sous i salaris, cotitzacions socials, prestacions abonades directament, indemnitzacions, etc. 
Sempre s'hi inclouen els sous abonats pel Departament d'Ensenyament en nom del centre en com
pliment del previst en el corresponent concert escolar. 

No s'hi inclouen les assignacions en concepte de dietes, ni les quantitats abonades a professionals 
o empreses especialitzades per a la realització de determinats serveis. 

En el cas d'aquells èentres on hi ha persones que fan alguna funció sense rebre cap rnena de retri
bució en compensació, tot i que en el qüestionari s'ha demanat una estimació del sou corresponent 
al treball realitzat, aquest no s'ha inclòs en les despeses de personal sinó que ha estat tractat en taules 
específiques. En canvi, sí que s'han inclòs les cotitzacions socials abonades per aquest personal. 

Les retribucions del personal A-45 (personal funcionari a disposició d'escoles privades) sí que ha es
tat comptabilitzat com una despesa més del centre. 
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Despeses en consum de béns i serveis 

Fa referència als béns corrents i serveis consumits per al funcionament del centre durant el període 
de referència i es consideren com a consum les despeses efectuades durant el període, inclosos els 
pagaments per IVA dels conceptes esmentats. 

És condició imprescindible que els béns comptabilitzats no siguin inventariables ja que en aquest cas 
serien despeses de capital i no corrents. S'exclouen les despeses de consum causades per activitats 
i serveis que no són objecte de l'enquesta com ara: 

• Activitats que no s'imparteixen amb caràcter general per a tots els alumnes. 

• Serveis de llibreria-papereria, bar, cinema, instal·lacions esportives, etc. 

Les despeses.s'han classificat d'acord amb el diferent tipus d'activitat a què estan vinculades: 

• Despeses de l'activitat·docent. lnclou·el material fungible necessari·per al funcionament del cen
tre, consumit en un sol curs escolar. Comprèn les despeses en material didàctic, material per a la
boratori, tallers i explotacions, i material d'avaluació que compleixin els requisits anteriors i es 
destinin a l'ús directe i gratuït dels alumnes. També es comptabilitzen aquelles despeses que els 
alumnes compensen mitjançant una quota lineal periòdica. S'hi inclouen també en aquest concepte 
les despeses de conservació, reparació i lloguer de mobiliari escolar i de l'equip didàctic destinats 
a l'activitat docent. 

• Despeses de les activitats complementàries. S'hi inclouen en aquest apartat les despeses origina
des al centre amb motiu del desenvolupament d'activitats de naturalesa educativa, però no estric
tament docent, com són: audicions musicals, conferències, competicions esportives, culte, repre
sentacions teatrals, exposicions, publicacions de revistes, visites a museus, commemoracions, etc., 
així com les despeses de transport ocasionades per aquestes activitats. 

• Despeses de serveis complementaris. Inclou les despeses en béns atribuïbles al servei de trans
port escolar (carburant, reparacions i altres despeses de funcionament), de menjador (aliments, re
posició de parament, reparació i conservació de mobiliari de menjador, d'electrodomèstics, etc.), 
residència (reparació i conservació de mobiliari de residència, bany, planxat, costura, etc.) i altres 
com els d'infermeria, assistència mèdica, gabinet psicopedagògic, etc. En aquest concepte s'hi 
inclouen també les despeses generades pels contractes fets amb tercers per a la realització dels 
serveis esmentats. 

• Despeses generals. Inclou els següents apartats: 

a. Despeses dels béns immobles. Recull totes aquelles despeses generades pel manteniment i l'ús 
dels terrenys, urbanitzacions, edificis escolars i instal·lacions d'educació física i esportiva que 
conformen el centre docent (arrendaments, reparacions i conservació ordinària, subministra
ments, materials i útils de neteja, primes d'assegurances dels immobles i altres despeses). 

b. Despeses d'administració. 

c. Despeses financeres corrents. Inclouen tant les comissions bancàries per serveis i descoberts, 
com els interessos abonats pels préstecs i crèdits rebuts pel centre. 

d. Impostos i tributs. No s'inclou l'IVA. 

e. Altres despeses generals. 

2. Despeses de capital 

Es consideren despeses de capital el valor de les adquisicions dutes a terme durant el període (tant de 
reposició com d'ampliació) dels béns de capital. Són béns de capital els béns inventariables destinats 
a ser utilitzats durant l'activitat del centre, la vida dels quals sigui superior a un any. 

Els ingressos del centre 

Es consideren com a ingressos corresponents al període: les quotes cobrades als alumnes, les subven
cions o transferències rebudes i altres ingressos que hagi obtingut el centre d'ensenyament. 
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No s'inclouen com a ingressos per no ser objecte de l'enquesta: 

• Els ingressos per activitats que no s'imparteixin amb caràcter general a tots els alumnes. 

• Els ingressos per serveis de llibreria-papereria, bar, cinema, instal·lacions esportives, etc. 

• Els rendiments del capital invertit en accions, obligacions, dipòsits a termini fix, bons, etc. 

• Els cobraments als alumnes per assegurança escolar. 

• Les quotes a les associacions de pares. 

1. Les quotes dels alumnes 

Són aportacions regulars i obligatòries dels alumnes com a contraprestació pels serveis rebuts en el 
centre. Es diferencien les quotes cobrades per les activitats docents i les complementàries, de les que 
s'ingressen pels serveis complementaris. ~ ·· 

2. Subvencions o transferències 

Es refereix a les quantitats concedides al centre per al període de referència, independentment que hagin 
estat rebudes o no en el període. 

S'hi inclouen els imports de la concertació establerta amb el Departament d'Ensenyament. En la tabu
lació es diferencien les transferències que tenen per finalitat la cobertura de les despeses corrents de 
les de capital. 

Quant a la font de finançament es diferencien aquelles transferències procedents de la Generalitat de 
Catalunya (fonamentalment Departament d'Ensenyament), les d'altres organismes públics i les d'enti
tats privades. 

En contrapartida a la comptabilització com a despesa de les retribucions del personal A-45, també s'han 
inclòs com a ingrés per transferència del Departament d'Ensenyament. 

3. Ingressos diversos 

Comprèn ingressos financers, derrames, aportacions a les cooperatives, etc. 

Nivell d'ocupació del centre 

La constatació de la hipòtesi que el grau de cobertura de la capacitat dels centres educatius és un fac
tor explicatiu d'altres qüestions, d'entre les quals es destaquen els costos unitaris, s'ha procedit a cons
truir la variable "nivell d'ocupació" segmentant en intervals la relació percentual entre el nombre total 
d'alumnes i la capacitat total declarada. 

Costos unitaris dels nivells d'ensenyament 

El concepte de cost educatiu s'analitza des d'un punt de vista comptable i representa el valor en ter
mes monetaris de la despesa feta en l'adquisició de béns i serveis. Aquest concepte de cost pren com 
a punt de partida la consideració del centre educatiu com una empresa, amb la necessitat d'adquirir uns 
béns i serveis que li permetin oferir un servei a la societat. Cal concretar inicialment quins elements de 
la despesa són components de cost educatiu. S'ha considerat que en formen part les següents partides: 

• Retribucions de personal remunerat. 

• Estimacions de retribucions de personal no remunerat. 

• Consum de béns i serveis. 

• Amortitzacions de béns de capital, que s'hi inclouen com a costos de reposició. 

Donada la informació irregular proporcionada pels centres sobre l'amortització de béns de capital, s'ha 
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hagut de procedir a la seva estimació mitjançant la taula de períodes d'amortització aplicable a l'impost 
de societats. 

S'han considerat els següents coeficients: 

Béns immobles: 3,5% 

Material de transport: 16% 

Equips informàtics: 25% 

Altres béns mobles: 15% 

Els costos unitaris es presenten en cost mitjà per alumne i per aula com a resultat de repartir els costos 
agregats de cada subgrup presentat a les taules entre el corresponent nombre agregat d'alumnes i aules. 

Es considera retribució mitjana per hora treballada el resultat del quocient entre les retribucions brutes 
anuals agregades i el nombre total 'd'hores treballades pel corresponent,conjunt de personal. Per tal de 
transformar en anual el nombre d'hores setmanals s'ha procedit a multiplicar per 48 aquesta darrera xifra. 

6.3 Aspectes específics de l'ensenyament universitari 

Com ja s'ha dit anteriorment, l'enquesta per als centres d'ensenyament universitari s'ha reduït ja que es 
considera un únic nivell educatiu i un únic tipus de centre. Així mateix, la pràctica inexistència de finança
ment públic en aquest sector de l'ensenyament privat fa perdre rellevància a la classificació correspo
nent. Com a conseqüència, la tabulació s'ha construït exclusivament sobre dues variables: la titularitat 
i la dimensió del centre. En el cas d'aquesta darrera, ha calgut modificar els intervals de presentació de 
les dades per adequar-los a la realitat del sector. 

Pel que fa a la descripció de la despesa convé destacar la pràctica inexistència dels serveis complemen
taris, la qual cosa ha aconsellat la seva desaparició com a concepte explicatiu. 

D'altra banda, la diversitat i heterogeneïtat de les activitats reflectides en els qüestionaris, així com la 
inexistència d'informació suficientment descriptiva, desaconsella la realització de càlculs sobre costos 
unitaris. 

7. El tractament de la manca de resposta 

Com ja s'ha esmentat anteriorment no s'ha obtingut resposta de 102 dels 1.162 centres d'ensenyament 
no superior que durant el curs 1994-95 van exercir activitat docent. Per tal de poder oferir dades sobre 
les magnituds absolutes, així com evitar biaixos en els indicadors elaborats, s'ha procedit a imputar les 
dades d'aquests centres mitjançant el procediment d'elevació, ajustant el nombre de centres per a cada 
un dels 80 potencials estrats definits per l'encreuament de tres de les variables estructurals en la tabu
lació (descrites a l'apartat 6.1 ): 

1. Tipus de centre 

2. Concertació 

3. Dimensió del centre 

8. El tractament dels distints períodes de referència 

El fet que els centres poguessin escollir entre el curs i l'any natural per al període de referència dels 
conceptes econòmics ha implicat sotmetre aquestes dades a un procés de normalització. Les dades 
presentades s'han d'entendre, referides al curs acadèmic 1994-95. 

Els deflactors utilitzats per a la normalització són els següents: 

• Remuneració de personal: índex de variació de sous per als convenis declarats (1,0349). 

• Despeses de béns i serveis: índex de preus de consum (IPC) general (1,0454). 

• Ingressos per quotes: IPC serveis educatius (1,0425). 
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9. La comparabilitat amb les dades de l'estadística de finançament i despeses del 
curs 1990-91 

Com ja s'ha constatat en les notes metodològiques, són diversos els factors que dificulten la compa
rabilitat dels resultats de l'enquesta de 1994-95 amb els de l'anterior edició, feta sobre dades del curs 
acadèmic 1990-91. Tots aquests factors estan relacionats amb la profunda transformació que s'està 
produint en el sistema educatiu amb la progressiva implantació de la Llei d'ordenació general del sis
tema educatiu (LOGSE), Llei 1/1990, de 3 d'octubre. En l'enquesta 1994-95 es demanen les dades 
d'acord amb l'estructura definida per la LOGSE. Això planteja els següents punts de fricció amb els nivells 
educatius de referència a l'anterior edició de l'estadística: 

9.1 Educació infantil l llars d'infància l preescolar · 

La transformació de l'educació infantil ha deixat en una situació transitòria els antics jardins d'infància, 
que prenen la denominació oficial de llars d'infants i veuen reduïda l'edat dels seus alumnes fins als tres 
anys. 

Amb les prevencions que ja hem explicitat per a les taules del capítol de llars d'infància, les xifres cor
responents al nivell 'preescolar' del curs 1990-91 s'han de comparar amb l'agregació d'educació infantil 
i llars d'infància a l'actual edició. 

9.2. Educació obligatòria l EGB 

El concepte d'educació obligatòria, que comprèn les educacions primària i secundària, és comparable 
directament amb el concepte EGB, amb dues úniques reserves: 

• L'existència d'un limitat nombre de centres on s'imparteix anticipadament l'educació secundària 
obligatòria fa que en l'estadística de 1994-95 s'hi incloguin alguns alumnes de 14 i 15 anys que en 
l'anterior edició s'enquadraven necessàriament en BUP o formació professional. 

• Els alumnes que reben atenció en aules d'educació especial de centres no especialitzats en aquest 
tipus d'educació han estat comptabilitzats en el corresponent nivell educatiu, mentre que per al curs 
1990-91 es van afegir al concepte educació especial. 

9.3 Batxillerat l formació professional 

Els conceptes de batxillerat i ensenyament professional de l'actual edició són formalment comparables 
als antics conceptes BUP-COU i formació professional, havent de tenir en compte allò assenyalat en el 
punt anterior, així com la limitada implantació anticipada de la formació professional superior. 

Per al curs 1994-95 el reduït nombre de centres que imparteixen ensenyaments reconeguts d'arts apli
cades, música, art dramàtic o dansa, han deixat de ser considerat com a 'altres matèries' i s'han comp
tabilitzat com ensenyaments professionals. 

9.4 ,Educació especial 

Com ja s'ha assenyalat, mentre que en l'anterior edició es comptabilitzaven en educació especial els 
alumnes que rebien aquesta atenció en aules de centres ordinaris, aquesta estadística únicament comp
tabilitza els alumnes del centres que hi estan especialitzats. 

9.5 Altres matèries 

Aquest concepte ha desaparegut en l'actual edició. Els ensenyaments que hi eren inclosos s'han clas
sificat fonamentalment com a ensenyaments professionals (ensenyaments artístics, musicals, art dra
màtic i dansa), mentre que el reduït nombre de centres privats que imparteixen educació permanent 
d'adults s'han classificat en el nivell corresponent a l'ensenyament impartit. 
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1 O. Comparació amb les dades d'alumnat del Departament d'Ensenyament 

Les dades d'alumnat resultants de l'Enquesta de finançament i despeses de l'ensenyament privat són 
notablement pròximes a les xifres de matrícula registrades pel Departament d'Ensenyament, ja que tant 
sols difereixen en una proporció mínima de 1'1,2%. Aquesta aproximació és especialment rellevant ja que 
procedeixen de fonts clarament diferents amb objectius i metodologies també diferents. Les dades de 
matrícula del Departament d'Ensenyament corresponen a informació de registres administratius, men
tre que l'Enquesta respon a una operació estadística de camp per a la recollida de la informació. 

Les mínimes diferències detectades entre una i altra font responen més a la definició de l'àmbit de refe
rència de l'enquesta que als aspectes metodològics i conceptuals. Així, l'enquesta no abasta els 
centres d'ensenyament de dependència estrangera fet que explica les diferències més grans que es re
gistren en els subsectors de l'ensenyament obligatori i del batxillerat. 

En qualsevol cas, l'alt nivell de coincidència entorn dels resultats d'ambdues fonts permeten afirmar la 
qualitat de la informació resultant tant dels arxius administratius, com de l'enquesta estadística. 

Alumnes a l'ensenyament privat per nivells educatius. 1994-95. Catalunya. 

Departament Enquesta Diferències 
d'Ensenyament ensenyament privat % 

Educació infantil 72.034 74.920 4,0 
Educació obligatòria 259.725 252.305 -2,1 
Batxillerat 68.220 66.780 -2,1 
Formació professional 64.958 65.139 0,2 
Educació especial 3.862 3.846 -0,4 
Total 468.799 462.991 -1,2 
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Taules 





1. Ensenyament no superior (excloses llars d'infants) 





1.1 Despeses 





1. 1 .01 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Despeses totals anuals segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

79.932,8 10.683,8 
44.496,5 5.802,8 
35.436,3 4.881,0 

Centres sense concert 10.390,9 2.103,3 
religiosos 1.053,1 180,7 
laics 9.337,8 1.922,6 

Total 90.323,7 12.787,1 

Milions de pessetes 

altres 
despeses de total 

personal personal 

1.091,0 91.707,6 
652,5 50.951,8 
438,5 40.755,8 

186,0 12.680,2 
12,0 1.245,8 

174,0 11.434,4 

1.277,0 104.387,8 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sí que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

1. 1.01 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Despeses totals anuals segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 
activitat com ple- com ple- total béns i 
docent mentàries men taris generals serveis 

2.313,5 2.028,1 7.730,3 13.585,8 25.657,7 
1.129,9 1.178,2 4.375,9 6.614,4 13.298,4 
1.183,6 849,9 3.354,4 6.971,4 12.359,3 

Centres sense concert 608,1 309,5 1.990, 1 3.344,7 6.252,4 
religiosos 29,0 37,9 269,2 213,7 549,8 
laics 579,1 271,6 1.720,9 3.131,0 5.702,6 

Total 2.921,6 2.337,6 9.720,4 16.930,5 31.910,1 

Milions de pessetes 

total 
despeses Despeses Total 

corrents de capital despeses 

117.365,3 9.124,8 126.490,1 
64.250,2 7.525,1 71.775,3 
53.115, 1 1.599,7 54.714,8 

18.932,6 613,2 19.545,8 
1.795,6 33,4 1.829,0 

17.137,0 579,8 17.716,8 

136.297,9 9.738,0 146.035,9 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sí que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
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1. 1.02 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Despeses totals anuals segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

63,2 8,4 
62,0 8, 1 
64,8 8,9 

Centres sense concert 53,2 10,8 
religiosos 57,6 9,9 
laics 52,7 10,9 

Total 61,9 8,8 

altres 
despeses de 

personal 

0,9 
0,9 
0,8 

1,0 
0,7 
1,0 

0,9 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sf que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

1. 1.02 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Despeses totals anuals segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 
activitat corn ple- corn ple- total béns i 
docent mentàries men taris generals serveis 

1,8 1,6 6,1 10,7 20,3 
1,6 1,6 6,1 9,2 18,5 
2,2 1,6 6,1 12,7 22,6 

Centres sense concert 3,1 1,6 10,2 17,1 32,0 
religiosos 1,6 2,1 14,7 11,7 30,1 
laics 3,3 1,5 9,7 17,7 32,2 

Total 2,0 1,6 6,7 11,6 21,9 

total 
despeses Despeses 

corrents de capital 

92,8 7,2 
89,5 10,5 
97, 1 2,9 

96,9 3,1 
98,2 1,8 
96,7 3,3 

93,3 6,7 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sf que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

Percentatge 

total 
personal 

72,5 
71,0 
74,5 

64,9 
68,1 
64,5 

71,5 

Percentatge 

Total 
despeses 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

38 lnst~ut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/94-95 



1. 1.03 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

4.697,3 965,1 
29.767,2 3.835,2 

De 501 a 1.000 alumnes 31.963,3 4.286,2 
Més de 1.000 alumnes 23.895,9 3.700,6 
Total 90.323,7 12.787,1 

Milions de pessetes 

altres 
despeses de total 

personal personal 

59,3 5.721,7 
416,6 34.019,0 
360,8 36.610,3 
440,3 28.036,8 

1.2n,o 104.387,8 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sí que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

1. 1.03 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats 
activitat comple-
docent mentàries 

243,4 77,0 
1.056,7 597,0 

serveis 
comple
mentaris 

543,0 
2.665,1 

total béns i 
generals serveis 

957,2 1.820,6 
5.853,2 10.172,0 

De 501 a 1.000 alumnes 908,1 860,0 3.336,9 5.765,2 10.870,2 
Més de 1.000 alumnes 713,4 803,6 3.175,4 4.354,9 9.047,3 
Total 2.921,6 2.337,6 9.720,4 16.930,5 31.910,1 

total 
despeses 

corrents 

7.542,3 
44.191,0 
47.480,5 
37.084, 1 

136.297,9 

Milions de pessetes 

Despeses Total 
de capital despeses 

102,0 7.644,3 
1.454,4 45.645,4 
5.572,4 53.052,9 
2.609,2 39.693,3 
9.738,0 146.035,9 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sí que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
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1. 1.04 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

61,4 12,6 
65,2 8,4 

De 501 a 1.000 alumnes 60,2 8,1 
Més de 1.000 alumnes 60,2 9,3 
Total 61,9 8,8 

Percentatge 

altres 
despeses de total 

personal personal 

0,8 74,8 
0,9 74,5 
0,7 69,0 
1, 1 70,6 
0,9 71,5 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sí que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

1. 1.04 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats 
activitat comple-
docent mentàries 

3,2 1,0 
2,3 1,3 

serveis 
comple
mentaris 

7,1 
5,8 

total béns i 
generals serveis 

12,5 23,8 
12,8 22,3 

De 501 a 1.000 alumnes 1,7 1,6 6,3 10,9 20,5 
Més de 1.000 alumnes 1,8 2,0 8,0 11,0 22,8 
Total 2,0 1,6 6,7 11,6 21,9 

total 
despeses 

corrents 

98,7 
96,8 
89,5 
93,4 
93,3 

Percentatge 

Despeses Total 
de capital despeses 

1,3 100,0 
3,2 100,0 

10,5 100,0 
6,6 100,0 
6,7 100,0 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sí que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
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1. 1.05 Despeses totals anuals segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Milions de pessetes 

Despeses corrents 

de personal 

altres 
docent i de despeses de 

direcció no docent personal 

Educació infantil 1.556,7 253,2 19,9 
Educació obligatòria 1.565,6 163,3 85,8 
Batxillerat 1.555,0 248,3 18,8 
Ensenyament professional 7.356,8 891,0 94,7 
Educació infantil i obligatòria 25.457,0 2.998,8 249,8 
Educació oblig. i batxillerat (1) 31.971,8 5.101,2 542,0 
Educació oblig. i professional (1) 5.991,4 658,1 46,4 
Tots els nivells 8.156,5 1.005,2 94,8 
Educació especial 3.442,6 856,0 44,3 
Altres 3.270,3 612,0 80,5 
Total 90.323,7 12.787,1 1.2n,o 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sf que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 1.05 Despeses totals anuals segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

total 
personal 

1.829,8 
1.814,7 
1.822, 1 
8.342,5 

28.705,6 
37.615,0 

6.695,9 
9.256,5 
4.342,9 
3.962,8 

104.387,8 

Milions de pessetes 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis total 
activitat com ple- com ple- total béns i despeses Despeses 
docent mentàries men taris generals serveis corrents de capital 

Educació infantil 97,2 38,2 340,9 486,7 963,0 2.792,8 34,6 
Educació obligatòria 44,8 71,2 99,7 258,3 474,0 2.288,7 109,7 
Batxillerat 66,7 36,7 15,3 389,0 507,7 2.329,8 19,9 
Ensenyament professional 448,8 124,3 85,3 1.625,3 2.283,7 10.626,2 432,4 
Educació infantil i obligatòria 786,8 575,6 2.249,0 4.141,4 7.752,8 36.458,4 4.216,8 
Educació oblig. i batxillerat (1) 921,7 1.106,5 5.098,9 6.611,8 13.738,9 51.353,9 3.234,4 
Educació oblig. i professional (1) 173, 1 79,7 282,6 985,5 1.520,9 8.216,8 891,3 
Tots els nivells 208,0 218,5 897,5 1.379,4 2.703,4 11.959,9 280,6 
Educació especial 75,8 50,1 319,3 427,0 872,2 5.215, 1 15,4 
Altres 98,7 36,8 331,9 626,1 1.093,5 5.056,3 502,9 
Total 2.921,6 2.337,6 9.720,4 16.930,5 31.910,1 136.297,9 9.738,0 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sí que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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Total 
despeses 

2.827,4 
2.398,4 
2.349,7 

11.058,6 
40.675,2 
54.588,3 

9.108,1 
12.240,5 
5.230,5 
5.559,2 

146.035,9 
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1. 1.06 Despeses totals anuals segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

Educació infantil 55,1 9,0 
Educació obligatòria 65,3 6,8 
Batxillerat 66,2 10,6 
Ensenyament professional 66,5 8, 1 
Educació infantil i obligatòria 62,6 7,4 
Educació oblig. i batxillerat (1) 58,6 9,3 
Educació oblig. i professional (1) 65,8 7,2 
Tots els nivells 66,6 8,2 
Educació especial 65,8 16,4 
Altres 58,8 11,0 
Total 61,9 8,8 

altres 
despeses de 

personal 

0,7 
3,6 
0,8 
0,9 
0,6 
1,0 
0,5 
0,8 
0,8 
1,4 
0,9 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sí que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 1.06 Despeses totals anuals segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (2/2) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis total 
activitat com ple- com ple- total béns i despeses Despeses 
docent mentàries mentaris generals serveis corrents de capital 

Educació infantil 3,4 1,4 12, 1 17,2 34,1 98,8 1,2 
Educació obligatòria 1,9 3,0 4,2 10,8 19,8 95,4 4,6 
Batxillerat 2,8 1,6 0,7 16,6 21,6 99,2 0,8 
Ensenyament professional 4,1 1, 1 0,8 14,7 20,7 96,1 3,9 
Educació infantil i obligatòria 1,9 1,4 5,5 10,2 19, 1 89,6 10,4 
Educació oblig. i batxillerat (1) 1,7 2,0 9,3 12, 1 25,2 94,1 5,9 
Educació oblig. i professional (1) 1,9 0,9 3, 1 10,8 16,7 90,2 9,8 
Tots els nivells 1,7 1,8 7,3 11,3 22,1 97,7 2,3 
Educació especial 1,4 1,0 6, 1 8,2 16,7 99,7 0,3 
Altres 1,8 0,7 6,0 11,3 19,7 91,0 9,0 
Total 2,0 1,6 6,7 11,6 21,9 93,3 6,7 

No s'hi inclou el cost estimat del personal no remunerat, en canvi, sí que s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

Percentatge 

total 
personal 

64,7 
75,7 
77,5 
75,4 
70,6 
68,9 
73,5 
75,6 
83,0 
71,3 
71,5 

Percentatge 

Total 
despeses 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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1. 1.07 Despeses anuals de personal remunerat segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Centres sense concert 
religiosos 
laics 

Total 

docent de direcció 

74.672,3 5.121,5 
42.262,9 2.131,0 
32.409,4 2.990,5 

9.254,2 1.136,7 
988,1 65,0 

8.266,1 1.071,7 

83.926,5 6.258,2 

personal 
A-45 

139,0 
102,6 
36,4 

139,0 

serveis 
comple
mentaris 

2.545,8 
1.315,5 
1.230,3 

466,4 
37,2 

429,2 

3.012,2 

Personal 

adminis
tració 

3.270,9 
1.445,9 
1.825,0 

663,0 
58,5 

604,5 

3.933,9 

altres 
serveis despeses de 

generals personal 

4.867,1 1.091,0 
3.041,4 652,5 
1.825,7 438,5 

973,9 186,0 
85,0 12,0 

888,9 174,0 

5.841,0 1.277,0 

1. 1.08 Despeses anuals de personal remunerat segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis altres 
personal com ple- adminis- serveis despeses de 

docent de direcció A-45 men taris trac ió generals personal 

Centres amb concert 81,4 5,6 0,2 2,8 3,6 5,3 1,2 
religiosos 82,9 4,2 0,2 2,6 2,8 6,0 1,3 
laics 79,5 7,3 0,1 3,0 4,5 4,5 1, 1 

Centres sense concert 73,0 9,0 3,7 5,2 7,7 1,5 
religiosos 79,3 5,2 3,0 4,7 6,8 1,0 
laics 72,3 9,4 3,8 5,3 7,8 1,5 

Total 80,4 6,0 0,1 2,9 3,8 5,6 1,2 
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Total 

91.707,6 
50.951,8 
40.755,8 

12.680,2 
1.245,8 

11.434,4 

104.387,8 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
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1. 1.09 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis 

Milions de pessetes 

altres 
personal com ple- adminis- serveis despeses de 

docent de direcció A-45 men taris trac ió generals personal Total 

3.909,1 788,2 480,1 187,4 297,6 59,3 5.721,7 
27.109,8 2.578,7 78,7 894,6 1.246,8 1.693,8 416,6 34.019,0 

De 501 a 1.000 alumnes 30.115,3 1.791,5 56,5 815,3 1.376,1 2.094,8 360,8 36.610,3 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

1.1.10 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

22.792,3 1.099,8 3,8 822,2 1.123,6 1.754,8 
83.926,5 6.258,2 139,0 3.012,2 3.933,9 5.841,0 

Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis 

440,3 
1.277,0 

altres 
personal com ple- adminis- serveis despeses de 

docent de direcció A-45 men taris trac ió generals personal 

68,3 13,8 8,4 3,3 5,2 1,0 
79,7 7,6 0,2 2,6 3,7 5,0 1,2 

28.036,8 
104.387,8 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 

De 501 a 1.000 alumnes 82,3 4,9 0,2 2,2 3,8 5,7 1,0 100,0 
Més de 1.000 alumnes 81,3 3,9 2,9 4,0 6,3 1,6 100,0 
Total 80,4 6,0 0,1 2,9 3,8 5,6 1,2 100,0 
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1. 1 .11 Despeses anuals de personal remunerat segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Personal 

serveis altres 
personal com ple- adminis- serveis despeses de 

docent de direcció A-45 men taris !ració generals personal 

Educació infantil 1.224,7 332,0 116,7 29,9 106,6 19,9 
Educació obligatòria 1.419,4 140,8 5,4 33,3 53,6 76,4 85,8 
Batxillerat 1.433,6 121,4 3,4 143,5 101,4 18,8 
Ensenyament professional 6.591, 1 765,7 39,2 481,5 370,3 94,7 
Educació infantil i obligatòria 23.509,4 1.838,8 108,8 708,2 847,0 1.443,6 249,8 
Educació oblig. i batxillerat (1) 30.156,6 1.810,8 4,4 1.272,6 1.449,4 2.379,2 542,0 
Educació oblig. i professional (1) 5.601,6 389,8 94,9 214,0 349,2 46,4 
Tots els nivells 7.842,1 314,4 218,3 346,2 440,7 94,8 
Educació especial 3.056,4 365,8 20,4 456,6 163,4 236,0 44,3 
Altres 3.091,6 178,7 69,0 205,4 337,6 80,5 
Total 83.926,5 6.258,2 139,0 3.012,2 3.933,9 5.841,0 1.277,0 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1.1.12 Despeses anuals de personal remunerat segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

docent de direcció 

Educació infantil 66,9 
Educació obligatòria 78,2 
Batxillerat 78,7 
Ensenyament professional 79,0 
Educació infantil i obligatòria 81,9 
Educació oblig. i batxillerat (1) 80,2 
Educació oblig. i professional ( 1) 83, 7 
Tots els nivells 84,7 
Educació especial 70,4 
Altres 78,0 
Total 80,4 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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18, 1 
7,8 
6,7 
9,2 
6,4 
4,8 
5,8 
3,4 
8,4 
4,5 
6,0 

personal 
A-45 

0,3 

0,4 

0,5 

0,1 

serveis 
comple
mentaris 

6,4 
1,8 
0,2 
0,5 
2,5 
3,4 
1,4 
2,4 

10,5 
1,7 
2,9 

Personal 

adminis
tració 

1,6 
3,0 
7,9 
5,8 
3,0 
3,9 
3,2 
3,7 
3,8 
5,2 
3,8 

altres 
serveis despeses de 

generals personal 

5,8 1, 1 
4,2 4,7 
5,6 1,0 
4,4 1, 1 
5,0 0,9 
6,3 1,4 
5,2 0,7 
4,8 1,0 
5,4 1,0 
8,5 2,0 
5,6 1,2 

Total 

1.829,8 
1.814,7 
1.822,1 
8.342,5 

28.705,6 
37.615,0 

6.695,9 
9.256,5 
4.342,9 
3.962,8 

104.387,8 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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1.1.13 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Despeses de personal docent remunerat per nivell educatiu segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

9.704,2 41.421,7 10.623,3 10.013,6 3.048,5 74.811,3 
5.651,5 25.985,7 6.597,0 3.510,6 620,7 42.365,5 
4.052,7 15.436,0 4.026,3 6.503,0 2.427,8 32.445,8 

Centres sense concert 2.094,6 2.878,2 3.184,5 1.068,6 28,3 9.254,2 
religiosos 170,8 286,0 507,7 23,6 988,1 
laics 1.923,8 2.592,2 2.676,8 1.045,0 28,3 8.266,1 

Total 11.798,8 44.299,9 13.807,8 11.082,2 3.076,8 84.065,5 

No s'hi inclouen les despeses del personal docent que exerceix tasques de direcció. La retribució del personal A-45 s'ha inclòs a educació obligatòria. 

1. 1.14 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Despeses de personal docent remunerat per nivell educatiu segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

13,0 55,4 14,2 13,4 4, 1 100,0 
13,3 61,3 15,6 8,3 1,5 100,0 
12,5 47,6 12,4 20,0 7,5 100,0 

Centres sense concert 22,6 31, 1 34,4 11,5 0,3 100,0 
religiosos 17,3 28,9 51,4 2,4 100,0 
laics 23,3 31,4 32,4 12,6 0,3 100,0 

Total 14,0 52,7 16,4 13,2 3,7 100,0 

No s'hi inclouen les despeses del personal docent que exerceix tasques de direcció. La retribució del personal A-45 s'ha inclòs a educació obligatòria. 
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1. 1.15 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Despeses de personal docent remunerat per nivell educatiu segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

731,3 202,0 433,6 2.542,2 3.909,1 
5.018,7 16.618,9 2.272,8 2.743,5 534,6 27.188,5 

De 501a1.000 alumnes 4.024,4 16.521,8 5.240,8 4.384,8 30.171,8 
Més de 1.000 alumnes 2.024,4 10.957,2 6.294,2 3.520,3 22.796,1 
Total 11.798,8 44.299,9 13.807,8 11.082,2 3.076,8 84.065,5 

No s'hi inclouen les despeses del personal docent que exerceix tasques de direcció. La retribució del personal A-45 s'ha inclòs a educació obligatòria. 

1.1.16 Despeses de personal docent remunerat per nivell educatiu segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

Fins a 100 alumnes 18,7 5,2 11, 1 65,0 100,0 
De 101 a 500 alumnes 18,5 61, 1 8,4 10, 1 2,0 100,0 
De 501 a 1.000 alumnes 13,3 54,8 17,4 14,5 100,0 
Més de 1.000 alumnes 8,9 48,1 27,6 15,4 100,0 
Total 14,0 52,7 16,4 13,2 3,7 100,0 

No s'hi inclouen les despeses del personal docent que exerceix tasques de direcció. La retribució del personal A-45 s'ha inclòs a educació obligatòria. 
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1. 1 .17 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Personal 

serveis 
corn ple- adminis- serveis 

docent de direcció mentaris tració generals 

Centres amb concert 914,2 309,2 202,9 271,5 315,9 
religiosos 898,6 301,8 191,7 264,8 307,4 
laics 15,6 7,4 11,2 6,7 8,5 

Centres sense concert 36,3 44,9 6,7 4,3 9,8 
religiosos 36,0 33,0 6,7 4,0 4,3 
laics 0,3 11,9 0,3 5,5 

Total 950,5 354,1 209,6 275,8 325,7 

No s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

1.1.18 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis 
corn ple- adminis- serveis 

docent de direcció mentaris tració generals 

Centres amb concert 45,4 15,4 10, 1 13,5 15,7 
religiosos 45,7 15,4 9,8 13,5 15,6 
laics 31,6 15,0 22,7 13,6 17,2 

Centres sense concert 35,6 44,0 6,6 4,2 9,6 
religiosos 42,9 39,3 8,0 4,8 5, 1 
laics 1,7 66, 1 1,7 30,6 

Total 44,9 16,7 9,9 13,0 15,4 

No s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

Total 

2.013,7 
1.964,3 

49,4 

102,0 
84,0 
18,0 

2.115,7 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
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1.1.19 Cost anual estimat del personal no remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis 
com ple- adminis- serveis 

docent de direcció mentaris !ració generals 

Fins a 100 alumnes 21,6 25,2 5,0 0,7 4,9 
De 101 a 500 alumnes 231,9 99,0 72,9 114,4 85,6 
De 501 a 1.000 alumnes 424,9 138,8 78,8 127,0 145,7 
Més de 1.000 alumnes 272,1 91, 1 52,9 33,7 89,5 
Total 950,5 354,1 209,6 275,8 325,7 

No s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

1. 1.20 Cost anual estimat del personal no remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis 
com ple- adminis- serveis 

docent de direcció mentaris tració generals 

Fins a 100 alumnes 37,6 43,9 8,7 1,2 8,5 
De 101 a 500 alumnes 38,4 16,4 12, 1 18,9 14,2 
De 501 a 1.000 alumnes 46,4 15,2 8,6 13,9 15,9 
Més de 1.000 alumnes 50,5 16,9 9,8 6,2 16,6 
Total 44,9 16,7 9,9 13,0 15,4 

No s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
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Milions de pessetes 

Total 

57,4 
603,8 
915,2 
539,3 

2.115,7 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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1. 1 .21 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

docent de direcció 

Educació infantil 29,5 24,0 
Educació obligatòria 16,9 17,0 
Batxillerat 3,7 
Ensenyament professional 7,9 11,5 
Educació infantil i obligatòria 269,0 78,9 
Educació oblig. i batxillerat (1) 478,9 159,3 
Educació oblig. i professional (1) 62,6 29,8 
Tots els nivells 59,7 16,2 
Educació especial O, 1 
Altres 25,9 13,7 
Total 950,5 354,1 

No s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

Personal 

serveis 
comple
mentaris 

6,7 

73,6 
87,0 

6,8 
32,4 

3, 1 

209,6 

adminis-
!ració 

4,0 
12,4 
0,9 

119,5 
108,0 

16,6 
14,4 

275,8 

serveis 
generals 

4,3 
1,7 
5, 1 

19,8 
105,4 
148,3 

10,9 
27,3 

2,9 
325,7 

1. 1.22 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

docent de direcció 

Educació infantil 43,1 35,0 
Educació obligatòria 35,2 35,4 
Batxillerat 38,1 
Ensenyament professional 20,2 29,3 
Educació infantil i obligatòria 41,6 12,2 
Educació oblig. i batxillerat (1) 48,8 16,2 
Educació oblig. i professional (1) 49,4 23,5 
Tots els nivells 39,8 10,8 
Educació especial 3, 1 
Altres 60,9 32,2 
Total 44,9 16,7 

No s'hi inclouen les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

Personal 

serveis 
comple
mentaris 

9,8 

11,4 
8,9 
5,4 

21,6 
96,9 

9,9 

adminis-
!ració 

5,8 
25,8 
9,3 

18,5 
11,0 
13, 1 
9,6 

13,0 

serveis 
generals 

6,3 
3,5 

52,6 
50,5 
16,3 
15, 1 
8,6 

18,2 

6,8 
15,4 

Milions de pessetes 

Total 

68,5 
48,0 

9,7 
39,2 

646,4 
981,5 
126,7 
150,0 

3,2 
42,5 

2.115,7 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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1. 1.23 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Cost anual estimat del personal docent no remunerat per nivell educatiu segons el concert 
i la titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Educació 
infantil 

236,0 
235,2 

0,8 

Educació 
obligatòria 

326,3 
322,5 

3,8 

Batxillerat 

324,1 
321, 1 

3,0 

Ensenyament 
professional 

27,7 
19,8 
7,9 

Educació 
especial 

O, 1 

O, 1 

Milions de pessetes 

Total 

914,2 
898,6 
15,6 

Centres sense concert 30,0 4,3 2,0 
2,0 

36,3 
religiosos 29,7 4,3 36,0 
laics 0,3 0,3 

Total 266,0 330,6 324,1 29,7 0,1 950,5 

No s'hi inclouen les despeses del personal docent que exerceix tasques de direcció ni les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

1. 1.24 Cost anual estimat del personal docent no remunerat per nivell educatiu segons el concert 
i la titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial 

Centres amb concert 25,8 35,7 35,5 3,0 
religiosos 26,2 35,9 35,7 2,2 
laics 5, 1 24,4 19,2 50,6 0,6 

Centres sense concert 82,6 11,8 5,5 
religiosos 82,5 11,9 5,6 
laics 100,0 

Total 28,0 34,8 34,1 3,1 

No s'hi inclouen les despeses del personal docent que exerceix tasques de direcció ni les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
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Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
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1. 1.25 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Cost anual estimat del personal docent no remunerat per nivell educatiu segons la capacitat 
del centre. 1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

14,2 5,3 2,0 O, 1 21,6 
126,7 94,1 8,3 2,8 231,9 

De 501 a 1.000 alumnes 98,0 162,3 147,7 16,9 424,9 
Més de 1.000 alumnes 27,1 68,9 168, 1 8,0 272,1 
Total 266,0 330,6 324,1 29,7 0,1 950,5 

No s'hi inclouen les despeses del personal docent que exerceix tasques de direcció ni les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 

1. 1.26 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Cost anual estimat del personal docent no remunerat per nivell educatiu segons la capacitat 
del centre. 1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

65,7 24,5 9,3 0,5 100,0 
54,6 40,6 3,6 1,2 100,0 

De 501 a 1.000 alumnes 23,1 38,2 34,8 4,0 100,0 
Més de 1.000 alumnes 10,0 25,3 61,8 2,9 100,0 
Total 28,0 34,8 34,1 3,1 100,0 

No s'hi inclouen les despeses del personal docent que exerceix tasques de direcció ni les cotitzacions de protecció social a càrrec de l'empresa. 
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1. 1.27 Despeses anuals en béns i serveis segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Activitats Serveis Despeses 
Activitat com ple- com ple- Dels d'adminis- Impostos i Altres 
docent mentàries mentaris immobles tració Financeres tributs despeses Total 

Centres amb concert 2.313,5 2.028,1 7.730,3 9.486,9 1.069,6 1.125,0 380,7 1.523,6 25.657,7 
religiosos 1.129,9 1.178,2 4.375,9 4.692,9 542,2 559,7 132,2 687,4 13.298,4 
laics 1.183,6 849,9 3.354,4 4.794,0 527,4 565,3 248,5 836,2 12.359,3 

Centres sense concert 608,1 309,5 1.990, 1 2.217,2 249,7 294,6 141,0 442,2 6.252,4 
religiosos 29,0 37,9 269,2 154,1 23,2 8,9 5,8 21,7 549,8 
laics 579,1 271,6 1.720,9 2.063,1 ' 226,5 285,7 135,2 420,5 5.702,6 

Total 2.921,6 2.337,6 9.720,4 11.704,1 1.319,3 1.419,6 521,7 1.965,8 31.910,1 

1. 1.28 Despeses anuals en béns i serveis segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Activitats Serveis Despeses 
Activitat com ple- com ple- Dels d'adminis- Impostos i Altres 
docent mentàries mentaris immobles tració Financeres tributs despeses Total 

Centres amb concert 9,0 7,9 30,1 37,0 4,2 4,4 1,5 5,9 100,0 
religiosos 8,5 8,9 32,9 35,3 4,1 4,2 1,0 5,2 100,0 
laics 9,6 6,9 27, 1 38,8 4,3 4,6 2,0 6,8 100,0 

Centres sense concert 9,7 5,0 31,8 35,5 4,0 4,7 2,3 7, 1 100,0 
religiosos 5,3 6,9 49,0 28,0 4,2 1,6 1, 1 3,9 100,0 
laics 10,2 4,8 30,2 36,2 4,0 5,0 2,4 7,4 100,0 

Total 9,2 7,3 30,5 36,7 4,1 4,4 1,6 6,2 100,0 
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1. 1.29 Despeses anuals en béns i serveis segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Activitats Serveis Despeses 
Activitat com ple- com ple- Dels d'adminis- Impostos i 
docent mentàries mentaris immobles tració Financeres 

Fins a 100 alumnes 243,4 77,0 543,0 661,1 87,7 73,2 
De 101 a 500 alumnes 1.056,7 597,0 2.665, 1 3.892,2 470,3 432,1 
De 501 a 1.000 alumnes 908,1 860,0 3.336,9 3.918,7 416,5 668,4 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

1. 1.30 

713,4 803,6 3.175,4 3.232,1 344,8 245,9 
2.921,6 2.337,6 9.720,4 11.704,1 1.319,3 1.419,6 

Despeses anuals en béns i serveis segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Activitats Serveis Despeses 

tributs 

30,0 
208,6 
128,4 
154,7 
521,7 

Activitat com ple- com ple- Dels d'adminis- Impostos i 
docent mentàries mentaris immobles tració Financeres tributs 

Fins a 100 alumnes 13,4 4,2 29,8 36,3 4,8 4,0 1,6 
De 101 a 500 alumnes 10,4 5,9 26,2 38,3 4,6 4,2 2, 1 
De 501 a 1.000 alumnes 8,4 7,9 30,7 36,0 3,8 6, 1 1,2 
Més de 1.000 alumnes 7,9 8,9 35,1 35,7 3,8 2,7 1,7 
Total 9,2 7,3 30,5 36,7 4,1 4,4 1,6 

Milions de pessetes 

Altres 
despeses Total 

105,2 1.820,6 
850,0 10.172,0 
633,2 10.870,2 
377,4 9.047,3 

1.965,8 31.910,1 

Percentatge 

Altres 
despeses Total 

5,8 100,0 
8,4 100,0 
5,8 100,0 
4,2 100,0 
6,2 100,0 
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1. 1.31 Despeses anuals en béns i serveis segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Activitats Serveis Despeses 
Activitat com ple- com ple- Dels d'adminis- Impostos i Altres 
docent mentàries mentaris immobles tració Financeres tributs despeses Total 

Educació infantil 97,2 38,2 340,9 369,0 38,8 15,3 23,5 40,1 963,0 
Educació obligatòria 44,8 71,2 99,7 177,9 30,8 9,2 5,2 35,2 474,0 
Batxillerat 66,7 36,7 15,3 213,2 28,0 19,5 12,4 115,9 507,7 
Ensenyament professional 448,8 124,3 85,3 1.113,3 161,9 77,3 60,2 212,6 2.283,7 
Educació infantil i obligatòria 786,8 575,6 2.249,0 2.898,6 315,2 322,6 114, 1 490,9 7.752,8 
Educació oblig. i batxillerat (1) 921,7 1.106,5 5.098,9 4.594,3 448,4 604,4 230,6 734,1 13.738,9 
Educació oblig. i professional (1) 173,1 79,7 282,6 699,3 104,1 85,7 23,2 73,2 1.520,9 
Tots els nivells 208,0 218,5 897,5 927,4 97,3 197,9 22,7 134,1 2.703,4 
Educació especial 75,8 50,1 319,3 252,8 38,2 44,5 4,7 86,8 872,2 
Altres 98,7 36,8 331,9 458,3 56,6 43,2 25,1 42,9 1.093,5 
Total 2.921,6 2.337,6 9.720,4 11.704,1 1.319,3 1.419,6 521,7 1.965,8 31.910,1 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 1.32 Despeses anuals en béns i serveis segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Activitats Serveis Despeses 
Activitat com ple- com ple- Dels d'adminis- Impostos i Altres 
docent mentàries mentaris immobles tració Financeres tributs despeses Total 

Educació infantil 10,1 4,0 35,4 38,3 4,0 1,6 2,4 4,2 100,0 
Educació obligatòria 9,5 15,0 21,0 37,5 6,5 1,9 1, 1 7,4 100,0 
Batxillerat 13, 1 7,2 3,0 42,0 5,5 3,8 2,4 22,8 100,0 
Ensenyament professional 19,7 5,4 3,7 48,7 7,1 3,4 2,6 9,3 100,0 
Educació infantil i obligatòria 10, 1 7,4 29,0 37,4 4,1 4,2 1,5 6,3 100,0 
Educació oblig. i batxillerat (1) 6,7 8,1 37,1 33,4 3,3 4,4 1,7 5,3 100,0 
Educació oblig. i professional (1) 11,4 5,2 18,6 46,0 6,8 5,6 1,5 4,8 100,0 
Tots els nivells 7,7 8,1 33,2 34,3 3,6 7,3 0,8 5,0 100,0 
Educació especial 8,7 5,7 36,6 29,0 4,4 5, 1 0,5 10,0 100,0 
Altres 9,0 3,4 30,4 41,9 5,2 4,0 2,3 3,9 100,0 
Total 9,2 7,3 30,5 36,7 4,1 4,4 1,6 6,2 100,0 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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1.2 Ingressos 





1. 2.01 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Ingressos totals anuals segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
com ple-

ensenyament mentàries 

23.457,9 11.393,6 
12.431,0 6.456,9 
11.026,9 4.936,7 

Centres sense concert 13.571,8 535,8 
religiosos 1.288,3 38,6 
laics 12.283,5 497,2 

Total 37.029,7 11.929,4 

Milions de pessetes 

serveis 
com ple-
men taris total quotes 

14.913, 1 49.764,6 
8.895,1 27.783,0 
6.018,0 21.981,6 

4.188,9 18.296.5 
440,2 1.767, 1 

3.748,7 16.529,4 

19.102,0 68.061,1 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 

1. 2.01 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Ingressos totals anuals segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 
altres transfe- altres 

Generalitat públiques privades ràncies ingressos 

64.995,1 237,7 6.220,4 71.453,2 2.069,7 
35.629,8 91,7 3.554,5 39.276,0 1.231,0 
29.365,3 146,0 2.665,9 32.177,2 838,7 

Centres sense concert 183,9 51,3 759,3 994,5 407,4 
religiosos 54,7 35,0 83,6 173,3 71,0 
laics 129,2 16,3 675,7 821,2 336,4 

Total 65.179,0 289,0 6.979,7 72.447,7 2.477,1 

Milions de pessetes 

total 
ingressos Ingressos de Total 

corrents capital ingressos 

123.287,5 1.212,0 124.499,5 
68.290,0 947,0 69.237,0 
54.997,5 265,0 55.262,5 

19.698,4 5,4 19.703,8 
2.011,4 2,5 2.013,9 

17.687,0 2,9 17.689,9 

142.985,9 1.217,4 144.203,3 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 
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1. 2.02 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Ingressos totals anuals segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
corn ple-

ensenyament mentàries 

18,8 9,2 
18,0 9,3 
20,0· 8,9 

Centres sense concert 68,9 2,7 
religiosos 64,0 1,9 
laics 69,4 2,8 

Total 25,7 8,3 

Percentatge 

serveis 
corn ple- total 
men taris quotes 

12,0 40,0 
12,8 40, 1 
10,9 39,8 

21,3 92,9 
21,9 87,7 
21,2 93,4 

13,2 47,2 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 

1. 2.02 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Ingressos totals anuals segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 
altres transfe- altres 

Generalitat públiques privades rències ingressos 

52,2 0,2 5,0 57,4 1,7 
51,5 0,1 5,1 56,7 1,8 
53,1 0,3 4,8 58,2 1,5 

Centres sense concert 0,9 0,3 3,9 5,0 2,1 
religiosos 2,7 1,7 4,2 8,6 3,5 
laics 0,7 0,1 3,8 4,6 1,9 

Total 45,2 0,2 4,8 50,2 1,7 

Percentatge 

total 
ingressos Ingressos Total 

corrents de capital ingressos 

99,0 1,0 100,0 
98,6 1,4 100,0 
99,5 0,5 100,0 

100,0 100,0 
99,9 0,1 100,0 

100,0 100,0 

99,2 0,8 100,0 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 
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1. 2.03 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1 /2) 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 
De 501 a 1.000 alumnes 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

ensenyament 

2.038,7 
10.593,6 
12.322,8. 
12.074,6 
37.029,7 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
comple

mentàries 

208,1 
3.786,9 
4.451,8 
3.482,6 

11.929,4 

serveis 
comple
mentaris 

1.028,5 
4.877,2 
6.233,4 
6.962,9 

19.102,0 

Milions de pessetes 

total quotes 

3.275,3 
19.257,7 
23.008,0 
22.520,1 
68.061,1 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 

1. 2.03 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

transferències 

Generalitat 

4.002,8 
23.715,7 

altres 
públiques 

77,2 
78,6 

Ingressos corrents 

privades 

241,8 
1.899,3 

total 
transfe
rències 

4.321,8 
25.693,6 

altres 
ingressos 

239,2 
832,9 

De 501 a 1.000 alumnes 23.170,9 78,2 2.360,5 25.609,6 825,9 
Més de 1.000 alumnes 14.289,6 55,0 2.478, 1 16.822,7 579,1 
Total 65.179,0 289,0 6.979,7 72.447,7 2.477,1 

Milions de pessetes 

total 
ingressos Ingressos de Total 

corrents capital ingressos 

7.836,3 29,2 7.865,5 
45.784,2 306,3 46.090,5 
49.443,5 356,4 49.799,9 
39.921,9 525,5 40.447,4 

142.985,9 1.217,4 144.203,3 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 
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1. 2.04 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
com ple-

ensenyament mentàries 

25,9 2,6 
23,0 8,2 

De 501 a 1.000 alumnes 24,7 8,9 
Més de 1.000 alumnes 29,9 8,6 
Total 25,7 8,3 

Percentatge 

serveis 
com ple- total 
men taris quotes 

13,1 41,6 
10,6 41,8 
12,5 46,2 
17,2 55,7 
13,2 47,2 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 

1. 2.04 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 
altres transfe- altres 

Generalitat públiques privades ràncies ingressos 

50,9 1,0 3, 1 54,9 3,0 
51,5 0,2 4, 1 55,7 1,8 

De 501 a 1.000 alumnes 46,5 0,2 4,7 51,4 1,7 
Més de 1.000 alumnes 35,3 O, 1 6,1 41,6 1,4 
Total 45,2 0,2 4,8 50,2 1,7 

Percentatge 

total 
ingressos Ingressos Total 

corrents de capital ingressos 

99,6 0,4 100,0 
99,3 0,7 100,0 
99,3 0,7 100,0 
98,7 1,3 100,0 
99,2 0,8 100,0 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 
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1. 2.05 Ingressos totals anuals segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
com ple-

ensenyament mentàries 

Educació infantil 1.928,6 82,1 
Educació obligatòria 154,4 192,4 
Batxillerat 2.205,4 22,9 
Ensenyament professional 2.556,5 880,0 
Educació infantil i obligatòria 5.954,3 4.096,8 
Educació oblig. i batxillerat (1) 18.711,8 4.388,9 
Educació oblig. i professional (1) 817,2 860,7 
Tots els nivells 3.372,7 1.056,6 
Educació especial 118,6 127,2 
Altres 1.210,2 221,8 
Total 37.029,7 11.929,4 

Milions de pessetes 

serveis 
com ple-
mentaris total quotes 

886,6 2.897,3 
188,1 534,9 
48,9 2.277,2 

337,7 3.774,2 
3.966,5 14.017,6 

10.373,4 33.474, 1 
444,1 2.122,0 

1.862,3 6.291,6 
453,2 699,0 
541,2 1.973,2 

19.102,0 68.061,1 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 2.05 Ingressos totals anuals segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 

Milions de pessetes 

total 
altres transfe- altres ingressos Ingressos de Total 

Generalitat públiques privades rències ingressos corrents capital ingressos 

Educació infantil 37,7 8,6 16,4 62,7 17,9 2.977,9 0,8 2.978,7 
Educació obligatòria 1.560,9 0,1 261,8 1.822,8 71,2 2.428,9 6,0 2.434,9 
Batxillerat 134,9 26,4 20,5 181,8 24,4 2.483,4 2.483,4 
Ensenyament professional 6.312,4 79,1 549,6 6.941,1 310,5 11.025,8 0,7 11.026,5 
Educació infantil i obligatòria 22.524,7 68,7 1.225,0 23.818,4 637,1 38.473, 1 135,1 38.608,2 
Educació oblig. i batxillerat (1) 16.604,0 12, 1 2.857,5 19.473,6 933,1 53.880,8 500,5 54.381,3 
Educació oblig. i professional (1) 5.991,8 1,7 237,0 6.230,5 161,0 8.513,5 24,7 8.538,2 
Tots els nivells 5.454,7 35,0 784,9 6.274,6 113,6 12.679,8 508,5 13.188,3 
Educació especial 4.270,0 56,1 150,7 4.476,8 115,3 5.291, 1 28,5 5.319,6 
Altres 2.287,9 1,2 876,3 3.165,4 93,0 5.231,6 12,6 5.244,2 
Total 65.179,0 289,0 6.979,7 72.447,7 2.477,1 142.985,9 1.217,4 144.203,3 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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1. 2.06 Ingressos totals anuals segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
com ple-

ensenyament mentàries 

Educació infantil 64,7 2,8 
Educació obligatòria 6,3 7,9 
Batxillerat 88,8 0,9 
Ensenyament professional 23,2 8,0 
Educació infantil i obligatòria 15,4 10,6 
Educació oblig. i batxillerat (1) 34,4 8, 1 
Educació oblig. i professional (1) 9,6 10, 1 
Tots els nivells 25,6 8,0 
Educació especial 2,2 2,4 
Altres 23,1 4,2 
Total 25,7 8,3 

Percentatge 

serveis 
com ple- total 
men taris quotes 

29,8 97,3 
7,7 22,0 
2,0 91,7 
3,1 34,2 

10,3 36,3 
19, 1 61,6 
5,2 24,9 

14,1 47,7 
8,5 13, 1 

10,3 37,6 
13,2 47,2 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 2.06 Ingressos totals anuals segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (2/2) 

Percentatge 

Ingressos corrents 

transferències 

total total 
altres transfe- altres ingressos Ingressos Total 

Generalitat públiques privades ràncies ingressos corrents de capital ingressos 

Educació infantil 1,3 0,3 0,6 2,1 0,6 100,0 100,0 
Educació obligatòria 64,1 10,8 74,9 2,9 99,8 0,2 100,0 
Batxillerat 5,4 1, 1 0,8 7,3 1,0 100,0 100,0 
Ensenyament professional 57,2 0,7 5,0 62,9 2,8 100,0 100,0 
Educació infantil i obligatòria 58,3 0,2 3,2 61,7 1,7 99,7 0,3 100,0 
Educació oblig. i batxillerat ( 1) 30,5 5,3 35,8 1,7 99,1 0,9 100,0 
Educació oblig. i professional (1) 70,2 2,8 73,0 1,9 99,7 0,3 100,0 
Tots els nivells 41,4 0,3 6,0 47,6 0,9 96,1 3,9 100,0 
Educació especial 80,3 1, 1 2,8 84,2 2,2 99,5 0,5 100,0 
Altres 43,6 16,7 60,4 1,8 99,8 0,2 100,0 
Total 45,2 0,2 4,8 50,2 1,7 99,2 0,8 100,0 

Les transferències de la Generalitat inclouen la concertació i les subvencions del Departament d'Ensenyament, els sous del personal A-45, així com les 
transferències d'altres departaments de l'Administració autonòmica. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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1. 2.07 Ingressos anuals per quotes d'ensenyament per nivell educatiu segons el concert i 
la titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial 

Centres amb concert 7.023,2 3.888,0 10.693,1 1.761,2 92,4 
religiosos 4.249,4 1.408,5 6.248,3 505,1 19,7 
laics 2.773,8 2.479,5 4.444,8 1.256, 1 72,7 

Centres sense concert 2.990,5 3.864,5 4.730,8 1.959,8 26,2 
religiosos 
laics 

Total 

1. 2.08 

218,7 301,3 749,0 19,3 
2.771,8 3.563,2 3.981,8 1.940,5 26,2 

10.013,7 7.752,5 15.423,9 3.721,0 118,6 

Ingressos anuals per quotes d'ensenyament per nivell educatiu segons el concert i 
la titularitat.1994-95. Catalunya. 

Total 

23.457,9 
12.431,0 
11.026,9 

13.571,8 
1.288,3 

12.283,5 

37.029,7 

Percentatge 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

Centres amb concert 29,9 16,6 45,6 7,5 0,4 100,0 
religiosos 34,2 11,3 50,3 4, 1 0,2 100,0 
laics 25,2 22,5 40,3 11,4 0,7 100,0 

Centres sense concert 22,0 28,5 34,9 14,4 0,2 100,0 
religiosos 17,0 23,4 58,1 1,5 100,0 
laics 22,6 29,0 32,4 15,8 0,2 100,0 

Total 27,0 20,9 41,7 10,0 0,3 100,0 

Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/94-95 65 



1. 2.09 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Ingressos anuals per quotes d'ensenyament per nivell educatiu segons la capacitat 
del centre. 1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

1.274,6 106,5 560,0 97,6 2.038,7 
3.772,2 2.554,5 3.090,8 1.155, 1 21,0 10.593,6 

De 501 a 1.000 alumnes 3.273, 1 3.059,9 5.280,4 709,4 12.322,8 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

1. 2.1 o 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

1.693,8 2.031,6 7.052,7 1.296,5 12.074,6 
10.013,7 7.752,5 15.423,9 3.721,0 118,6 37.029,7 

Ingressos anuals per quotes d'ensenyament per nivell educatiu segons la capacitat 
del centre. 1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

62,5 5,2 27,5 4,8 100,0 
35,6 24,1 29,2 10,9 0,2 100,0 

De 501 a 1.000 alumnes 26,6 24,8 42,9 5,8 100,0 
Més de 1.000 alumnes 14,0 16,8 58,4 10,7 100,0 
Total 27,0 20,9 41,7 10,0 0,3 100,0 
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1. 2.11 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Ingressos anuals per concertació i altres transferències corrents per nivell educatiu 
segons el concert i la titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

4.102,5 47.445,0 3.343,5 12.093,9 4.468,3 71.453,2 
2.435,7 29.410,8 2.225,9 4.333,7 869,9 39.276,0 
1.666,8 18.034,2 1.117,6 7.760,2 3.598,4 32.177,2 

Centres sense concert 180,4 448,4 216,8 140,4 8,5 994,5 
religiosos 51,6 84,5 28,4 8,8 173,3 
laics 128,8 363,9 188,4 131,6 8,5 821,2 

Total 4.282,9 47.893,4 3.560,3 12.234,3 4.476,8 72.447,7 

1. 2.12 Ingressos anuals per concertació i altres transferències corrents per nivell educatiu 
segons el concert i la titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

Centres amb concert 5,7 66,4 4,7 16,9 6,3 100,0 
religiosos 6,2 74,9 5,7 11,0 2,2 100,0 
laics 5,2 56,0 3,5 24,1 11,2 100,0 

Centres sense concert 18, 1 45,1 21,8 14, 1 0,9 100,0 
religiosos 29,8 48,8 16,4 5, 1 100,0 
laics 15,7 44,3 22,9 16,0 1,0 100,0 

Total 5,9 66,1 4,9 16,9 6,2 100,0 
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1. 2.13 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Ingressos anuals per concertació i altres transferències corrents per nivell educatiu 
segons la capacitat del centre. 1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

20,8 285,5 264,6 3.750,9 4.321,8 
2.028,2 19.693,0 338,1 2.908,4 725,9 25.693,6 

De 501 a 1.000 alumnes 1.592,7 17.172,6 1.549,4 5.294,9 25.609,6 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

1. 2.14 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

641,2 10.742,3 1.672,8 3.766,4 16.822,7 
4.282,9 47.893,4 3.560,3 12.234,3 4.476,8 72.447,7 

Ingressos anuals per concertació i altres transferències corrents per nivell educatiu 
segons la capacitat del centre. 1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Educació Educació Ensenyament Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professional especial Total 

0,5 6,6 6, 1 86,8 100,0 
7,9 76,6 1,3 11,3 2,8 100,0 

De 501 a 1.000 alumnes 6,2 67,1 6, 1 20,7 100,0 
Més de 1.000 alumnes 3,8 63,9 9,9 22,4 100,0 
Total 5,9 66,1 4,9 16,9 6,2 100,0 
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1.3 Estructura 





1. 3.01 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 
Personal docent i de 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

850 14.836 30.605 23.826 411.410 
406 8.418 17.328 13.524 243.744 
444 6.417 13.277 10.302 167.666 

Centres sense concert 312 2.487 5.011 3.912 51.581 
religiosos 24 246 505 388 5.635 
laics 288 2.240 4.506 3.524 45.946 

Total 1.162 17.322 35.616 27.738 462.991 

1. 3.02 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Personal 
Personal docent i de 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

Centres amb concert 73,1 85,6 85,9 85,9 88,9 
religiosos 34,9 48,6 48,7 48,8 52,6 
laics 38,2 37,0 37,3 37,1 36,2 

Centres sense concert 26,9 14,4 14,1 14, 1 11, 1 
religiosos 2,1 1,4 1,4 1,4 1,2 
laics 24,7 12,9 12,7 12,7 9,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1. 3.03 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 
Personal docent i de 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

285 1.214 3.097 2.003 15.407 
553 6.475 12.411 9.765 158.413 

De 501 a 1.000 alumnes 237 5.782 11.900 9.458 166.753 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

1. 3.04 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

87 3.851 8.209 6.512 122.418 
1.162 17.322 35.616 27.738 462.991 

Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Personal 
Personal docentide 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

24,5 7,0 8,7 7,2 3,3 
47,6 37,4 34,8 35,2 34,2 

De 501 a 1.000 alumnes 20,4 33,4 33,4 34,1 36,0 
Més de 1.000 alumnes 7,5 22,2 23,0 23,5 26,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1. 3.05 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 
Personal docent i de 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

Educació infantil 147 693 1.197 932 11.653 
Educació obligatòria 42 301 555 463 8.060 
Batxillerat 17 240 629 521 7.510 
Ensenyament professional 159 1.425 2.871 2.427 40.587 
Educació infantil i obligatòria 419 5.684 10.237 8.019 144.548 
Educació oblig. i batxillerat (1) 197 5.447 11.907 9.248 157.756 
Educació oblig. i professional (1) 57 1.185 2.256 1.849 33.520 
Tots els nivells 34 1.411 2.839 2.305 40.981 
Educació especial 76 501 1.982 1.043 3.846 
Altres 14 437 1.143 929 14.530 
Total 1.162 17.322 35.616 27.738 462.991 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 3.06 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Personal 
Personal docentide 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

Educació infantil 12,7 4,0 3,4 3,4 2,5 
Educació obligatòria 3,6 1,7 1,6 1,7 1,7 
Batxillerat 1,5 1,4 1,8 1,9 1,6 
Ensenyament professional 13,7 8,2 8,1 8,7 8,8 
Educació infantil i obligatòria 36,1 32,8 28,7 28,9 31,2 
Educació oblig. i batxillerat (1) 17,0 31,4 33,4 33,3 34,1 
Educació oblig. i professional (1) 4,9 6,8 6,3 6,7 7,2 
Tots els nivells 2,9 8,1 8,0 8,3 8,9 
Educació especial 6,5 2,9 5,6 3,8 0,8 
Altres 1,2 2,5 3,2 3,4 3,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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1. 3.07 

Educació infantil 
Educació obligatòria 
Batxillerat 

Aules, personal docent i alumnes segons el nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 
Aules Docent 

3.467 4.106 
9.029 13.048 
2.125 4.225 

Ensenyament professional 2.201 3.562 
Educació especial 
Total 

1. 3.08 

Educació infantil 
Educació obligatòria 
Batxillerat 

501 949 
17.322 25.891 

Aules, personal docent i alumnes segons el nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 
Aules Docent 

20,0 15,9 
52,1 50,4 
12,3 16,3 

Ensenyament professional 12,7 13,8 
Educació especial 2,9 3,7 
Total 100,0 100,0 

Alumnes 

74.920 
252.305 
66.780 
65.139 

3.846 
462.991 

Percentatge 

Alumnes 

16,2 
54,5 
14,4 
14, 1 
0,8 

100,0 
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1. 3.09 

Fins a 100 alumnes 
De 101a500 alumnes 

Centres per concert i titularitat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Centres concertats Centres no concertats 

religiosos laics total religiosos laics 

11 79 90 8 187 
195 266 461 13 79 

De 501 a 1.000 alumnes 148 72 220 1 16 
Més de 1.000 alumnes 52 27 79 2 6 
Total 406 444 850 24 288 

1. 3.1 o Centres per concert i titularitat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Centres concertats Centres no concertats 

religiosos laics total religiosos laics 

Fins a 100 alumnes 4,0 27,6 31,6 2,9 65,5 
De 101 a500 alumnes 35,2 48,2 83,4 2,4 14,3 
De 501 a 1.000 alumnes 62,3 30,6 92,8 0,4 6,8 
Més de 1.000 alumnes 60,0 30,8 90,8 2,3 6,9 
Total 34,9 38,2 73,1 2,1 24,7 
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Total 
total centres 

195 285 
92 553 
17 237 
8 87 

312 1.162 

Percentatge 

Total 
total centres 

68,4 100,0 
16,6 100,0 
7,2 100,0 
9,2 100,0 

26,9 100,0 
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1. 3.11 Centres per concert i titularitat segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Centres concertats Centres no concertats 

religiosos laics total religiosos 

Educació infantil 14 
Educació obligatòria 19 20 39 
Batxillerat 1 1 2 
Ensenyament professional 11 64 75 
Educació infantil i obligatòria 208 189 397 2 
Educació oblig. i batxillerat (1) 105 59 164 5 
Educació oblig. i professional (1) 30 25 55 1 
Tots els nivells 17 16 32 1 
Educació especial 12 62 74 
Altres 3 9 12 
Total 406 444 850 24 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 3.12 Centres per concert i titularitat segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

laics 

133 
3 

14 
84 
20 
28 

1 
1 
2 
2 

288 

Centres concertats Centres no concertats 

religiosos laics total religiosos laics 

Educació infantil 9,3 90,7 
Educació obligatòria 44,6 48,3 92,9 7,1 
Batxillerat 5,9 5,9 11,8 5,9 82,4 
Ensenyament professional 7,2 39,9 47,2 52,8 
Educació infantil i obligatòria 49,7 45,1 94,7 0,6 4,7 
Educació oblig. i batxillerat (1) 53,3 29,9 83,2 2,7 14,0 
Educació oblig. i professional (1) 52,7 43,8 96,5 1,8 1,8 
Tots els nivells 48,5 45,6 94,1 2,9 2,9 
Educació especial 15,2 82,2 97,4 2,6 
Altres 23,2 62,5 85,7 14,3 
Total 34,9 38,2 73,1 2,1 24,7 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

Total 
total centres 

147 147 
3 42 

15 17 
84 159 
22 419 
33 197 

2 57 
2 34 
2 76 
2 14 

312 1.162 

Percentatge 

Total 
total centres 

100,0 100,0 
7, 1 100,0 

88,2 100,0 
52,8 100,0 

5,3 100,0 
16,8 100,0 
3,5 100,0 
5,9 100,0 
2,6 100,0 

14,3 100,0 
26,9 100,0 
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1. 3.13 Centres segons el tipus per capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Fins a 100 De 101 a 500 De 501 a 
alumnes alumnes 1.000 alumnes 

Educació infantil 117 30 
Educació obligatòria 16 22 4 
Batxillerat 12 4 
Ensenyament professional 71 60 23 
Educació infantil i obligatòria 10 341 67 
Educació oblig. i batxillerat (1) 51 95 
Educació oblig. i professional (1) 2 24 29 
Tots els nivells 3 10 
Educació especial 69 7 
Altres 3 5 
Total 285 553 237 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 3.14 Centres segons el tipus per capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Fins a 100 De 101 a 500 De 501 a 
alumnes alumnes 1.000 alumnes 

Educació infantil 79,6 20,4 
Educació obligatòria 38,1 52,4 9,5 
Batxillerat 70,6 23,5 
Ensenyament professional 44,7 37,7 14,5 
Educació infantil i obligatòria 2,4 81,4 16,0 
Educació oblig. i batxillerat (1) 25,9 48,2 
Educació oblig. i professional ( 1) 3,5 42,1 50,9 
Tots els nivells 8,8 29,4 
Educació especial 90,8 9,2 
Altres 21,4 35,7 
Total 24,5 47,6 20,4 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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Més de 1.000 
alumnes 

1 
5 
1 

51 
2 

21 

6 
87 

Més de 1.000 
alumnes 

5,9 
3,1 
0,2 

25,9 
3,5 

61,8 

42,9 
7,5 

Total 
centres 

147 
42 
17 

159 
419 
197 

57 
34 
76 
14 

1.162 

Percentatge 

Total 
centres 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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1. 3.15 Centres per nivell d'ocupació segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Nivell d'ocupació 
Total 

fins al 50% del 51al70% del 71al90% del 91 al99% el 100% centres 

Centres amb concert 29 89 299 294 139 850 
religiosos 5 32 139 151 78 406 
laics 24 56 161 143 60 444 

Centres sense concert 36 58 75 43 100 312 
religiosos 4 4 11 1 4 24 
laics 32 54 64 42 96 288 

Total 64 147 374 337. 239 1.162 

1. 3.16 Centres per nivell d'ocupació segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Nivell d'ocupació 
Total 

fins al 50% del 51al70% del 71al90% del 91 al99% el 100% centres 

Centres amb concert 3,4 10,5 35,2 34,6 16,3 100,0 
religiosos 1,2 8,0 34,2 37,3 19,3 100,0 
laics 5,3 12,7 36,1 32,2 13,6 100,0 

Centres sense concert 11,4 18,6 24,1 13,8 32,1 100,0 
religiosos 16, 1 15,4 46,8 4, 1 17,6 100,0 
laics 11,0 18,9 22,2 14,6 33,3 100,0 

Total 5,5 12,6 32,2 29,0 20,6 100,0 
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1. 3.17 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Centres per nivell d'ocupació segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Nivell d'ocupació 

fins al 50% del 51al70% del 71al90% del 91al99% 

44 49 68 36 
19 86 194 159 

De 501 a 1.000 alumnes 1 12 84 105 
Més de 1.000 alumnes 29 37 
Total 64 147 374 337 

1. 3.18 Centres per nivell d'ocupació segons la capacitat del centre 
1994-95. Catalunya. 

Nivell d'ocupació 

fins al 50% del 51al70% del 71al90% del 91al99% 

Fins a 100 alumnes 15,6 17,3 23,8 12,7 
De 101 a500 alumnes 3,4 15,5 35,1 28,7 
De 501 a 1.000 alumnes 0,4 4,9 35,3 44,3 
Més de 1.000 alumnes 33,2 43,0 
Total 5,5 12,6 32,2 29,0 
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Total 
el 100% centres 

87 285 
95 553 
36 237 
21 87 

239 1.162 

Percentatge 

Total 
el 100% centres 

30,6 100,0 
17,2 100,0 
15,0 100,0 
23,9 100,0 
20,6 100,0 
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1. 3.19 Centres per nivell d'ocupació segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Nivell d'ocupació 

fins al 50% del 51al70% del 71al90% del 91al99% 

Educació infantil 7 16 40 
Educació obligatòria 6 12 14 
Batxillerat 3 3 3 
Ensenyament professional 28 32 40 
Educació infantil i obligatòria 8 37 144 
Educació oblig. i batxillerat ( 1) 5 25 68 
Educació oblig. i professional (1) 2 2 27 
Tots els nivells 1 17 
Educació especial 5 16 17 
Altres 3 6 
Total 64 147 374 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 3.20 Centres per nivell d'ocupació segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Nivell d'ocupació 

23 
4 
4 

26 
162 
76 
21 
10 
7 
4 

337 

fins al 50% del 51al70% del 71al90% del 91al99% 

Educació infantil 5,0 10,8 26,9 15,7 
Educació obligatòria 13,3 28,4 33,1 10,6 
Batxillerat 16,8 16,8 17,6 22,7 
Ensenyament professional 17,4 20,2 24,9 16,2 
Educació infantil i obligatòria 2,0 8,8 34,3 38,6 
Educació oblig. i batxillerat (1) 2,6 12,5 34,5 38,5 
Educació oblig. i professional (1) 3,6 4,2 48,0 36,5 
Tots els nivells 2,9 48,7 30,3 
Educació especial 7,0 21,2 22,6 9,8 
Altres 23,2 39,3 30,4 
Total 5,5 12,6 32,2 29,0 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

Total 
el 100% centres 

61 147 
6 42 
4 17 

34 159 
69 419 
23 197 
4 57 
6 34 

30 76 
1 14 

239 1.162 

Percentatge 

Total 
el 100% centres 

41,6 100,0 
14,7 100,0 
26, 1 100,0 
21,3 100,0 
16,3 100,0 
11,9 100,0 
7,8 100,0 

18, 1 100,0 
39,3 100,0 

7, 1 100,0 
20,6 100,0 
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1. 3.21 Centres que fan activitats complementàries segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Competicions Representacions Audicions 
esportives teatrals Visites Conferències musicals 

Centres amb concert 747 765 809 671 641 
religiosos 366 382 390 346 327 
laics 381 383 419 325 313 

Centres sense concert 88 159 181 134 130 
religiosos 
laics 

Total 

1. 3.21 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

10 13 14 11 12 
78 146 167 124 118 

835 925 990 805 n1 

Centres que fan activitats complementàries segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Festes i Activitats 
Exposicions Excursions commemoracions religioses Altres 

680 835 799 513 330 
327 397 385 387 176 
353 438 413 126 153 

Centres sense concert 127 241 212 61 104 
religiosos 10 21 21 18 5 
laics 117 220 192 42 99 

Total 806 1.076 1.011 573 433 

1. 3.22 Centres que fan activitats complementàries segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Competicions Representacions Audicions 
esportives teatrals Visites Conferències musicals 

Fins a 100 alumnes 90 153 165 87 103 
De 101 a 500 alumnes 437 460 509 410 389 
De 501 a 1.000 alumnes 224 228 232 224 202 
Més de 1.000 alumnes 84 84 85 85 78 
Total 835 925 990 805 771 

Institut d'Estadística de Cataíunya-EFDEP/94-95 

Edició de 
revistes 

541 
277 
264 

71 
11 
61 

612 

Total 
centres 

850 
406 
444 

312 
24 

288 

1.162 

Edició de 
revistes 

47 
313 
179 
74 

612 
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1. 3.22 Centres que fan activitats complementàries segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Festes i Activitats 
Exposicions Excursions commemoracions religioses 

Fins a 100 alumnes 119 224 200 46 
De 101 a 500 alumnes 411 531 498 280 
De 501 a 1.000 alumnes 202 236 231 178 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

1. 3.23 

75 85 83 70 
806 1.076 1.011 573 

Centres que fan activitats complementàries segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Altres 

109 
197 
93 
34 

433 

Competicions Representacions Audicions 
esportives teatrals Visites Conferències musicals 

Educació infantil 20 84 56 23 
Educació obligatòria 39 33 41 26 
Batxillerat 17 9 17 17 
Ensenyament professional 66 59 117 116 
Educació infantil i obligatòria 358 384 401 314 
Educació oblig. i batxillerat (1) 183 193 194 191 
Educació oblig. i professional (1) 48 50 55 45 
Tots els nivells 33 34 34 34 
Educació especial 57 65 61 26 
Altres 13 14 14 14 
Total 835 925 990 805 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 3.23 Centres que fan activitats complementàries segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Festes i Activitats 
Exposicions Excursions commemoracions religioses 

Educació infantil 42 130 111 21 
Educació obligatòria 27 41 38 20 
Batxillerat 14 17 14 5 
Ensenyament professional 73 105 94 20 
Educació infantil i obligatòria 339 412 394 263 
Educació oblig. i batxillerat (1) 171 195 190 151 
Educació oblig. i professional (1) 45 55 53 38 
Tots els nivells 33 34 34 25 
Educació especial 52 74 72 23 
Altres 11 14 13 8 
Total 806 1.076 1.011 573 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

56 
24 
13 
43 

332 
178 
40 
30 
43 
11 

n1 

Altres 

55 
22 
9 

31 
167 
79 
16 
16 
33 
4 

433 

Total 
centres 

285 
553 
237 
87 

1.162 

Edició de 
revistes 

5 
22 
12 
48 

261 
160 
42 
28 
24 
11 

612 

Total 
centres 

147 
42 
17 

159 
419 
197 
57 
34 
76 
14 

1.162 
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1. 3.24 Centres que ofereixen serveis complementaris segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Transport Menjador 

ofert pel ofert pel 
centre contractat total centre contractat total Residència 

Centres amb concert 16 92 108 257 389 646 24 
religiosos 4 24 28 129 219 349 13 
laics 12 68 80 128 170 297 11 

Centres sense concert 2 32 34 127 75 202 9 
religiosos 4 4 10 13 23 4 
laics 2 28 30 116 63 179 5 

Total 18 124 142 383 464 848 33 

1. 3.25 Centres que ofereixen serveis complementaris segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Transport Menjador 

ofert pel ofert pel 
centre contractat total centre contractat total Residència 

Fins a 100 alumnes 10 23 33 108 77 184 8 
De 101 a 500 alumnes 5 54 59 181 215 396 18 
De 501 a 1.000 alumnes 30 30 65 126 192 3 
Més de 1.000 alumnes 3 16 20 30 46 76 3 
Total 18 124 142 383 464 848 33 

1. 3.26 Centres que ofereixen serveis complementaris segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Transport Menjador 

ofert pel ofert pel 
centre contractat total centre contractat total Residència 

Educació infantil 90 49 139 
Educació obltgatòria 6 14 20 
Batxillerat 1 1 2 
Ensenyament professional 1 1 5 1 6 7 
Educació infantil i obligatòria 3 37 40 138 206 344 5 
Educació oblig. i batxillerat ( 1) 2 48 50 77 111 189 9 
Educació oblig. i professional (1) 2 2 18 22 41 4 
Tots els nivells 1 11 12 13 19 32 3 
Educació especial 11 22 32 31 39 70 3 
Altres 1 1 4 3 7 
Total 18 124 142 383 464 848 33 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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Total 
centres 

850 
406 
444 

312 
24 

288 

1.162 

Total 
centres 

285 
553 
237 
87 

1.162 

Total 
centres 

147 
42 
17 

159 
419 
197 
57 
34 
76 
14 

1.162 
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1. 3.27 Alumnes que utilitzen els serveis complementaris segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Transport Menjador 

ofert pel ofert pel 
centre contractat total centre contractat total Residència 

Centres amb concert 575 12.396 12.971 44.159 57.770 102.012 1.282 
religiosos 174 2.420 2.594 25.642 38.437 64.161 567 
laics 401 9.976 10.377 18.518 19.333 37.851 716 

Centres sense concert 120 6.755 6.875 12.667 11.198 23.865 516 
religiosos 658 658 541 1.871 2.412 335 
laics 120 6.097 6.217 12.126 9.327 21.453 182 

Total 695 19.151 19.846 56.826 68.968 125.877 1.799 

1. 3.28 Alumnes que utilitzen els serveis complementaris segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Transport Menjador 

ofert pel ofert pel 
centre contractat total centre contractat total Residència 

Fins a 100 alumnes 268 728 996 3.905 2.493 6.398 360 
De 101 a 500 alumnes 339 5.777 6.116 17.106 17.093 34.199 966 
De 501 a 1.000 alumnes 7.123 7.123 17.006 27.287 44.376 99 
Més de 1.000 alumnes 88 5.522 5.610 18.810 22.095 40.905 373 
Total 695 19.151 19.846 56.826 68.968 125.877 1.799 

1. 3.29 Alumnes que utilitzen els serveis complementaris segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Transport Menjador 

ofert pel ofert pel 
centre contractat total centre contractat total Residència 

Educació infantil 82 82 4.108 2.083 6.191 
Educació obligatòria 24 24 565 792 1.356 
Batxillerat 120 75 195 
Ensenyament professional 28 28 255 5 261 637 
Educació infantil i obligatòria 168 3.177 3.345 14.232 17.407 31.639 144 
Educació oblig. i batxillerat (1) 29 11.542 11.571 28.571 36.132 64.703 602 
Educació oblig. i professional ( 1) 129 129 1.300 2.267 3.650 158 
Tots els nivells 59 2.777 2.836 5.182 5.680 10.862 216 
Educació especial 356 700 1.056 1.445 1.661 3.107 42 
Altres 774 774 1.048 2.865 3.913 
Total 695 19.151 19.846 56.826 68.968 125.877 1.799 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

Total 
alumnes 

411.410 
243.744 
167.666 

51.581 
5.635 

45.946 

462.991 

Total 
alumnes 

15.407 
158.413 
166.753 
122.418 
462.991 

Total 
alumnes 

11.653 
8.060 
7.510 

40.587 
144.548 
157.756 

33.520 
40.981 
3.846 

14.530 
462.991 
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1.4 Indicadors 





1. 4.01 Nombre mitjà d'alumnes per centres, aules i personal docent i de direcció segons 
el concert i la titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Personal 
docent i de 

Centres Aules direcció 

Centres amb concert 484 28 17 
religiosos 601 29 18 
laics 377 26 16 

Centres sense concert 165 21 13 
religiosos 231 23 15 
laics 160 21 13 

Total 398 27 17 

1. 4.02 Nombre mitjà d'alumnes per centres, aules, i personal docent segons la capacitat del 
centre. 1994-95. Catalunya. 

Centres Aules 

Fins a 100 alumnes 54 13 
De 101 a 500 alumnes 286 24 
De 501 a 1.000 alumnes 704 29 
Més de 1.000 alumnes 1.407 32 
Total 398 27 

1. 4.03 Nombre mitjà d'alumnes per centres, aules i personal docent segons el tipus de 
centre.1994-95. Catalunya. 

Centres Aules 

Educació infantil 79 17 
Educació obligatòria 192 27 
Batxillerat 442 31 
Ensenyament professional 255 28 
Educació infantil i oblfgatòria 345 25 
Educació oblig. i batxillerat (1) 801 29 
Educació oblig. i professional (1) 588 28 
Tots els nivells 1.205 29 
Educació especial 51 8 
Altres 1.038 33 
Total 398 27 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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Personal 
docent i de 

direcció 

8 
16 
18 
19 
17 

Personal 
docent i de 

direcció 

12 
17 
14 
17 
18 
17 
18 
18 
4 

16 
17 

87 



1. 4.04 

Fins al 50% 
Del 51al70% 
Del 71al90% 
Del 91al99% 
El 100% 
Total 

88 

Nombre mitjà d'alumnes per centres, aules i personal docent segons el grau 
d'ocupació.1994-95. Catalunya. 

Centres Aules 

97 17 
215 21 
419 26 
537 29 
364 28 
398 27 

Personal 
docent i de 

direcció 

10 
13 
16 
18 
17 
17 
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1. 4.05 Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Pessetes 

Serveis 
com ple- Adminis- Serveis 

De direcció Docent mentaris tració generals Total 

Centres amb concert 2.201 2.033 1.026 1.236 1.014 1.835 
religiosos 2.072 2.055 1.041 1.205 1.024 1.835 
laics 2.322 2.006 1.010 1.268 997 1.835 

Centres sense concert 1.613 1.594 844 1.183 965 1.448 
religiosos 1.483 1.862 798 971 815 1.549 
laics 1.626 1.567 849 1.211 983 1.438 

Total 2.062 1.973 995 1.228 1.006 1.n1 

1. 4.06 Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Pessetes 

Serveis 
com ple- Adminis- Serveis 

De direcció Docent mentaris tració generals Total 

Fins a 100 alumnes 1.470 1.293 1.053 1.035 881 1.250 
De 101 a 500 alumnes 2.033 1.837 891 1.154 924 1.671 
De 501 a 1.000 alumnes 2.173 2.110 999 1.310 969 1.878 
Més de 1.000 alumnes 2.683 2.173 1.100 1.257 1.190 1.960 
Total 2.062 1.973 995 1.228 1.006 1.n1 

1. 4.07 Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Pessetes 

Serveis 
com ple- Adminis- Serveis 

De direcció Docent mentaris tració generals Total 

Educació infantil 1.174 772 663 681 659 812 
Educació obligatòria 1.887 1.978 909 1.119 869 1.ns 
Batxillerat 2.760 2.347 1.490 1.159 1.018 2.046 
Ensenyament professional 2.000 1.998 868 1.109 1.020 1.820 
Educació infantil i obligatòria 2.000 1.841 893 1.194 905 1.676 
Educació oblig. i batxillerat (1) 2.443 2.139 1.104 1.343 1.049 1.905 
Educació oblig. i professional (1) 2.072 1.974 809 1.144 985 1.797 
Tots els nivells 2.022 2.177 883 1.215 1.009 1.918 
Educació especial 2.156 1.787 1.225 1.332 1.112 1.652 
Altres 2.597 2.336 914 1.195 1.534 2.084 
Total 2.062 1.973 995 1.228 1.006 1.n1 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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1. 4.08 

Fins al 50% 
Del 51al70% 
Del 71al90% 
Del 91al99% 
El 100% 
Total 

1. 4.09 

Educació infantil 
Educació obligatòria 
Batxillerat 

Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons el grau d'ocupació. 
1994-95. Catalunya. 

Pessetes 

Serveis 
com ple- Adminis- Serveis 

De direcció Docent mentaris tració generals Total 

1.721 1.705 1.025 905 875 1.497 
1.916 1.868 919 1.200 945 1.666 
2.059 1.971 999 1.205 962 1.770 
2.248 2.076 1.006 1.279 1.051 1.867 
1.922 1.851 1.006 1.241 1.054 1.702 
2.062 1.973 995 1.228 1.006 1.777 

Retribució mitjana per hora treballada del personal docent segons el nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Pessetes 

Personal 
Docent 

Ensenyament professional 
Educació especial 

1.564 
1.991 
2.362 
2.105 
1.787 
1.973 Total 
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1. 4.1 o Cost mitjà per alumne segons el concert i la titularitat per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial 

Centres amb concert 274 283 334 274 1.379 
religiosos 259 272 313 290 1.036 
laics 298 302 374 266 1.503 

Centres sense concert 301 483 430 282 668 
religiosos 265 444 413 503 
laics 305 488 433 279 668 

Total 280 293 354 275 1.367 

1. 4.11 Cost mitjà per alumne segons la capacitat del centre per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Educació Educació Ensenyaments 
infantil obligatòria Batxillerat professionals 

Fins a 100 alumnes 241 309 298 
De 101 a 500 alumnes 271 279 395 265 
De 501 a 1.000 alumnes 290 292 360 264 
Més de 1.000 alumnes 312 318 336 293 
Total 280 293 354 275 

1. 4.12 Cost mitjà per alumne segons el tipus de centre per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Educació Educació Ensenyaments 
infantil obligatòria Batxillerat professionals 

Educació infantil 246 
Educació obligatòria 305 
Batxillerat 315 
Ensenyament professional 269 
Educació infantil i obligatòria 260 262 
Educació oblig. i batxillerat (1) 339 330 365 
Educació oblig. i professional (1) 240 254 257 
Tots els nivells 290 296 337 293 
Educació especial 
Altres 229 429 338 323 
Total 280 293 354 275 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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Educació 
especial 

1.507 
945 

1.367 

Educació 
especial 

1.367 

1.367 

Milers de pessetes 

Total 

297 
281 
321 

379 
380 
379 

306 

Milers de pessetes 

Total 

498 
287 
297 
318 
306 

Milers de pessetes 

Total 

246 
305 
315 
269 
262 
342 
253 
303 

1.367 
358 
306 
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1. 4.13 Cost mitjà per alumne segons el grau d'ocupació per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Fins al 50% 371 419 445 301 1.813 407 
Del 51al70% 314 363 409 303 1.591 378 
Del 71al90% 293 305 375 270 1.507 314 
Del 91al99% 275 281 331 281 1.351 290 
El 100% 256 272 325 251 1.178 291 
Total 280 293 354 275 1.367 306 
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1. 4.14 Cost mitjà per aula segons el concert i la titularitat per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial 

Centres amb concert 6.322 8.038 10.877 8.869 10.573 
religiosos 6.062 8.045 10.645 9.595 9.701 
laics 6.704 8.028 11.269 8.530 10.816 

Centres sense concert 5.287 10.298 11.903 5.295 5.593 
religiosos 5.308 9.412 11.816 5.443 
laics 5.285 10.411 11.920 5.291 5.593 

Total 6.051 8.191 11.122 8.131 10.494 

1. 4.15 Cost mitjà per aula segons la capacitat del centre per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Educació Educació Ensenyaments 
infantil obligatòria Batxillerat professionals 

Fins a 100 alumnes 3.658 4.518 4.957 
De 101 a 500 alumnes 5.784 7.061 9.963 7.485 
De 501 a 1.000 alumnes 6.806 8.493 11.034 8.703 
Més de 1.000 alumnes 7.832 10.146 11. 734 9.272 
Total 6.051 8.191 11.122 8.131 

1. 4.16 Cost mitjà per aula segons el tipus de centre per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Educació Educació Ensenyaments 
infantil obligatòria Batxillerat professionals 

Educació infantil 4.140 
Educació obligatòria 8.191 
Batxillerat 9.844 
Ensenyament professional 7.655 
Educació infantil i obligatòria 5.824 6.962 
Educació oblig. i batxillerat (1) 8.033 9.607 11.576 
Educació oblig. i professional (1) 5.409 7.141 8.225 
Tots els nivells 6.663 9.163 9.736 8.718 
Educació especial 
Altres 2.216 14.091 11.500 10.927 
Total 6.051 8.191 11.122 8.131 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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Educació 
especial 

10.639 
9.850 

10.494 

Educació 
especial 

10.494 

10.494 

Milers de pessetes 

Total 

8.233 
8.122 
8.379 

7.871 
8.691 
7.781 

8.181 

Milers de pessetes 

Total 

6.316 
7.029 
8.578 

10.112 
8.181 

Milers de pessetes 

Total 

4.140 
8.191 
9.844 
7.655 
6.660 
9.892 
7.166 
8.816 

10.494 
11.910 

8.181 
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1. 4.17 Cost mitjà per aula segons el grau d'ocupació per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Fins al 50% 4.524 6.293 9.509 6.140 10.733 6.940 
Del 51al70% 5.527 7.517 9.923 7.592 9.976 7.757 
Del 71al90% 6.151 8.143 11.265 8.271 10.746 8.197 
Del 91al99% 6.382 8.340 11.314 9.213 9.922 8.412 
El 100% 5.602 8.391 11.556 7.130 10.813 8.046 
Total 6.051 8.191 11.122 8.131 10.494 8.181 
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1. 4.18 

Centres amb concert 
religiosos 
laics 

Despeses mitjanes per alumne segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

altres 
docent i de despeses de 

direcció no docent personal 

194 26 3 
183 24 3 
211 29 3 

Centres sense concert 201 41 4 
religiosos 187 32 2 
laics 203 42 4 

Total 195 28 3 

Milers de pessetes 

total 
personal 

223 
209 
243 

246 
221 
249 

225 

A diferència del concepte cost mitjà, les despeses mitjanes no inclouen el sou estimat del personal no remunerat ni l'amortització dels béns de capital. 

1. 4.18 Despeses mitjanes per alumne segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 

Milers de pessetes 

total 
activitat com ple- com ple- total béns despeses Despeses de Total 
docent mentàries men taris generals i serveis corrents capital despeses 

Centres amb concert 6 5 19 33 62 285 22 307 
religiosos 5 5 18 27 55 264 31 294 
laics 7 5 20 42 74 317 10 326 

Centres sense concert 12 6 39 65 121 367 12 379 
religiosos 5 7 48 38 98 319 6 325 
laics 13 6 37 68 124 373 13 386 

Total 6 5 21 37 69 294 21 315 

A diferència del concepte cost mitjà, les despeses mitjanes no inclouen el sou estimat del personal no remunerat ni l'amortització dels béns de capital. 
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1. 4.19 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 

Despeses mitjanes per alumne segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1 /2) 

Despeses corrents 

de personal 

altres 
docent i de despeses de 

direcció no docent personal 

305 63 4 
188 24 3 

De 501 a 1.000 alumnes 192 26 2 
Més de 1.000 alumnes 195 30 4 
Total 195 28 3 

Milers de pessetes 

total 
personal 

371 
215 
220 
229 
225 

A diferència del concepte cost mitjà, les despeses mitjanes no inclouen el sou estimat del personal no remunerat ni l'amortització dels béns de capital. 

1. 4.19 Despeses mitjanes per alumnes segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 
De 501 a 1.000 alumnes 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

activitat 
docent 

16 
7 
5 
6 
6 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 
com ple- com ple-

mentàries mentaris generals 

5 35 62 
4 17 37 
5 20 35 
7 26 36 
5 21 37 

Milers de pessetes 

total 
total béns despeses Despeses de Total 

i serveis corrents capital despeses 

118 490 7 496 
64 279 9 288 
65 285 33 318 
74 303 21 324 
69 294 21 315 

A diferència del concepte cost mitjà, les despeses mitjanes no inclouen el sou estimat del personal no remunerat ni l'amortització dels béns de capital. 
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1. 4.20 Despeses mitjanes per alumne segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

Educació infantil 134 22 
Educació obligatòria 194 20 
Batxillerat 207 33 
Ensenyament professional 181 22 
Educació infantil i obligatòria 176 21 
Educació oblig. i batxillerat ( 1) 203 32 
Educació oblig. i professional (1) 179 20 
Tots els nivells 199 25 
Educació especial 895 222 
Altres 225 42 
Total 195 28 

Milers de pessetes 

altres 
despeses de total 

personal personal 

2 157 
11 225 
3 243 
2 206 
2 199 
3 238 
1 200 
2 226 

12 1.129 
6 273 
3 225 

A diferència del concepte cost mitjà, les despeses mitjanes no inclouen el sou estimat del personal no remunerat ni l'amortització dels béns de capital. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 4.20 Despeses mitjanes per alumne segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 
activitat com ple- com ple- total béns 
docent mentàries men taris generals i serveis 

Educació infantil 8 3 29 42 83 
Educació obligatòria 6 9 12 32 59 
Batxillerat 9 5 2 52 68 
Ensenyament professional 11 3 2 40 56 
Educació infantil i obligatòria 5 4 16 29 54 
Educació oblig. i batxillerat ( 1) 6 7 32 42 87 
Educació oblig. i professional (1) 5 2 8 29 45 
Tots els nivells 5 5 22 34 66 
Educació especial 20 13 83 111 227 
Altres 7 3 23 43 75 
Total 6 5 21 37 69 

Milers de pessetes 

total 
despeses Despeses de Total 

corrents capital despeses 

240 3 243 
284 14 298 
310 3 313 
262 11 272 
252 29 281 
326 21 346 
245 27 272 
292 7 299 

1.356 4 1.360 
348 35 383 
294 21 315 

A diferència del concepte cost mitjà, les despeses mitjanes no inclouen el sou estimat del personal no remunerat ni l'amortització dels béns de capital. 
(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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1. 4.21 

Fins al 50% 
Del 51al70% 
Del 71al90% 
Del 91al99% 
El 100% 
Total 

Despeses mitjanes per alumne segons el grau d'ocupació. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

235 46 
236 38 
202 28 
186 26 
185 26 
195 28 

Milers de pessetes 

altres 
despeses de total 

personal personal 

6 287 
5 279 
3 232 
3 214 
2 213 
3 225 

A diferència del concepte cost mitjà, les despeses mitjanes no inclouen el sou estimat del personal no remunerat ni l'amortització dels béns de capital. 

1. 4.21 

Fins al 50% 
Del 51al70% 
Del 71al90% 
Del 91al99% 
El 100% 
Total 

Despeses mitjanes per alumne segons el grau d'ocupació. 
1994-95. Catalunya. (2/2) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 
activitat com ple- com ple- tot~I béns 
docent mentàries men taris generals i serveis 

8 6 30 70 114 
8 4 23 56 91 
6 6 22 38 73 
6 5 20 32 64 
6 4 20 33 62 
6 5 21 37 69 

Milers de pessetes 

total 
despeses Despeses de Total 

corrents capital despeses 

402 5 407 
370 12 382 
305 14 318 
278 24 302 
275 32 307 
294 21 315 

A diferència del concepte cost mitjà, les despeses mitjanes no inclouen el sou estimat del personal no remunerat ni l'amortització dels béns de capital. 
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1. 4.22 Ingressos mitjans per alumne segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats serveis 
complemen- complemen-

ensenyament tàries taris 

Centres amb concert 57 28 36 
religiosos 51 26 36 
laics 66 29 36 

Centres sense concert 263 10 81 
religiosos 229 7 78 
laics 267 11 82 

Total 80 26 41 

1. 4.22 Ingressos mitjans per alumne segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total total 
altres transfe- altres ingressos 

Generalitat públiques privades ràncies ingressos corrents 

Centres amb concert 158 15 174 5 300 
religiosos 146 15 161 5 280 
laics 175 16 192 5 328 

Centres sense concert 4 1 15 19 8 382 
religiosos 10 6 15 31 13 357 
laics 3 15 18 7 385 

Total 141 1 15 156 5 309 
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Milers de pessetes 

total quotes 

121 
114 
131 

355 
314 
360 

147 

Milers de pessetes 

Ingressos Total 
de capital ingressos 

3 303 
4 284 
2 330 

382 
357 
385 

3 311 

99 



1. 4.23 Ingressos mitjans per alumne segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats serveis 
complemen- complemen-

ensenyament tàries taris 

Fins a 100 alumnes 132 14 67 
De 101 a 500 alumnes 67 24 31 
De 501 a 1.000 alumnes 74 27 37 
Més de 1.000 alumnes 99 28 57 
Total 80 26 41 

1. 4.23 Ingressos mitjans per alumne segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Fins a 100 alumnes 
De 101 a 500 alumnes 
De 501 a 1.000 alumnes 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

transferències 

altres 
Generalitat públiques 

260 
150 
139 
117 
141 

5 

1 

Ingressos corrents 

privades 

16 
12 
14 
20 
15 

total 
transfe- altres 
rències ingressos 

280 
162 
154 
137 
156 

16 
5 
5 
5 
5 

total 
ingressos 

corrents 

509 
289 
296 
326 
309 

Milers de pessetes 

total quotes 

213 
122 
138 
184 
147 

Milers de pessetes 

Ingressos Total 
de capital ingressos 

2 
2 
2 
4 
3 

510 
291 
299 
330 
311 
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1. 4.24 Ingressos mitjans per alumne segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
complemen-

ensenyament tàries 

Educació infantil 166 7 
Educació obligatòria 19 24 
Batxillerat 294 3 
Ensenyament professional 63 22 
Educació infantil i obligatòria 41 28 
Educació oblig. i batxillerat ( 1) 119 28 
Educació oblig. i professional (1) 24 26 
Tots els nivells 82 26 
Educació especial 31 33 
Altres 83 15 
Total 80 26 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 

1. 4.24 Ingressos mitjans per alumne segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 
altres transfe- altres 

Generalitat públiques privades ràncies ingressos 

Educació infantil 3 1 5 2 
Educació obligatòria 194 32 226 9 
Batxillerat 18 4 3 24 3 
Ensenyament professional 156 2 14 171 8 
Educació infantil i obligatòria 156 8 165 4 
Educació oblig. i batxillerat (1) 105 18 123 6 
Educació oblig. i professional (1) 179 7 186 5 
Tots els nivells 133 1 19 153 3 
Educació especial 1.110 15 39 1.164 30 
Altres 157 60 218 6 
Total 141 1 15 156 5 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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Milers de pessetes 

serveis 
complemen-

taris total quotes 

76 249 
23 66 
7 303 
8 93 

27 97 
66 212 
13 63 
45 154 

118 182 
37 136 
41 147 

Milers de pessetes 

total 
ingressos Ingressos Total 

corrents de capital ingressos 

256 256 
301 302 
331 331 
272 272 
266 1 267 
342 3 345 
254 1 255 
309 12 322 

1.375 7 1.383 
360 1 361 
309 3 311 
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1. 4.25 

Fins al 50% 
Del 51al70% 
Del 71al90% 
Del 91al99% 
El 100% 
Total 

1. 4.25 

Fins al 50% 
Del 51al70% 
Del 71al90% 
Del 91al99% 
El 100% 
Total 

102 

Ingressos mitjans per alumne segons el grau d'ocupació. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
complemen-

ensenyament tàries 

163 20 
126 20 
82 24 
66 28 
83 26 
80 26 

Ingressos mitjans per alumne segons el grau d'ocupació. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 
altres transfe- altres 

Generalitat públiques privades ràncies ingressos 

137 2 15 155 10 
159 1 19 180 7 
146 1 16 163 6 
140 14 154 5 
127 14 142 5 
141 1 15 156 5 

Milers de pessetes 

serveis 
complemen-

taris total quotes 

61 244 
43 189 
45 151 
39 133 
37 147 
41 147 

Milers de pessetes 

total 
ingressos Ingressos Total 

corrents de capital ingressos 

408 409 
375 375 
319 4 323 
293 3 296 
293 293 
309 3 311 
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1. 4.26 Ingressos corrents mitjans per alumne segons el concert i la titularitat per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Centres amb concert 247 297 311 284 1.391 300 
religiosos 240 281 288 293 1.052 280 
laics 259 325 353 280 1.514 329 

Centres sense concert 305 499 423 277 599 382 
religiosos 241 395 416 316 357 
laics 312 512 424 277 599 385 

Total 260 307 334 283 1.378 309 

1. 4.27 Ingressos corrents mitjans per alumne segons la capacitat del centre per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Fins a 100 alumnes 254 340 303 1.520 509 
De 101 a 500 alumnes 236 295 379 267 949 289 
De 501 a 1.000 alumnes 272 303 324 268 296 
Més de 1.000 alumnes 306 333 327 315 326 
Total 260 307 334 283 1.375 309 

1. 4.28 Ingressos corrents mitjans per alumne segons el tipus de centre per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Educació infantil 256 256 
Educació obligatòria 301 301 
Batxillerat 331 331 
Ensenyament professional 272 272 
Educació infantil i obligatòria 228 278 266 
Educació oblig. i batxillerat (1) 326 347 338 342 
Educació oblig. i professional (1) 193 259 272 254 
Tots els nivells 277 306 326 320 309 
Educació especial 1.375 1.375 
Altres 280 437 322 335 360 
Total 260 307 334 283 1.375 309 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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1. 4.29 Ingressos corrents mitjans per alumne segons el grau d'ocupació per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Fins al 50% 338 413 444 310 1.942 408 
Del 51al70% 291 375 392 295 1.566 375 
Del 71al90% 264 326 347 288 1.503 319 
Del 91al99% 258 294 313 284 1.315 293 
El 100% 245 279 313 261 1.214 293 
Total 260 307 334 283 1.375 309 
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1. 4.30 Ingressos corrents mitjans per aula segons el concert i la titularitat per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Centres amb concert 5.702 8.444 10.124 9.212 10.668 8.318 
religiosos 5.617 8.314 9.813 9.675 9.843 8.115 
laics 5.829 8.656 10.648 8.996 10.898 8.584 

Centres sense concert 5.354 10.642 11.709 5.206 5.013 7.923 
religiosos 4.825 8.354 11.891 3.417 8.167 
laics 5.407 10.935 11.673 5.250 5.013 7.896 

Total 5.611 8.593 10.502 8.384 10.578 8.261 

1. 4.31 Ingressos corrents mitjans per aula segons la capacitat del centre per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Fins a 100 alumnes 3.859 4.980 5.041 10.731 6.478 
De 101 a 500 alumnes 5.033 7.475 9.569 7.548 9.896 7.080 
De 501 a 1.000 alumnes 6.389 8.826 9.932 8.828 8.553 
Més de 1.000 alumnes 7.688 10.636 11.434 9.952 10.370 
Total 5.611 8.593 10.502 8.384 10.578 8.261 

1. 4.32 Ingressos corrents mitjans per aula segons el tipus de centre per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Educació infantil 4.299 4.299 
Educació obligatòria 8.082 8.082 
Batxillerat 10.331 10.331 
Ensenyament professional 7.738 7.738 
Educació infantil i obligatòria 5.088 7.385 6.n1 
Educació oblig. i batxillerat (1) 7.726 10.100 10.709 9.894 
Educació oblig. i professional (1) 4.361 7.286 8.700 7.208 
Tots els nivells 6.368 9.469 9.408 9.513 8.989 
Educació especial 10.578 10.578 
Altres 2.709 14.356 10.964 11.337 12.006 
Total 5.611 8.593 10.502 8.384 10.578 8.261 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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1. 4.33 Ingressos corrents mitjans per aula segons el grau d'ocupació per nivell educatiu. 
1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Educació Educació Ensenyaments Educació 
infantil obligatòria Batxillerat professionals especial Total 

Fins al 50% 4.120 6.211 9.487 6.325 11.497 6.977 
Del 51al70% 5.109 7.761 9.509 7.380 9.820 7.692 
Del 71al90% 5.548 8.691 10.439 8.820 10.719 8.329 
Del 91al99% 5.978 8.734 10.697 9.306 9.655 8.493 
El 100% 5.361 8.604 11.122 7.410 11.145 8.098 
Total 5.611 8.593 10.502 8.384 10.578 8.261 
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1. 4.34 Cost mitjà i quota mitjana anual per usuari dels serveis complementaris segons el concert 
i la titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Cost mitjà Quota mitjana 

transport menjador residència transport menjador residència 

Centres amb concert 73 83 278 69 115 369 
religiosos 73 79 268 68 113 392 
laics 73 89 292 70 120 351 

Centres sense concert 102 65 265 100 133 310 
religiosos 96 62 269 101 114 159 
laics 103 65 250 100 135 589 

Total 83 79 277 80 119 352 

1. 4.35 Cost mitjà i quota mitjana anual per usuari dels serveis complementaris segons la capacitat 
del centre. 1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Cost mitjà Quota mitjana 

transport menjador residència transport menjador residència 

Fins a 100 alumnes 109 114 416 56 124 284 
De 101 a 500 alumnes 80 77 267 77 111 326 
De 501 a 1.000 alumnes 72 76 223 77 116 386 
Més de 1.000 alumnes 96 79 238 92 127 477 
Total 83 79 277 80 119 352 

1. 4.36 Cost mitjà i quota mitjana anual per usuari dels serveis complementaris segons el tipus 
de centre.1994-95. Catalunya. 

Milers de pessetes 

Cost mitjà Quota mitjana 

transport menjador residència transport menjador residència 

Educació infantil 41 71 152 138 
Educació obligatòria 82 88 20 106 
Batxillerat 86 80 
Ensenyament professional 26 22 139 88 297 
Educació infantil i obligatòria 75 79 219 80 105 130 
Educació oblig. i batxillerat (1) 86 77 229 85 127 375 
Educació oblig. i professional ( 1) 95 78 365 68 99 275 
Tots els nivells 81 71 333 72 107 573 
Educació especial 104 194 986 55 106 772 
Altres 65 84 68 125 
Total 83 79 277 80 119 352 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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1. 4.37 Percentatge mitjà d'usuaris dels serveis complementaris segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Transport Menjador Residència 

Centres amb concert 3,2 24,8 0,3 
religiosos 1, 1 26,3 0,2 
laics 6,2 22,6 0,4 

Centres sense concert 13,3 46,3 1,0 
religiosos 11,7 42,8 5,9 
laics 13,5 46,7 0,4 

Total 4,3 27,2 0,4 

1. 4.38 Percentatge mitjà d'usuaris dels serveis complementaris segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Transport Menjador Residència 

Fins a 100 alumnes 6,5 41,5 2,3 
De 101 a 500 alumnes 3,9 21,6 0,6 
De 501 a 1.000 alumnes 4,3 26,6 O, 1 
Més de 1.000 alumnes 4,6 33,4. 0,3 
Total 4,3 27,2 0,4 

1. 4.39 Percentatge mitjà d'usuaris dels serveis complementaris segons el tipus de centre. 
1994-95. Catalunya. 

Transport Menjador Residència 

Educació infantil 0,7 53,1 
Educació obligatòria 0,3 16,8 
Batxillerat 2,6 
Ensenyament professional O, 1 0,6 1,6 
Educació infantil i obligatòria 2,3 21,9 O, 1 
Educació oblig. i batxillerat (1) 7,3 41,0 0,4 
Educació oblig. i professional (1) 0,4 10,9 0,5 
Tots els nivells 6,9 26,5 0,5 
Educació especial 27,5 80,8 1, 1 
Altres 5,3 26,9 
Total 4,3 27,2 0,4 

(1) Amb o sense aules d'educació infantil. 
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2. Llars d'infants 





Llars d'infants. 

2. 1.01 Despeses totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

Centres amb subvenció 695,3 122,9 
religiosos 103,6 27,7 
laics 591,7 95,2 

Centres sense subvenció 1.870,3 227,5 
religiosos 87,1 17,6 
laics 1.783,2 209,9 

Total 2.565,6 350,4 

2. 1.01 Despeses totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 
activitat corn ple- corn ple- total béns i 
docent mentàries men taris generals serveis 

Centres amb subvenció 31,2 5,4 115,2 176,1 327,9 
religiosos 5,6 25,6 28,8 60,0 
laics 25,6 5,4 89,6 147,3 267,9 

Centres sense subvenció 114,9 23,5 355,5 620,0 1.113,9 
religiosos 3,0 0,1 15, 1 22,7 40,9 
laics 111,9 23,4 340,4 597,3 1.073,0 

Total 146,1 28,9 470,7 796,1 1.441,8 
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Milions de pessetes 

altres 
despeses de total 

personal personal 

15,0 833,2 
9,2 140,5 
5,8 692,7 

8,4 2.106,2 
104,7 

8,4 2.001,5 

23,4 2.939,4 

Milions de pessetes 

total 
despeses Despeses Total 

corrents de capital despeses 

1.161,1 11,0 1.172,1 
200,5 0,1 200,6 
960,6 10,9 971,5 

3.220,1 67,6 3.287,7 
145,6 53,3 198,9 

3.074,5 14,3 3.088,8 

4.381,2 78,6 4.459,8 
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Llars d'infants. 

2. 1.02 Despeses totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

Centres amb subvenció 59,3 10,5 
religiosos 51,6 13,8 
laics 60,9 9,8 

Centres sense subvenció 56,9 6,9 
religiosos 43,8 8,8 
laics 57,7 6,8 

Total 57,5 7,9 

2. 1.02 Despeses totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (2/2) 

Despeses corrents-

en béns i serveis 

activitats serveis 
activitat corn ple- corn ple- total béns i 
docent mentàries men taris generals serveis 

Centres amb subvenció 2,7 0,5 9,8 15,0 28,0 
religiosos 2,8 12,8 14,4 29,9 
laics 2,6 0,6 9,2 15,2 27,6 

Centres sense subvenció 3,5 0,7 10,8 18,9 33,9 
religiosos 1,5 O, 1 7,6 11,4 20,6 
laics 3,6 0,8 11,0 19,3 34,7 

Total 3,3 0,6 10,6 17,9 32,3 

Percentatge 

altres 
despeses de total 

personal personal 

1,3 71, 1 
4,6 70,0 
0,6 71,3 

0,3 64,1 
52,6 

0,3 64,8 

0,5 65,9 

Percentatge 

total 
despeses Despeses Total 

corrents de capital despeses 

99,1 0,9 100,0 
100,0 100,0 
98,9 1, 1 100,0 

97,9 2, 1 100,0 
73,2 26,8 100,0 
99,5 0,5 100,0 

98,2 1,8 100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1.03 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51a100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

2. 1.03 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

235,2 11,5 
996,4 98,7 

1.026, 1 183,2 
307,9 57,0 

2.565,6 350,4 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 
activitat com ple- com ple- total béns i 
docent mentàries mentaris generals serveis 

12,6 1,8 29,0 80,0 123,4 
58,9 10,4 181,6 316,8 567,7 
57,1 14,6 189,9 313,4 575,0 
17,5 2,1 70,2 85,9 175,7 

146,1 28,9 470,7 796,1 1.441,8 
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Milions de pessetes 

altres 
despeses de total 

personal personal 

3,4 250,1 
11,8 1.106,9 
6,1 1.215,4 
2,1 367,0 

23,4 2.939,4 

Milions de pessetes 

total 
despeses Despeses Total 

corrents de capital despeses 

373,5 0,5 374,0 
1.674,6 6,1 1.680,7 
1.790,4 17,2 1.807,6 

542,7 54,8 597,5 
4.381,2 78,6 4.459,8 
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Llars d'infants. 

2. 1.04 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

2. 1.04 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

114 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

62,9 3, 1 
59,3 5,9 
56,8 10, 1 
51,5 9,5 
57,5 7,9 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 
activitat com ple- com ple- total béns i 
docent mentàries mentaris generals serveis 

3,4 0,5 7,8 21,4 33,0 
3,5 0,6 10,8 18,8 33,8 
3,2 0,8 10,5 17,3 31,8 
2,9 0,4 11,7 14,4 29,4 
3,3 0,6 10,6 17,9 32,3 

Percentatge 

altres 
despeses de total 

personal personal 

0,9 66,9 
0,7 65,9 
0,3 67,2 
0,4 61,4 
0,5 65,9 

Percentatge 

total 
despeses Despeses Total 

corrents de capital despeses 

99,9 0,1 100,0 
99,6 0,4 100,0 
99,0 1,0 100,0 
90,8 9,2 100,0 
98,2 1,8 100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1.05 Despeses anuals de personal remunerat segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Personal 

serveis altres 
com ple- adminis- serveis despeses de 

docent de direcció mentaris tració generals personal 

Centres amb subvenció 561,1 134,2 51,0 15,7 56,2 15,0 
religiosos 88,2 15,4 7,5 2,0 18,2 9,2 
laics 472,9 118,8 43,5 13,7 38,0 5,8 

Centres sense subvenció 1.323,7 546,6 117,0 15,4 95,1 8,4 
religiosos 72,6 14,5 7,9 1,7 8,0 
laics 1.251,1 532,1 109, 1 13,7 87,1 8,4 

Total 1.884,8 680,8 168,0 31,1 151,3 23,4 

2. 1.06 Despeses anuals de personal remunerat segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis altres 
com ple- adminis- serveis despeses de 

docent de direcció mentaris !ració generals personal 

Centres amb subvenció 67,3 16, 1 6, 1 1,9 6,7 1,8 
religiosos 62,8 11,0 5,3 1,4 13,0 6,5 
laics 68,3 17,2 6,3 2,0 5,5 0,8 

Centres sense subvenció 62,8 26,0 5,6 0,7 4,5 0,4 
religiosos 69,3 13,8 7,5 1,6 7,6 
laics 62,5 26,6 5,5 0,7 4,4 0,4 

Total 64,1 23,2 5,7 1,1 5,1 0,8 
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Total 

833,2 
140,5 
692,7 

2.106,2 
104,7 

2.001,5 

2.939,4 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1.07 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

2. 1.08 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

116 

Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Personal 

serveis altres 
com ple- adminis- serveis despeses de 

docent de direcció mentaris trac ió generals personal 

123,7 111,5 5,0 6,5 3,4 
691,1 305,3 51,7 7,7 39,3 11,8 
806,3 219,8 88,0 12,2 83,0 6, 1 
263,7 44,2 23,3 11,2 22,5 2, 1 

1.884,8 680,8 168,0 31,1 151,3 23,4 

Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis altres 
com ple- adminis- serveis despeses de 

docent de direcció mentaris trac ió generals personal 

49,5 44,6 2,0 2,6 1,4 
62,4 27,6 4,7 0,7 3,6 1, 1 
66,3 18, 1 7,2 1,0 6,8 0,5 
71,9 12,0 6,3 3,1 6,1 0,6 
64,1 23,2 5,7 1,1 5,1 0,8 

Total 

250,1 
1.106,9 
1.215,4 

367,0 
2.939,4 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1.09 Cost anual estimat del personal no remunerat segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Centres amb subvenció 
religiosos 
laics 

Centres sense subvenció 
religiosos 
laics 

Total 

docent 

16,7 
16,7 

22,5 
14,4 
8,1 

39,2 

Personal 

serveis 
de direcció complementaris 

14,7 
10,9 
3,8 

15,2 
8,4 
6,8 

29,9 

2 
2 

3 

adminis- serveis 
tració generals 

1,8 0,9 
1,8 0,9 

0,8 4, 1 
0,8 2,1 

2,0 

2,6 5,0 

2. 1.1 o Cost anual estimat del personal no remunerat segons el concert i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis adminis- serveis 
docent de direcció complementaris tració generals 

Centres amb subvenció 46,6 41, 1 5 5,0 2,5 
religiosos 52,2 34, 1 5 5,6 2,8 
laics 100,0 

Centres sense subvenció 51,8 35,0 2 1,8 9,4 
religiosos 54,8 31,9 2 3,0 8,0 
laics 47,4 39,8 1 11,7 

Total 49,5 37,8 3 3,3 6,3 
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Total 

35,8 
32,0 

3,8 

43,4 
26,3 
17,1 

79,2 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1 .11 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

2. 1.12 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

118 

Cost anual estimat del personal no remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis adminis- serveis 
docent de direcció complementaris !ració generals 

0,9 3,0 0,4 
13,6 10,7 1,0 
24,7 16,2 2,6 3,6 

39,2 29,9 3 2,6 5,0 

Cost anual estimat del personal no remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

serveis adminis- serveis 
docent de direcció complementaris !ració generals 

19, 1 63,8 9 8,5 
52,3 41,2 3 3,8 
50,9 33,4 3 5,4 7,4 

49,5 37,8 3 3,3 6,3 

Milions de pessetes 

Total 

4,7 
26,0 
48,5 

79,2 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1.13 Ingressos totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats serveis 
ensenyament complementàries complementaris 

Centres amb subvenció 528,2 38,8 
religiosos 77,2 2,6 
laics 451,0 36,2 

Centres sense subvenció 2.503,5 69,5 
religiosos 89,6 3,5 
laics 2.413,9 66,0 

Total 3.031,7 108,3 

2. 1.13 Ingressos totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (2/2) 

transferències 

altres 
Generalitat públiques 

Centres amb subvenció 276,4 45,7 
religiosos 53,5 10, 1 
laics 222,9 35,6 

Centres sense subvenció 40,8 
religiosos 21,2 
laics 19,6 

Total 276,4 86,5 
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Ingressos corrents 

privades 

48,5 
23,7 
24,8 

12,6 
2,0 

10,6 

61,1 

total 
transfe
rències 

370,6 
87,3 

283,3 

53,4 
23,2 
30,2 

424,0 

altres 
ingressos 

7,1 
1,3 
5,8 

16,6 
4,3 

12,3 

23,7 

247,8 
46,4 

201,4 

820,6 
35,1 

785,5 

1.068,4 

total 
ingressos 

corrents 

1.192,5 
214,8 
977,7 

3.463,6 
155,7 

3.307,9 

4.656,1 

Milions de pessetes 

total 
quotes 

814,8 
126,2 
688,6 

3.393,6 
128,2 

3.265,4 

4.208,4 

Milions de pessetes 

Ingressos Total 
de capital ingressos 

0,4 1.192,9 
214,8 

0,4 978,1 

3,0 3.466,6 
155,7 

3,0 3.310,9 

3,4 4.659,5 
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Llars d'infants. 

2. 1.14 Ingressos totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats serveis 
ensenyament complementàries complementaris 

Centres amb subvenció 44,3 3,3 20,8 
religiosos 35,9 1,2 21,6 
laics 46,1 3,7 20,6 

Centres sense subvenció 72,2 2,0 23,7 
religiosos 57,5 2,2 22,5 
laics 72,9 2,0 23,7 

Total 65,1 2,3 22,9 

2. 1.14 Ingressos totals anuals segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total total 
altres transfe- altres ingressos 

Generalitat públiques privades rències ingressos corrents 

Centres amb subvenció 23,2 3,8 4,1 31, 1 0,6 100,0 
religiosos 24,9 4,7 11,0 40,6 0,6 100,0 
laics 22,8 3,6 2,5 29,0 0,6 100,0 

Centres sense subvenció 1,2 0,4 1,5 0,5 99,9 
religiosos 13,6 1,3 14,9 2,8 100,0 
laics 0,6 0,3 0,9 0,4 99,9 

Total 5,9 1,9 1,3 9,1 0,5 99,9 

Percentatge 

total 
quotes 

68,3 
58,8 
70,4 

97,9 
82,3 
98,6 

90,3 

Percentatge 

Ingressos Total 
de capital ingressos 

100,0 
100,0 
100,0 

O, 1 100,0 
100,0 

0,1 100,0 

0,1 100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1.15 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

2. 1.15 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats serveis 
ensenyament complementàries complementaris 

356,9 3,1 
1.127,5 46,1 
1.199,7 42,5 

347,6 16,6 
3.031,7 108,3 

Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 
altres transfe- altres 

Generalitat públiques privades ràncies ingressos 

8,7 7,3 4,1 20,1 4,7 
110,8 9,9 26,1 146,8 11,0 
143,8 34,7 21,0 199,5 6,8 

13, 1 34,6 9,9 57,6 1,2 
276,4 86,5 61,1 424,0 23,7 

62,1 
393,1 
463,4 
149,8 

1.068,4 

total 
ingressos 

corrents 

446,9 
1.724,5 
1.911,9 

572,8 
4.656,1 
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Milions de pessetes 

total 
quotes 

422,1 
1.566,7 
1.705,6 

514,0 
4.208,4 

Milions de pessetes 

Ingressos Total 
de capital ingressos 

446,9 
1,5 1.726,0 
1,7 1.913,6 
0,2 573,0 
3,4 4.659,5 
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Llars d'infants. 

2. 1.16 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

2. 1.16 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

122 

Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 

Percentatge 

serveis total 
ensenyament complementàries complementaris quotes 

79,9 0,7 
65,3 2,7 
62,7 2,2 
60,7 2,9 
65,1 2,3 

Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 
altres transfe- altres 

Generalitat públiques privades ràncies ingressos 

1,9 1,6 0,9 4,5 1, 1 
6,4 0,6 1,5 8,5 0,6 
7,5 1,8 1, 1 10,4 0,4 
2,3 6,0 1,7 10, 1 0,2 
5,9 1,9 1,3 9,1 0,5 

13,9 94,5 
22,8 90,8 
24,2 89,1 
26,1 89,7 
22,9 90,3 

Percentatge 

total 
ingressos Ingressos Total 

corrents de capital ingressos 

100,0 100,0 
99,9 0,1 100,0 
99,9 0,1 100,0 

100,0 100,0 
99,9 0,1 100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1.17 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la subvenció i la 
titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Personal 
Personal docent i de 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

Centres amb subvenció 74 285 526 399 3.945 
religiosos 20 58 120 87 941 
laics 54 227 406 312 3.004 

Centres sense subvenció 330 1.016 1.568 1.321 13.815 
religiosos 15 45 74 56 681 
laics 315 971 1.494 1.265 13.134 

Total 404 1.301 2.094 1.720 17.760 

2. 1.18 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la subvenció i la 
titularitat.1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Personal 
Personal docent i de 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

Centres amb subvenció 18,3 21,9 25,1 23,2 22,2 
religiosos 5,0 4,5 5,7 5,1 5,3 
laics 13,4 17,4 19,4 18, 1 16,9 

Centres sense subvenció 81,7 78,1 74,9 76,8 77,8 
religiosos 3,7 3,5 3,5 3,3 3,8 
laics 78,0 74,6 71,3 73,5 74,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1.19 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

2. 1.20 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

124 

Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 
Personal docent i de 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

92 169 234 212 1.787 
196 579 859 729 7.069 
101 446 808 629 6.817 

15 107 193 150 2.087 
404 1.301 2.094 1.720 17.760 

Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Personal 
Personal docent i de 

Centres Aules ocupat direcció Alumnes 

22,8 13,0 11,2 12,3 10, 1 
48,5 44,5 41,0 42,4 39,8 
25,0 34,3 38,6 36,6 38,4 

3,7 8,2 9,2 8,7 11,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Llars d'infants. 

2. 1.21 Nombre mitjà d'alumnes per centres, aules i personal docent i de direcció segons 
la subvenció i la titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Personal 
docent i de 

Centres Aules 

Centres amb subvenció 53 14 
religiosos 47 16 
laics 56 13 

Centres sense subvenció 42 14 
religiosos 45 15 
laics 42 14 

Total 44 14 

2. 1.22 Nombre mitjà d'alumnes per centres, aules, i personal docent i de direcció segons 
la capacitat del centre. 1994-95. Catalunya. 

direcció 

10 
11 
10 

10 
12 
10 

10 

Personal 
docentide 

Centres Aules direcció 

Fins a 25 alumnes 19 11 8 
De 26 a 50 alumnes 36 12 10 
De 51 a 100 alumnes 67 15 11 
Més de 100 alumnes 139 20 14 
Total 44 14 10 
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Llars d'infants. 

2. 1.23 Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons la subvenció i la 
titularitat. 1994-95. Catalunya. 

Serveis 
com ple- Adminis- Serveis 

De direcció Docent mentaris tració generals 

Pessetes 

Total 

Centres amb subvenció 1.013 810 661 777 732 821 
religiosos 763 711 564 641 678 701 
laics 1.085 830 684 825 761 850 

Centres sense subvenció 741 650 694 914 763 683 
religiosos 
laics 

Total 

2. 1.24 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

126 

728 961 835 942 695 861 
742 639 684 909 772 675 

783 690 683 837 752 716 

Retribució mitjana per hora treballada del personal ocupat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Serveis 
com ple-

De direcció Docent mentaris 

574 549 579 
710 628 630 

1.013 738 706 
1.333 856 773 

783 690 683 

Adminis
tració 

1.082 
688 
986 
837 

Serveis 
generals 

572 
688 
775 
899 
752 

Pessetes 

Total 

561 
655 
782 
898 
716 
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Llars d'infants. 

2. 1.25 Despeses mitjanes per alumne segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

docent i de 
direcció 

Centres amb subvenció 176 
religiosos 110 
laics 197 

Centres sense subvenció 135 
religiosos 128 
laics 136 

Total 144 

Despeses corrents 

de personal 

no docent 

31 
30 
32 

16 
26 
16 

20 

altres 
despeses de 

personal 

4 
10 
2 

1 

2. 1.25 Despeses mitjanes per alumne segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (2/2) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis total 
activitat corn ple- corn ple- total béns i despeses 
docent mentàries men taris generals serveis corrents 

Centres amb subvenció 8 29 45 83 294 
religiosos 6 27 31 64 213 
laics 9 2 30 49 89 320 

Centres sense subvenció 8 2 26 45 81 233 
religiosos 5 22 34 61 215 
laics 9 2 26 46 82 234 

Total 8 2 27 45 81 247 

Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/94-95 

Milers de pessetes 

total 
personal 

211 
149 
231 

152 
154 
152 

165 

Milers de pessetes 

Despeses Total 
de capital despeses 

3 297 
213 

4 324 

5 238 
78 293 

1 235 

4 251 
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Llars d'infants. 

2. 1.26 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

2. 1.26 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

128 

Despeses mitjanes per alumne segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

altres 
docent i de despeses de 

direcció no docent personal 

132 6 2 
141 14 2 
150 27 1 
148 27 1 
144 20 1 

Despeses mitjanes per alumnes segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis total 
activitat com ple- com ple- total béns i despeses 
docent mentàries mentaris generals serveis corrents 

7 1 16 46 70 210 
8 1 26 45 81 237 
8 2 28 46 85 263 
8 1 34 41 84 260 
8 2 27 45 81 247 

Milers de pessetes 

total 
personal 

140 
157 
178 
176 
165 

Milers de pessetes 

Despeses Total 
de capital despeses 

211 
1 238 
3 265 

26 286 
4 251 
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Llars d'infants. 

2. 1.27 Ingressos mitjans per alumne segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats serveis 
ensenyament complementàries complementaris 

Centres amb subvenció 134 10 63 
religiosos 82 3 49 
laics 150 12 67 

Centres sense subvenció 181 5 59 
religiosos 132 5 51 
laics 184 5 60 

Total 171 6 60 

2. 1.27 Ingressos mitjans per alumne segons la subvenció i la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Centres amb subvenció 
religiosos 
laics 

Centres sense subvenció 
religiosos 
laics 

transferències 

altres 
Generalitat públiques 

70 
57 
74 

12 
11 
12 

3 
31 

1 

Total 16 5 

Ingressos corrents 

total 
transferèn- altres 

privades cies ingressos 

12 94 2 
25 93 1 
8 94 2 

1 4 1 
3 34 6 
1 2 1 

3 24 1 

total 
ingressos 

corrents 

302 
228 
325 

251 
229 
252 

262 

Milers de pessetes 

total 
quotes 

207 
134 
229 

246 
188 
249 

237 

Milers de pessetes 

Ingressos Total 
de capital ingressos 

302 
228 
326 

251 
229 
252 

262 
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Llars d'infants. 

2. 1.28 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

2. 1.28 

Fins a 25 alumnes 
De 26 a 50 alumnes 
De 51 a 100 alumnes 
Més de 100 alumnes 
Total 

130 

Ingressos mitjans per alumne segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2} 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats serveis 
ensenyament complementàries complementaris 

200 2 
160 7 
176 6 
167 8 
171 6 

Ingressos mitjans per alumne segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212} 

Ingressos corrents 

transferències 

total 

35 
56 
68 
72 
60 

total 
altres transferèn- altres ingressos 

Generalitat públiques privades cies ingressos corrents 

5 4 2 11 3 250 
16 1 4 21 2 244 
21 5 3 29 1 280 

6 17 5 28 1 275 
16 5 3 24 262 

Milers de pessetes 

total 
quotes 

236 
222 
250 
246 
237 

Milers de pessetes 

Ingressos Total 
de capital ingressos 

250 
244 
281 
275 
262 
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3. Ensenyament universitari 





Ensenyament universitari. 

3. 1.01 

Religiosos 
Laics 
Total 

3. 1.01 

Despeses totals anuals segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

1.500,5 385,5 
4.034,5 1.291,0 
5.535,0 1.676,5 

Despeses totals anuals segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (2/2) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats 
activitat comple- total béns i 
docent mentàries 

serveis 
comple
mentaris generals serveis 

Religiosos 
Laics 
Total 

522,0 
269,6 
791,6 

Institut d'Estadlstica de Catalunya-EFDEP/94-95 

72,7 
66,4 

139,1 
0,5 
0,5 

566,5 
1.821,2 
2.387,7 

1.161,2 
2.157,7 
3.318,9 

altres 
despeses de 

personal 

56,7 
131,6 
188,3 

total 
despeses 

corrents 

3.103,9 
7.614,8 

10.718,7 

Milions de pessetes 

total 
personal 

1.942,7 
5.457, 1 
7.399,8 

Milions de pessetes 

Despeses Total 
de capital despeses 

176,5 
1.442,8 
1.619,3 

3.280,4 
9.057,6 

12.338,0 
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Enseny~ment universitari. 

3. 1.02 

Religiosos 
Laics 
Total 

3. 1.02 

Religiosos 
Laics 
Total 

134 

Despeses totals anuals segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

45,7 11,8 
44,5 14,3 
44,9 13,6 

Despeses totals anuals segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

total béns i activitat 
docent 

activitats 
comple

mentàries 

serveis 
comple
mentaris generals serveis 

15,9 
3,0 
6,4 

2,2 
0,7 
1,1 

17,3 
20,1 
19,4 

35,4 
23,8 
26,9 

altres 
despeses de 

personal 

1,7 
1,5 
1,5 

total 
despeses 

corrents 

94,6 
84,1 
86,9 

Despeses 
de capital 

5,4 
15,9 
13,1 

Percentatge 

total 
personal 

59,2 
60,2 
60,0 

Percentatge 

Total 
despeses 

100,0 
100,0 
100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.03 

Fins a 250 alumnes 
De 251 a 500 alumnes 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

409,9 133,0 
364,6 102,2 

De 501 a 1.000 alumnes 505,3 120,4 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

3. 1.03 

Fins a 250 alumnes 
De 251 a 500 alumnes 

4.255,2 1.320,9 
5.535,0 1.676,5 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats 
activitat comple-
docent mentàries 

35,2 11,6 
43,9 1,7 

serveis 
comple
mentaris 

total béns i 
generals serveis 

241,7 288,5 
184,4 230,0 

De 501 a 1.000 alumnes 57,7 1,8 233,1 292,6 
Més de 1.000 alumnes 654,8 124,0 0,5 1.728,5 2.507,8 
Total 791,6 139,1 0,5 2.387,7 3.318,9 
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altres 
despeses de 

personal 

2,4 
9,6 
4,0 

172,3 
188,3 

total 
despeses 

corrents 

833,8 
706,4 
922,3 

8.256,2 
10.718,7 

Milions de pessetes 

total 
personal 

545,3 
476,4 
629,7 

5.748,4 
7.399,8 

Milions de pessetes 

Despeses Total 
de capital despeses 

175,7 1.009,5 
50,0 756,4 
26,4 948,7 

1.367,2 9.623,4 
1.619,3 12.338,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.04 

Fins a 250 alumnes 
De 251 a 500 alumnes 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Despeses corrents 

de personal 

docent i de 
direcció no docent 

40,6 13,2 
48,2 13,5 

De 501 a 1.000 alumnes 53,3 12,7 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

3. 1.04 

Fins a 250 alumnes 
De 251 a 500 alumnes 

44,2 13,7 
44,9 13,6 

Despeses totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Despeses corrents 

en béns i serveis 

activitats serveis 
activitat com ple- com ple- total béns i 
docent mentàries mentaris generals serveis 

3,5 1, 1 23,9 28,6 
5,8 0,2 24,4 30,4 

De 501 a 1.000 alumnes 6,1 0,2 24,6 30,8 
Més de 1.000 alumnes 6,8 1,3 18,0 26,1 
Total 6,4 1,1 19,4 26,9 

136 

Percentatge 

altres 
despeses de total 

personal personal 

0,2 54,0 
1,3 63,0 
0,4 66,4 
1,8 59,7 
1,5 60,0 

Percentatge 

total 
despeses Despeses Total 

corrents de capital despeses 

82,6 17,4 100,0 
93,4 6,6 100,0 
97,2 2,8 100,0 
85,8 14,2 100,0 
86,9 13,1 100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.05 Despeses anuals de personal remunerat segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Religiosos 
Laics 
Total 

3. 1.06 

Religiosos 
Laics 
Total 

Personal 

docent i serveis altres 
investi- corn ple- serveis serveis adminis- despeses de 

gador de direcció mentaris tècnics generals tració personal 

1.377,3 123,2 81,6 171, 1 132,8 56,7 
3.750,1 284,4 219,1 304,4 767,5 131,6 
5.127,4 407,6 300,7 475,5 900,3 188,3 

Despeses anuals de personal remunerat segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

docent i serveis altres 
investi- corn ple- serveis serveis adminis- despeses de 

g ador de direcció men taris tècnics generals tració personal 

70,9 6,3 4,2 8,8 6,8 2,9 
68,7 5,2 4,0 5,6 14,1 2,4 
69,3 5,5 4,1 6,4 12,2 2,5 
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Total 

1.942,7 
5.457,1 
7.399,8 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.07 Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Milions de pessetes 

Personal 

docent i serveis altres 
investi- com ple- serveis serveis adminis- despeses de 

g ador de direcció mentaris tècnics generals tració personal 

Fins a 250 alumnes 330,3 79,6 21, 1 48,0 63,9 2,4 
De 251 a 500 alumnes 288,2 76,4 22,3 28,5 51,4 9,6 
De 501 a 1.000 alumnes 458,0 47,3 37,4 25,0 58,0 4,0 
Més de 1.000 alumnes 4.050,9 204,3 219,9 374,0 727,0 172,3 
Total 5.127,4 407,6 300,7 475,5 900,3 188,3 

3. 1.08 Despeses anuals de personal remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 

docent i serveis altres 
investi- com ple- serveis serveis adminis- despeses de 

g ador de direcció mentaris . tècnics generals tració personal 

Fins a 250 alumnes 60,6 14,6 3,9 8,8 11,7 0,4 
De 251 a 500 alumnes 60,5 16,0 4,7 6,0 10,8 2,0 
De 501 a 1.000 alumnes 72,7 7,5 5,9 4,0 9,2 0,6 
Més de 1.000 alumnes 70,5 3,6 3,8 6,5 12,6 3,0 
Total 69,3 5,5 4,1 6,4 12,2 2,5 

Total 

545,3 
476,4 
629,7 

5.748,4 
7.399,8 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.09 

Religiosos 
Laics 
Total 

Cost anual del personal no remunerat segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. 

docent i 
investi-

gador de direcció 

4,6 
4,6 

serveis 
comple
mentaris 

serveis 
tècnics 

Personal 

serveis 
generals 

Milions de pessetes 

altres 
adminis- despeses de 

tració personal Total 

4,6 
4,6 

3. 1.1 o Cost anual del personal no remunerat segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Fins a 250 alumnes 
De 251 a 500 alumnes 
De 501 a 1.000 alumnes 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

docent i 
investi-

gador de direcció 

4,6 

4,6 
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serveis 
comple
mentaris 

serveis 
tècnics 

Personal 

serveis 
generals 

Milions de pessetes 

altres 
adminis- despeses de 

!ració personal Total 

4,6 

4,6 
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Ensenyament universitari. 

3. 1 .11 

Religiosos 
Laics 
Total 

3. 1 .11 

Religiosos 
Laics 
Total 

140 

Ingressos totals anuals segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
com ple-

ensenyament mentàries 

3.437,2 117,6 
7.745,0 113,7 

11.182,2 231,3 

Ingressos totals anuals segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 

Milions de pessetes 

serveis 
com ple-
mentaris total quotes 

9,2 3.564,0 
3,3 7.862,0 

12,5 11.426,0 

Milions de pessetes 

total 
altres transfe- altres ingressos Ingressos de Total 

Generalitat públiques 

43,0 
101,3 
144,3 

39,5 
11,9 
51,4 

privades 

13,4 
221,0 
234,4 

rències ingressos corrents capital ingressos 

95,9 
334,2 
430,1 

90,5 
426,7 
517,2 

3.750,4 
8.622,9 

12.373,3 

76,4 
247,1 
323,5 

3.826,8 
8.870,0 

12.696,8 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.12 

Religiosos 
Laics 
Total 

3. 1.12 

Religiosos 
Laics 
Total 

Ingressos totals anuals segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
com ple-

ensenyament mentàries 

89,8 3,1 
87,3 1,3 
88,1 1,8 

Ingressos totals anuals segons la titularitat. 
1994-95. Catalunya. (2/2) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 
altres transfe-

Generalitat públiques privades rències 

1, 1 1,0 0,4 2,5 
1, 1 0,1 2,5 3,8 
1,1 0,4 1,8 3,4 
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Percentatge 

serveis 
com ple- total 
men taris quotes 

0,2 93,1 
88,6 

0,1 90,0 

Percentatge 

total 
altres ingressos Ingressos Total 

ingressos corrents de capital ingressos 

2,4 98,0 2,0 100,0 
4,8 97,2 2,8 100,0 
4,1 97,5 2,5 100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.13 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
com ple-

enseryament mentàries 

Fins a 250 alumnes 845,5 2,3 
De 251 a 500 alumnes 692,7 3,0 
De 501 a 1.000 alumnes 1.163,4 
Més de 1.000 alumnes 8.480,6 226,0 
Total 11.182,2 231,3 

3. 1.13 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (212) 

Fins a 250 alumnes 
De 251 a 500 alumnes 
De 501 a 1.000 alumnes 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

142 

transferències 

altres 
Generalitat públiques 

11,8 25,7 
55,9 11,3 

0,6 2,4 
76,0 12,0 

144,3 51,4 

Ingressos corrents 

total 
transfe- altres 

privades ràncies ingressos 

120,5 158,0 31,3 
1,9 69,1 15,2 

3,0 10,7 
112,0 200,0 460,0 
234,4 430,1 517,2 

Milions de pessetes 

serveis 
com ple-
men taris total quotes 

0,5 848,3 
695,7 

1.163,4 
12,0 8.718,6 
12,5 11.426,0 

Milions de pessetes 

total 
ingressos Ingressos de Total 

corrents capital ingressos 

1.037,6 145, 1 1.182,7 
780,0 59,2 839,2 

1.177,1 13,0 1.190,1 
9.378,6 106,2 9.484,8 

12.373,3 323,5 12.696,8 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.14 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (1/2) 

Fins a 250 alumnes 
De 251 a 500 alumnes 
De 501 a 1.000 alumnes 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

ensenyament 

71,5 
82,5 
97,8 
89,4 
88,1 

Ingressos corrents 

quotes 

activitats 
comple

mentàries 

0,2 
0,4 

2,4 
1,8 

3. 1.14 Ingressos totals anuals segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. (2/2) 

Ingressos corrents 

transferències 

total 
altres transfe- altres 

Generalitat públiques privades rències ingressos 

Fins a 250 alumnes 1,0 2,2 10,2 13,4 2,6 
De 251 a 500 alumnes 6,7 1,3 0,2 8,2 1,8 
De 501 a 1.000 alumnes 0,1 0,2 0,3 0,9 
Més de 1.000 alumnes 0,8 0,1 1,2 2,1 4,8 
Total 1,1 0,4 1,8 3,4 4,1 
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serveis 
comple
mentaris 

0,1 
0,1 

total 
ingressos 

corrents 

87,7 
92,9 
98,9 
98,9 
97,5 

Ingressos 
de capital 

12,3 
7,1 
1, 1 
1, 1 
2,5 

Percentatge 

total 
quotes 

71,7 
82,9 
97,8 
91,9 
90,0 

Percentatge 

Total 
ingressos 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.15 

Religiosos 
Laics 
Total 

3. 1.16 

Religiosos 
Laics 
Total 

144 

Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la dependència. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 
Personal docent i 

Centres Aules ocupat investigador Alumnes 

8 336 681 537 9.949 
23 374 1.680 1.254 17.598 
31 710 2.361 1.791 27.547 

Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la dependència. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Personal 
Personal docent i 

Centres Aules ocupat investigador Alumnes 

25,8 47,3 28,8 30,0 36,1 
74,2 52,7 71,2 70,0 63,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.17 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Personal 
Personal docent i 

Centres Aules ocupat investigador Alumnes 

Fins a 250 alumnes 11 89 358 300 1.815 
De 251 a 500 alumnes 6 53 225 174 2.321 
De 501 a 1.000 alumnes 5 94 311 245 3.198 
Més de 1.000 alumnes 9 474 1.467 1.072 20.213 
Total 31 710 2.361 1.791 27.547 

3. 1.18 Centres, aules, personal ocupat, personal docent i alumnes segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Percentatge 

Personal 
Personal docent i 

Centres Aules ocupat investigador Alumnes 

Fins a 250 alumnes 35,5 12,5 15,2 16,8 6,6 
De 251 a 500 alumnes 19,4 7,5 9,5 9,7 8,4 
De 501 a 1.000 alumnes 16, 1 13,2 13,2 13,7 11,6 
Més de 1.000 alumnes 29,0 66,8 62,1 59,9 73,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.19 

Religiosos 
Laics 
Total 

3. 1.20 

Religiosos 
Laics 
Total 

Nombre d'aules per cicles educatius segons la dependència. 
1994-95. Catalunya. 

Cicles educatius 

primer i segon cicles doctorat 

275 23 
331 2 
606 25 

Nombre d'aules per cicles educatius segons la dependència. 
1994-95. Catalunya. 

Cicles educatius 

primer i segon cicles doctorat 

81,8 6,8 
88,5 0,5 
85,4 3,5 

postgrau Total 

38 336 
41 374 
79 710 

Percentatge 

postgrau Total 

11,3 100,0 
11,0 100,0 
11,1 100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.21 Nombre d'aules per cicles educatius segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Fins a 250 alumnes 
De 251 a 500 alumnes 
De 501 a 1.000 alumnes 
Més de 1.000 alumnes 
Total 

primer i segon cicles 

86 
49 
87 

384 
606 

Cicles educatius 

doctorat 

24 
25 

postgrau 

2 
4 
7 

66 
79 

3. 1.22 Nombre d'aules per cicles educatius segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Cicles educatius 

primer i segon cicles doctorat postgrau 

Fins a 250 alumnes 96,6 1, 1 2,2 
De 251 a 500 alumnes 92,5 7,5 
De 501 a 1.000 alumnes 92,6 7,4 
Més de 1.000 alumnes 81,0 5, 1 13,9 
Total 85,4 3,5 11,1 

Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/94-95 

Total 

89 
53 
94 

474 
710 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.23 

Religiosos 
Laics 
Total 

3. 1.24 

Religiosos 
Laics 
Total 

148 

Nombre d'alumnes per cicles educatius segons la dependència. 
1994-95. Catalunya. 

Cicles educatius 

primer i segon cicles doctorat postgrau 

9.039 141 
15.134 57 
24.173 198 

Nombre d'alumnes per cicles educatius segons la dependència. 
1994-95. Catalunya. 

Cicles educatius 

769 
2.407 
3.176 

primer i segon cicles doctorat postgrau 

90,9 1,4 7,7 
86,0 0,3 13,7 
87,8 0,7 11,5 

Total 

9.949 
17.598 
27.547 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.25 Nombre d'alumnes per cicles educatius segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Cicles educatius 

primer i segon cicles doctorat postgrau 

Fins a 250 alumnes 1.759 6 50 
De 251 a 500 alumnes 2.203 118 
De 501 a 1.000 alumnes 3.042 156 
Més de 1.000 alumnes 17.169 192 2.852 
Total 24.173 198 3.176 

3. 1.26 Nombre d'alumnes per cicles educatius segons la capacitat del centre. 
1994-95. Catalunya. 

Cicles educatius 

primer i segon cicles doctorat postgrau 

Fins a 250 alumnes 96,9 0,3 2,8 
De 251 a 500 alumnes 94,9 5,1 
De 501 a 1.000 alumnes 95,1 4,9 
Més de 1.000 alumnes 84,9 0,9 14, 1 
Total 87,8 0,7 11,5 
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Total 

1.815 
2.321 
3.198 

20.213 
27.547 

Percentatge 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Ensenyament universitari. 

3. 1.27 

Religiosos 
Laics 
Total 

3. 1.28 

Fins a 250 alumnes 
De 251 a 500 alumnes 

Nombre mitjà d'alumnes per centres, aules i personal docent i investigador segons 
la dependència.1994-95. Catalunya. 

Personal 
docent i 

Centres Aules investigador 

1.244 30 19 
765 47 14 
889 39 15 

Nombre mitjà d'alumnes per centres, aules, i personal docent i investigador segons 
la capacitat del centre. 1994-95. Catalunya. 

Personal 
docent i 

Centres Aules investigador 

165 20 6 
387 44 13 

De 501 a 1.000 alumnes 640 34 13 
Més de 1.000 alumnes 2.246 43 19 
Total 889 39 15 
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Qüestionari de l'enquesta de finançament i despeses 
de l'ensenyament privat 





IN e INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

1111 Generalitat de Catalunya 
1111 Institut d'Estadística 

de Catalunya 

Enquesta de finançament i despeses de l'ensenyament privat 
Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada 

g~~~º 1994-1995 

~~~~º 1996 



L'Institut d'Estadística de Catalunya amb la col·laboració del Depar
tament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i conse
qüentment amb el conveni signat amb l'lnstituto Nacional de Esta
dística, du a terme la recollida de dades d'aquesta enquesta, tal 
com ja es va fer per a l'enquesta del curs 1990-91. 

Amb aquesta finalitat, sol·licitem la vostra col·laboració i us recor
dem que les dades que es consignin en aquest qüestionari estaran 
protegides pel secret estadístic. 

Legislació 

Secret estadístic 

Seran objecte de protecció i quedaran emparades pel secret es
tadístic les dades personals que obtinguin els servêis estadístics, 
tant directament dels informadors com mitjançant fonts administra
tives (art. 13.1 de la Llei de la funció estadística pública -LFEP-, de 
9 de maig de 1989, i art. 30.2 de la Llei d'estadística de Catalunya 
-LEC-, de 9 de juliol de 1987). Tot el personal estadístic tindrà la 
obligació de preseNar el secret estadístic (art. 17.1 de la LFEP i art. 
30.1 de la LEC). 

Obligatorietat de facilitar dades 

La Llei 4 l 1990 i l'art. 25 de la Llei d'estadística de Catalunya es
tableixen l'obligació de facilitar les dades que se sol·licitin per a 
l'elaboració d'aquesta estadística. 
Els serveis estadístics podran sol·licitar dades de totes les perso
nes físiques i jurídiques nacionals i estrangeres, residents a Espa
nya (art. 10.1 de la LFEP i art. 25 i 26 de la LEC). 
Totes les persones físiques i jurídiques que subministrin dades, tant 
si la seva col·laboració és obligatòria com voluntària, han de res
pondre de forma veraç, exacta, completa i dins el termini les 
preguntes ordenades degudament per part dels seNeis estadístics 
(art. 10.2 de la LFEP i art. 27 de la LEC). 
L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en . 
relació amb les estadístiques per a finalitats estatals, serà sanci
onat d'acord amb les normes contingudes en aquest Títol (art. 48.1 
de la LFEP). 
En el capítula IV de la Llei d'estadística de Catalunya (14 l 1987) 
també es preveu el règim sancionador per incompliment d'obliga
cions. 
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 
500.001 a 5.000.000 pessetes. Les infraccions greus seran sanci
onades amb multes de 50.001 a 500.000 pessetes. Les infraccions 
lleus seran sancionades amb multes de 10.000 a 50.000 pessetes 
(art. 51.1, 51.2 i 51.3 de la LFEP). 

Termini 

El qüestionari, degudament emplenat, el recollirà un agent acredi
tat, aproximadament als 15 dies de la seva recepció. Es faciliten 
dos exemplars del qüestionari per tal que un d'ells es conservi en 
el Centre per si fossin necessàries consultes posteriors. 

Telèfon de consultes: 

(93) 317 34 45 (Enquesta de l'ensenyament privat) 

L'Institut d'Estadística de Catalunya i l'lnstituto Nacional de Esta
dística us agraeixen la vostra col·laboració. 
-
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El Institut d'Estadística de Catalunya con la co/aboración del 
Departament d'Ensenyament de la Generalidad de Cataluña, y conse
cuentemente con el convenia firmada con el Instituta Nacional de Es
tadística, lleva a cabo la recogida de datos de esta encuesta, tal y como 
ya se realizó con ocasión de la encuesta para el curso 1990-91. 

Con esta finalidad, pedimos su colaboración recordandoles que los 
datos que se consignen en este cuestionario estaran protegidos por 
el secreto estadística. 

Legislación 

Secreto estadística 

Seran objeto de protección y quedaran amparados por el secreto 
estadística, los datos persona/es que obtengan los servicios es
tadísticos, tanto directamente de los informadores como a través 
de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de función estadís
tica pública -LFEP-, de 9 de mayo de 1989 y art. 30.2 de la Ley de 
estadística de Cataluña -LEC- de 9 de julio de 1987). Todo el per
sonal estadística tendra la obligación de preservar el secreto esta
dística (art. 17.1 de la LFEP y art. 30.1 de la LEC). 

Obligación de facilitar los datos 

La Ley 4 l 1990 y el art. 25 de la Ley de estadística de Cataluña 
establecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten 
para la elaboración de esta estadística. 
Los servicios estadísticos podran solicitar datos de todas las per
sonas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en 
España (art. 10.1 de la LFEP y art. 25 y 26 de la LEC). 
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tan
ta si su colaboración es obligatoria como va/untaria, deben contes
tar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las 
preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios 
estadísticos (art. 10.2 de la LFEP y art. 27 de la LEC). 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, 
en relación con las estadísticas para fines estafa/es, sera sancio
nada de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el 
presente Título (art. 48.1 de la LFEP). 
En el capítula /V de la Ley de estadística de Cataluña (14l1987) 
también se prevé el régimen sancionador por incumplimiento de 
obligaciones. 
Las infracciones muy graves seran sancionadas con multas de 
500.001 a 5.000.000 pesetas. Las infracciones graves seran san
cionadas con multas de 50.001 a 500.000 pesetas. Las infraccio
nes leves se sancionaran con multas de 10.000 a 50.000 pesetas 
(art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP). 

PI azo 

El cuestionario debidamente cumplimentado sera recogido por un 
agente acreditada, aproximadamente a los 15 días de su recep
ción. Se facilitan dos cuestionarios para que uno de e/los se con
serve en el Centro por si fueran necesarias posteriores consultas. 

Teléfono para efectuar consultas: 

(93) 317 34 45 (Encuesta de la enseñanza privada) 

El Institut d'Estadística de Catalunya y el Instituta Nacional de 
Estadística les agradecen su colaboración. 



IN 
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

1111 Generalitat de Catalunya 
1111 Institut d'Estadística 

de Catalunya e 
Enquesta de finançament i despeses 
de l'ensenyament privat 
(Curs 1994-1995) 

Modificacions en la identificació 
Si hi hagués cap error en el quadre anterior, empleneu el següent amb les dades correctes. 
No escrigueu en els espais ombrejats. 
Modificaciones en la identificación 
De existir algún error en el cuadro anterior, cumplimente el siguiente con los datos correctos. 
No escriba en los espacios sombreados. 

Codis: 
Códigos: 

estrat l estrato 

l l l l l l l l l l l l l l l 
NIF codi del centre l código del centro 

l l l l l l l l 
Nom del centre l Nombre del centro 

l l l l l l l l 
Titular 

Encuesta de financiación i gastos 
de la enseñanza privada 
(Curso 1994-1995) 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Domicili del centre, (carrer, plaça, carretera, etc. l denominació l núm., o km l escala l pis l porta) l Domicilio del centro, (calle, plaza, carretera, etc. l denominación l n' o km l escalera l piso l puerta) 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Localitat, barri, etc./ Localidad, barrio, etc. 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Municipi l Municipio 

l l l l l l l l l l l l 
Província l Provincia 

Informant (persona a qui cal adreçar-se per a consultes o aclariments sobre aquest qüestionari) 
lnformante (persona a quien dirigirse para consultas o aclaraciones sobre este cuestionario) 

l l l l l l l l l l 

l l l l l l 
Codi postal l Código postal 

Sr. l Sra. - D. l Dña . ..................................................................................................................................................................................................................... . 

Càrrec o lloc de treball l Cargo o puesto ........................................................................................................ Telèfon l Teléfono: ............................................. . 
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INSTRUCCIONS GENERALS 

Objectiu 

Aquesta enquesta vol obtenir informació estadística a fi de conèi
xer, per als àmbits nacional i autonòmic, les despeses i el finança
ment de l'ensenyament privat, per tal de calcular l'aportació del 
sector a l'economia nacional. 
En aquest sentit cal destacar que els resultats només es publica
ran per als àmbits esmentats anteriorment i que es mantindrà es
tricte secret sobre les dades individuals proporcionades pels infor
madors a qualsevol organisme públic o privat. 

Unitat d'informació 

La informació que se sol·licita en aquest qüestionari s'ha de refe
rir al centre docent les dades del qual constin en la pàgina 3, inde
pendentment que l'empresa o el titular poguessin tenir altres cen
tres. 

Informació sol·licitada 

La informació que es pretén recollir es refereix només a les activi
tats educatives (docents i complementàries) i als serveis comple
mentaris. S'exclouran els serveis annexos al centre (llibreria, pa
pereria, bar, cinema, instal·lacions esportives, granja, etc.). 

Període de referència 

Les dades per consignar s'han de referir al curs 1994-95. En cas 
que la comptabilitat del centre es porti per anys naturals, les dades 
econòmiques hauran de referir-se a l'any 1995. 

Forma d'anotar les dades 

Les xifres s'hauran d'anotar amb claredat i les caselles corresponents 
s'emplenaran ajustant les xifres a la dreta. No utilitzeu fraccions ni 
decimals, arrodoniu, si fos necessari, per excés o per defecte. El valor 
de les despeses i dels ingressos ha d'anar en milers de PTA. 

exemple: 826.512 PTA en despeses financeres anotareu: 

Despeses financeres corrents l l 1812171 

Les xifres preimpreses en alguns espais del qüestionari no s'han 
de tenir en compte per a l'emplenament del qüestionari ja que hi 
són per necessitats del procés informàtic. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

Objetivo 

Esta encuesta trata de obtener información estadística para cono
cer, a nivel nacional y autonómico, los gastos y la financiación de 
la enseñanza privada, con el fin de calcular la aportación del sec
tor a la economía nacional. 
En este sentida se destaca que se publicaran, solamente, los re
sultados a los niveles señalados anteriormente, manteniendo es
tricta secreto sobre los datos individua/es proporcionados por los 
informantes ante cualquier organismo pública o privada. 

Unidad de información 

La información que se so/icita en el presente cuestionario debe 
referirse al centro docente cuyos datos de emplazamiento figuran 
en la pagina 3, independientemente de que la empresa o el titular 
pudiera tener atros centros. 

lnformación solicitada 

La información que se pretende recoger se refiere únicamente a las 
actividades educativas (docentes y complementarias), así como a los 
servicios complementarios. Se excluiran los servicios anejos al centro 
(librería-papelería, bar, cine, instalaciones deportivas, granja, etc.). 

Periodo de referencia 

Los datos a consignar deben referirse al curso 1994-95. En el caso 
en que la contabilidad del centro se lleve por años natura/es, los 
datos económicos deberan referirse al año 1995. 

Forma de anotar los datos 

Las cifras deben anotarse con claridad, cumplimentando las casi
/las correspondientes, ajustandose a Ja derecha. No utilizar fracción 
ni decimales, redondeando, si es preciso, por exceso o por detec
to. Los valores de gastos e ingresos deben ir en mi/es de pesetas. 

Ejemplo: 826.512 PTA. En gastos financieros se anotara: 

Gastos financieros corrientes: l l 1812171 

Las cifras preimpresas en algunos espacios del cuestionario no 
deben tenerse en cuenta para la cumplimentación del cuestiona
rio, ya que figuran por necesidades del proceso informatico. 



CONSIDERACIONS PRÈVIES (senyaleu amb una X la casella que correspongui) 
CONSJDERACIONES PREVIAS (señale con una X el cuadro que corresponda) 

Centre el titular del qual és una empresa pública 
Centro cuyo titular es una empresa pública ....................................................................................................................................................................................... . 

Centre que funciona en règim de cooperativa 
Centro que funciona en régimen de cooperativa ............................................................................................................................................................................... . 

Centre on treballen professors del MEC en nombre superior al 50 % del total de professors 
Centro en que trabajan profesores del MEC en cuantia superior al 50% del total de profesores ................................................................................................... . 

Centre el titular del qual és un ajuntament o diputació (*) 
Centro cuyo titular es un ayuntamiento o diputación (*) .................................................................................................................................................................... . 

(*) En aquest cas no cal que empleneu la resta del qüestionari. l En este caso no es preciso que cumplimente el resto del cuestionario. 

REFERÈNCIA DE LES DADES ECONQMIQUES (senyaleu amb una X el que correspongui) 
REFERENCIA DE LOS DATOS ECONOMICOS (señale con una X lo que corresponda) 

Les dades econòmiques recollides en aquest qüestionari es refereixen a: 
Los datos económicos recogidos en este cuestionario se refieren a: 

Curs 1994-1995 
Curso 1994-1995 ............................................................................................................................................................................................................................... . 

Any 1995 
Año 1995 ............................................................................................................................................................................................................................................ . 

Observacions l Observaciones 

SI NO 

1 D s D 

1 D s D 

1 D s D 

1 D s D 

10 

s D 
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APARTAT A. CARACTERÍSTIQUES 

(1) Tipus de subvenció concedida: assenyaleu "SÍ" en cadascu
na de les modalitats de subvenció concedida al centre per al 
curs escolar 1994-95 amb independència del fet que hagin estat 
efectivament percebudes en aquest període; assenyaleu "NO" 
en els altres casos. 

APARTAT B. ACTIVITATS l SERVEIS 

(2) Nivells educatius: s'han agrupat els nivells educatius en els 
apartats següents: 

l1LI Educació infantil: inclou educació preescolar (pàrvuls i jar
dí d'infància). 
[fil Educació primària: inclou educació primària LOGSE, ci
cle inicial i mitjà d'EGB, educació especialitzada equivalent. 
l1l3 Educació secundària obligatòria: inclou educació secun
dària obligatòria (LOGSE), grau superior d'EGB, educació es
pecial equivalent i formació d'adults equivalent. 
l1L4 Batxillerat: inclou batxillerat LOGSE, BUP i COU, batxille
rat experimental REM, educació especial equivalent i educació 
d'adults equivalent. 
l1L5 Ensenyaments professionals de grau mitjà: inclou FPI, 
FPll, mòduls 11, cicles formatius de grau mitjà de formació pro
fessional i d'arts plàstiques i disseny, arts aplicades i oficis ar
tístics, grau mitjà de música i dansa, graduat en ceràmica, ca
pacitació agrària, formació professional adaptada (educació 
especial) i educació d'adults equivalent. 
~ Ensenyaments professionals de grau superior: inclou 
els cicles formatius de grau superior de formació professional 
i arts plàstiques i disseny, mòduls Ill. 
Anoteu per a cada un dels nivells educatius que s'imparteixen 
en el centre: nombre d'alumnes, places, unitats (totals i subven
cionades) i nombre de hores setmanals. 

(3) Nombre de places: es consideraran així el nombre de places 
físiques del centre aprovades pel Departament d'Ensenyament 
de la Generalidad de Cataluña per al desenvolupament de les 
seves activitats docents. 

(4) Nombre d'aules en funcionament: es considerarà així el nom
bre d'aules físiques que té el centre i que estan funcionant du
rant el curs escolar 1994-95. En cas que el centre faci torns 
rotatius, l'aula que funcioni en dos torns amb dos grups diferents 
d'alumnat es comptabilitzarà com a dues unitats, tant en la 
columna del "total" com en la columna de "subvencionades", si 
l'aula rep dues subvencions. 

(5) Nombre d'hores setmanals: es refereix a les hores passades 
des de l'entrada fins a la sortida dels alumnes, excloent-ne el 
temps de descans del migdia. En cas que dirfs d'un mateix ni
vell educatiu hi hagi cursos amb diferents nombre d'hores set
manals, s'anotarà el nombre mitjà d'hores. 

(6) Serveis complementaris: s'anotarà el nombre d'alumnes que 
utilitzen els serveis de transport, residència i menjador, tant si 
aquests serveis són oferts pel centre com per altres empreses 
que hagin estat contractades. També s'indicarà el nombre de 
places que té el centre per als esmentats serveis. 

(7) Activitats complementàries: són les de naturalesa formativa 
però no estrictament docent. S'indicarà la freqüència aproxima
da en què es realitzen, independentment del nombre d'alumnes 
o de cursos participants. Per a cadascuna de les activitats se 
senyalarà una única opció, que serà la de major freqüència en 
cas que aquesta sigui diferent per a diversos cursos. 
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APARTADO A. CARACTERÍSTICAS 

(1) Tipa de subvención concedida: señalar el "SÍ" en cada una 
de las modalidades de subvención concedidas al centro para el 
curso escolar 1994-95 con independencia de que hayan sido 
efectivamente percibidas en dicho periodo; señalar el "NO" en 
los demas casos. 

APARTADO B. ACTIV/DADES Y SERV/C/OS 

(2) Niveles de enseñanza: se han agrupado los niveles de ense
ñanza en los apartados siguientes: 

l1llJ Educación infantil: comprende educación preescolar (par
vulos y jardín de infancia) 
l!JgjEducación primaris: comprende educación primaria LOGSE, 
cie/o inicial y medio de EGB, educación especial equivalente. 
lMI Educación secundaria obligatoris: comprende educación 
secundaria obligatoria (LOGSE), grado superior de EGB, educación 
especial equivalente y formación de adultos equivalente. 
IJMjBachil/erato: comprende bachillerato LOGSE, BUP y COU, 
bachillerato experimental REM, educación especial equivalente 
y educación de adultos equivalente. 
lM)Enseñanzas profesiona/es de grada medio: comprende FPI, 
FPll, módu/os fi, cie/os formativos de grado medio de formación 
profesional y de artes plasticas y diseño, artes aplicadas y oficios 
artísticos, grado medio de música y danza, graduado en ceramica, 
capacitación agraria, formación profesional adaptada (educación 
especial) y educación de adultos equivalente. 
lOO Enseñanzas profesionales de grada superior: com
prende cie/os formativos degrado superior de formación profe
sional y artes plasticas y diseño, módu/os Ill. 
Anote para cada uno de los niveles de enseñanza que se im
parten en el centro: número de alumnos, puestos, unidades (to
ta/es y subvencionadas) y número de horas semanales. 

(3) Número de puestos: se considerara como tal el número de pla
zas físicas aprobadas por el Departament d'Ensenyament de la 
Generalidad de Cataluña para el centro para el desarrollo de sus 
actividades docentes. 

(4) Número de au/as en funcionamiento: se considerara como tal el 
número de au/as físicas de que dispone el centro y que hayan fun
cionado durante el curso escolar 1994-95. En el caso en que el 
centro tenga turnos rotativos, el aula que funcione en dos turnos con 
dos grupos diferentes de alumnado, se contabilizara como dos 
unidades, tanto en la columna del "total" como en la columna de 
"subvencionadas': si el aula recibe dos subvenciones. 

(5) Número de horas semanales: se refiere a las horas transcurridas 
desde la entrada hasta la sa/ida de los alumnos, excluyendo el tiempo 
de descanso a mediodía. En el caso de que, dentro de un mismo nivel 
de enseñanza, existan cursos con distinto número de horas semanales, 
sè anotara el número medio de horas de dichos cursos. 

(6) Servicios complementarios: se anotara el número de alumnos 
que utilizan los servicios de transporte, residencia y comedor, tan
to si estos servicios se prestan por el centro como por otras empre
sas con las que hayan sido contratados. Asimismo, se indicara el 
número de puestos de que dispone el centro para dichos servicios. 

(7) Actividades complementarias: son las de naturaleza formativa 
pero no estrictamente docente. Se indicara la frecuencia aproxima
da con que se organizan, independientemente del número de alum
nos o de cursos participantes. Para cada una de las actividades se 
señalara una opción, que sera la de mayor frecuencia en el caso 
de que ésta sea distinta para diversos cursos. 



A. CARACTERÍSTIQUES l CARACTERÍSTICAS 

Dependència (senyaleu amb una X el tipus de centre segons quina sigui la persona, física o jurídica, titular del centre): 
Dependencia (señale con una X el tipo de centro según quien sea la persona, física o jurídica, titular del centro): 
Centre de l'Església o d'alguna comunitat religiosa catòlica o no l Centro de la lglesia o de alguna comunidad religiosa cató/ica o no .................................................................... 1 O 
Centre laic l Centro laico ................................................................................................................................................................................................................................................... 6 O 
Any aproximat de la construcció del centre (o en cas d'una reforma important de les seves instal.lacions, any de la reforma) 
Año aproximada de construcción del centro (o en caso de reforma sustancial de sus instalaciones, año de dicha reforma) .................................... [~1~1~~~ 
Tipus de subvenció concedida (1) J Tipo de subvención concedida (1) 
Subvencions a l'explotació l Subvenciones a la explotació: SI 

Concertació general o plena l Concierto general o pleno ................................................................................................................................................................................ 1 O 
NO 

s O 
s O 
s O 

Concertació singular l Concierto singular .......................................................................................................................................................................................................... 1 O 
Altres subvencions a l'explotació l Otras subvenciones a la explotación ......................................................................................................................................................... 1 O 
Subvencions al capital l Subvenciones al capital: 
A l~ creació de places escolars l A la creación de puestos escolares .... : ........................................................................................................................................................ 1 O 
Altres subvencions al capital l Otras subvenciones al capital .......................................................................................................................................................................... 1 O 
Subvencions sense finalitat específica l Subvericiories sin finalidad específièa ............................................................................................................................................. 1 O 

B. ACTIVITATS l SERVEIS l ACTIV/DADES Y SERV/C/OS 01 

Activitats docents i serveis complementaris 
Actividades docentes y servicios complementarios 

Nivells d'ensenyament (2): l Niveles de enseñanza (2): 

Educació infantil i preescolar l Educación infantil y preescolar ............ .. 

Educació primària l Educación primaria ................................................ .. 

Educació secundària obligatòria l Educación secundaria obligatoria .... . 

Batxillerat l Bachil/erato ........................................................................... . 

Ensenyaments professionals grau mitjà 
Enseñanzas profesionales grado medio ................................................ . 

Ensenyaments professionals grau superior 
Enseñanzas profesionales grado superior ............................................ .. 

L!JJJ 
l1_j.1J 
L.!JlJ 
LiliJ 

LlliJ 
l1__liJ 

Total........................................................................................................... WLJ 
Serveis complementaris (6) l Servicios complementarios (6) 

Transport escolar l Transporte escolar .................................................. .. 

Menjador (exclosos alumnes residents) 
Comedor (exc/uídos alumnos residentes) .............................................. . 

Residència l Residencia .......................................................................... . 

Activitats complementàries (7) 
Actividades complementarias (7) 

Competicions esportives l Competiciones deportivas .................................... l_Q_bJ 

Representacions teatrals l Representaciones teatrales ................................. ~ 

Visites a museus, empreses, etc. l Visitas a museos, empresas, etc. ........... l_QJ_!J 

Conferències l Conferencias ............................................................................ l.QJ.!J 
Audicions musicals l Audiciones musica/es .................................................... ~ 

Edició de revistes i diaris l Edición de revistes y periódicos ........................... l_Q_J_§J 

Exposicions en el centre l Exposiciones en el centro..................................... l_QJzJ 

Excursions l Excursiones ................................................................................. l.QJ.!J 
Commemoracions, festes, etc. l Conmemoraciones, fiestas, etc. .................. ~ 

Activitats religioses l Actividades religiosas .................................................... l!J..QJ 

Altres activitats (especifiqueu la més important): 
Otras actividades (especifique la mas importante): ........................................ L!l1J 

Nombre d'alumnes Nombre de places (31 
Número de alumnos Número de puestos (3) 

Nombre d'aules en funcionament (4) 
Número de au/as en funcionamiento (4) 

Subvencionades 
i l o concertades 
Subvencionadas 

Total i l o concertadas 

Nombre d'hores 
setmanals (5) 

Número de horas 
semana/es (5) 

W 
W 
W 
W 
W 
W 

02 
Freqüència aproximada (senyaleu amb una X la que correspongui) 

Frecuencia aproximada (señalar con una X la que proceda) 
Mai Anual Trimestral Mensual Setmanal 

Nunca Anual Trimestral Mensual Semanal 

O 20 30 40 50 
O 20 30 40 50 
O 20 30 40 50 
O 20 30 40 50 
O 20 30 40 50 
O 20 30 40 50 
O 20 30 40 50 
O 20 30 40 50 
O 20 30 40 50 
O 20 30 40 50 

O 20 30 40 50 
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APARTAT C. PERSONAL DEL CENTRE 

(1) Personal del centre: es consideren persones ocupades en el 
centre aquelles que hi presten els seus serveis i tenen una re
lació directa amb les activitats educatives i l o serveis comple
mentaris. No s'inclou en aquest apartat el personal A-45 (per
sonal funcionari que depèn del MEC). 
En cas que una persona treballi en diversos centres que per
tanyin a un mateix titular, s'haurà de tenir en compte que només 
cal anotar les dades que corresponguin al centre al qual fa re
ferència aquest qüestionari. 

(2) Nivells educatius: en la pàg. 6 nota (2) figura el contingut de 
cada nivell. 

(3) Personal docent: s'entén com qualsevol persona ocupada a 
transmetre coneixements, aptituds, etc. Aquest personal pot ser 
concertat (pagat per l'Administració) o no concertat, o bé con
tractat pel centre (si hi ha una relació contractual de caràcter 
laboral amb ell) o no contractat pel centre. No s'inclourà com a 
personal docent el personal de direcció encara que faci treballs 
docents; aquest personal de direcció només s'inclourà en el seu 
apartat específic. 

(4) Nombre de professors: per emplenar aquestes columnes s'ha 
de tenir en compte que aquells professors que ensenyen en di
ferents nivells educatius es comptabilitzaran en cadascun d'ells. 
Si dins de cada nivell un professor desenvolupa la seva funció 
en més d'una categoria, se l'inclourà només una vegada en la 
categoria superior que faci. 

(5) Hores setmanals treballades: és la suma de totes les hores 
(lectives i complementàries segons conveni, i extres) treballa
des habitualment cada setmana pel total de persones que per
tanyen a cada categoria i nivell que coincideix, generalment, 
amb les contractades pel centre. 

(6) Nombre de docents: contràriament a l'apartat (4), cada profes
sor només ha d'estar en un únic nivell educatiu, de manera que 
qui desenvolupi funcions en més d'un nivell, se l'inclourà en el 
que dediqui major nombre d'hores. Es consideraran com a 
hores treballades en aquest nivell les corresponents al total 
d'hores treballades pel personal inclòs en l'esmentat nivell, amb 
independència del nivell en què hagin estat impartides. 

(7) Personal de direcció: s'anotarà en aquest apartat el nombre 
de persones i el nombre total d'hores setmanals treballades en 
el centre amb independència de les diferents funcions que faci. 

(8) Personal no docent: co~prèn personal titulat no docent (met-· 
ges, psicòlegs, ATS, capellans, etc.), personal de serveis com
plementaris i de serveis generals, que exerceixen activitats pro
fessionals no docents i que són a la nòmina del centre. S'inclou
rà, encara que no figuri a la nòmina, el personal no concertat no 
contractat pel centre que faci aquestes funcions. Cada perso
na ha d'estar en una sola categoria de manera que qui realitzi 
més d'una funció s'inclourà en aquella en la qual dediqui major 
nombre d'hores. Una vegada assignada una persona a una 
categoria, se li anotaran les hores treballades en el centre per 
aquesta persona. 
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APARTADO C. PERSONAL DEL CENTRO 

(1) Personal del centro: se consideran personas empleadas en el 
centro aquellas que prestan sus servicios en el mismo y que 
tienen una relación directa con las actividades educativas y l o 
servicios complementarios. No se incluye en este apartada el 
personal A-45 (personal funcionaria dependiente del MEC). 
En los casos en que una persona trabaje en distintos centros 
pertenecientes a un mismo titular, se debera tener en cuenta 
que solamente se anotaran los datos que correspondan alcen
tro al que se refiere este cuestionario. 

(2) Niveles de enseñanza: en la pag. 6 nota (2) figura el conteni
do de cada nivel. 

(3) Personal docente: se entiende como tal cualquier persona em
pleada a los fines de trasmitir conocimientos, aptitudes, etc. Este 
personal puede estar concertada (remunerada por la Administra
ción) o no concertada, así como contratado por el centro (si existe 
una relación contractual de caracter laboral con el mismo) o no con
tratado por el centro. No se incluira como personal docente el per
sonal de dirección aunque realice tareas docentes; este personal 
de dirección se incluira únicamente en su respectiva apartada. 

(4) Número de profesores: para cumplimentar estas columnas se 
debe tener en cuenta que aquellos profesores que imparten 
enseñanza en diferentes niveles educativos se contabilizaran 
en cada uno de e/los. Si dentro de cada nivel un profesor de
sarrolla su función en mas de una categoría, se fe incluira só/o 
una vez en la categoría superior que rea/ice. 

(5) Horas semanales trabajadas: es la suma de todas las horas 
(lectivas y complementarias según convenia y extras) trabaja
das a la semana por el total de personas pertenecientes a cada 
categoría y nivel que coinciden, generalmente, con las contra
tadas por el centro. 

(6) Número de docentes: al contrario del apartada (4), cada profesor 
só/o debe figurar en un única nivel educativa, de modo que quien 
desarrolle sus funciones en mas de un nivel, se incluira en el que 
dedique mayor número de horas. Se consideran como horas tra
bajadas en ese nivel las correspondientes al total de horas traba
jadas por el personal incluído en dicho nivel, con independencia del 
nivel en que han sida impartidas. 

(7) Personal de dirección: Se anotara en este apartada el número de 
personas y el número total de horas semanales trabajadas en el 
centro con independencia de las diferentes funciones que realice. 

(8) Personal no docente: comprende personal titulada no docente 
(médicos, psicó/ogos, ATS, capellanes, etc.) así como personal 
de servicios complementarios y de servicios generales, que 
ejercen actividades profesionales no docentes y que figura en 
la nómina del centro. Se incluíra, aunque no figure en nómina, 
el personal no concertada, no contratado por el centro, que 
realice estas funciones. Cada persona debe figurar en una sola 
categoría de modo que quien desarrolle mas de una función se 
incluira en la que dedique mayor número de horas. Una vez 
asignada una persona a una categoría, se anotara en la misma 
todas las horas trabajadas en el centro por dicha persona. 



C. PERSONAL DEL CENTRE (1) l C. PERSONAL DEL CENTRO (1) 03 

Nivells d'ensenyament (2) 
Niveles de enseñanza (2) 

Personal docent (3) 
Personal docente (3) 

Educació infantil i 
preescolar 
Educación infantil y 
preescolar 

~:;;:- "' Cii li "'"- C 

o"' "' "' "'~ E e: 
"'o ~§:~@: 2"' 
K'ê (/) Cl)(J)(/J 

e{g (/){g 
"'o_ O.!S!~.a:s "O"' ...c:ca º èa" ·"O 

E:?-fil~~ ~~ z.:::: ~ 

Educació primària 
Educación primaria 

~:;;:- "' "' Cii 
"'"- C S!! 
o"' "' "' "'~ filLñ~~ "'o 
2"' en-cu..__ 
e~ m cntl'l Cl) a.e ~.{g~{g 
"'o_ _g~ (5·~ "O"' • "O 

~-fil~~ ~~ Z!:::l .::= 

Educació secundària Batxillerat 
obligatòria Bachillerato 
Educación 
secundaria 
obligatoria 

~~ "' "' :!::;;:- "' "' Cii Cii 
"'"- C S!! "'"- C S!! 
o"' "' "' o"' "' "' "'~ E e: "'~ E e: 
"'o ~§:~@: "'o gjê:~@: 2"' 2"' 
e~ (/)(/,)(/)(/) K'ê u.i en <n Cl) a.e e.{g (/){g e.{g (/)-§ 
"'o_ O.ES! ~.tt:s "'o_ o ca~ tt1 "O"' .c::~_gz "O"' .c:~o·(ij" 
·-O ·"O 

E:?~~iij eo, e Q)OI ro ~~ z<: z.::::z:.:::: z.::. .::= 

Ensenyaments 
professionals grau 
mitjà 
Enseñanzas 
profesionales grada 
medi o 

~:;;:- "' Cii li "'"- C 

o"' "' "' "'~ E e: 
"'o ~§:~@: 2"' 
e~ (/)(/)(J)(J) a.e e.{g(J)~ 
"'o_ _gg ~-~ "O"' ·"O -~..c:Jg ec .. e Q)Cll ro 
z<: z.:=:Z:!:: 

Ensenyaments 
professionals grau 
superior 
Enseñanzas 
profesionales grada 
superior 

5?:~ *l "' "'"- C S!! 
o"' "' "' ~~ .§_fü 

~!2. fü@: 2"' 
e~ (/)(/)(J)(/) a.e e.{g Ul{g 
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PERSONAL CONCERTAT (cada professor es comptabilitzarà tantes vegades com nivells imparteixi) 
PERSONAL CONCERTADO (cada profesor se contabilizara tantas veces como níveles ímparta) 

CONTRACTAT PEL CENTRE 
CONTRATADO POR EL CENTRO 
• Cap d'estudis', cap de departament 1,, ·1 , 1 

Jefe de estudios, jefe de departamento [Q.__[J_j 
• Professor titular, agregat, auxiliar 1,, 1 n 1 

Profesor titular, agregada, auxiliar ¡_Q_¡1J 
• Altres tipus de personal docent 1,, 1 n 1 

Otros personal docente ¡_Q_j_:Lj 

NO CONTRACTAT PEL CENTRE 
NO CONTRATADO POR EL CENTRO 
• Cap d'estudis, cap de departament l n 1 , 1 

Jefe de estudios, jefe de departamento &.l.i.J 
• Professor titular, agregat, auxiliar 1,, 1 " 1 

Profesor titular, agregada, auxiliar ~ 
• Altres tipus de personal docent l n 1 ~ 1 

Otros personal docente ~ 

- --- ---- -- --- -- --- - ---

W'--'-1 -'--'--'l W'--'-1 -'--'--'l W'--'-1 -'--'--'l Wl~~I Wl~~I W'-'-1 ~ 
WI IWI IWI IWI IWI IWI~~ 
WI IWI IWI IWI IWI IW~I~ 

W'-'-1 -'--'--'l W~I -'--'--'l W'-'-1 -'--'--'l W~I ~l Wl~~I W'-'-1 ~ 
WI IWI IWI IWI IWI IW~I~ 

WI l WI l WI l WI l WI l W'-'-1-'--'--' 

PERSONAL NO CONCERTAT (cada professor es comptarà tantes vegades com nivells imparteixi) 
PERSONAL NO CONCERTADO (cada profesor se contabilizara tantas veces como nive/es ímparta) 

- --- -- --- -- --- - ---
CONTRACTAT PEL CENTRE 
CONTRATADO POR EL CENTRO 
• Cap d'estudis, cap de departament 1,, 1 .., 1 

Jefe de estudios, jefe de departamento l.QJlJ 
• Professor titular, agregat, auxiliar 1 n 1 " 1 

Profesor titular, agregada, auxiliar ill..JJLJ 
• Altres tipus de personal docent 1" 1 " 1 

Otros personal docente ~ 

NO CONTRACTAT PEL CENTRE 
NO CONTRATADO POR EL CENTRO 
• Cap d'estudis, cap de departament 1, 1 " 1 

Jefe de estudios, jefe de departamento l.LLQ.J 
• Professor titular, agregat, auxiliar 1, 1 • 1 

Profesor titular, agregada, auxiliar L1J.1J 
• Altres tipus de personal docent 1 , 1 n 1 

Otros personal docente LiJ1J 

W '--'-l -'--'--'l W ~l -'--'--' IWI 
IWI WI IW'-'-1~ 

WI IW~I~ IWI 

W '-'-l -'--'--'l W '-'-l -'--'--' IWI 
WI IW~I~ IWI 
W l l W '-'-l --'---'--' IWI 

NOMBRE DE DOCENTS (6) (cada professor es comptarà en un únic nivell) 
NUMERO DE DOCENTES (6) (se contabílízara cada profesor en un única nível) 

Nombre de docents 
Número de docentes lLWiw ~1[w 111,1[w1 
-------------

IWI IWI 
IWI IWI 
IWI IWI 
-- --- -

IWI IWI 
IWI IWI 
IWI IWI 

Altres tipus de personal 
Otro tipo de personal 

Personal de direcció (7) Personal no docent (8) l Personal no docente (8) 

• Nombre de persones 
Número de persones 

• Nombre d'hores setmanals treballades 
Número de horas semanales trabajadas 

Personal de dirección (7) 
Director, subdirector, gerent, 
coordinador d'estudis 
Director, subdirector, gerente, 
coordinador de estudios 

W 
l l 

Titulat 
no docent 
Titulada 
no docente 

W 
l l l 

Administratiu De transport De menjador 
Administrativa De transporte De comedor 

W W W 
l l l l l l 

IWI 
IWI 
IWI 

--- - ---

IWI 
IWI 
IWI 
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De residència De serveis 
De residencia generals 

De servicios 
generales 

W W 
l l 

g 



APARTAT D. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 

(1) Retribucions anuals en milers de pessetes: es refereixen a 
totes les despeses fetes pel personal que està al servei del 
centre docent, inclosos els sous, salaris i les quotes pagades 
a la Seguretat Social. 
Els sous i salaris comprenen: salari base, complements, anti
guitat, incentius, hores extres, etc., sense descomptar les re
tencions a compte de l'IRPF ni les quotes de la Seguretat So
cial a càrrec dels treballadors. 
La distribució del personal per categories i nivells serà anàlo
ga a la de l'apartat C. 
Les retribucions del personal que faci el seu treball en diferents 
nivells educatius es fixarà en proporció al nombre d'hores tre
ballades en cada nivell. 

(2) Pagament delegat: són els sous i salaris pagats directament 
per l'Administració al professorat concertat i contractat dels 
centres. 

(3) Quantia equivalent: import de les retribucions del personal 
docent concertat i no contractat pel centre (professorat religi
ós) o pagat directament per l'Administració al centre religiós. 

(4) RETA i SERAS: inclou les quotes pagades pel centre al Règim 
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i els pagaments 
per serveis mèdics a SERAS o qualsevol altra entitat. 

(5) Sous i salaris: es refereix als sous i salaris pagats pel centre 
al personal no concertat i contractat per l'esmentat centre. 

(6) Salari estimat: quan en el centre hi hagi persones que desen
volupin una activitat relacionada amb l'educació, però sense 
rebre a canvi cap retribució (personal no.concertat i no contrac
tat), se'ls imputarà com a sou un cost equivalent al que els cor
respondria com a personal retribuït de qualificació adequada 
per al desenvolupament de les seves funcions. 

(7) Personal titulat no docent: comprèn metges, psicòlegs, ATS, 
capellans etc. que exerceixen activitats professionals (no do
cents) i que figuren en la nòmina del centre. Els pagaments 
d'aquest personal que no figurin en la nòmina hauran d'anotar
se en l'epígraf "Despeses d'altres serveis complementaris" de 
l'apartat E. 

(8) Nivell: s'anotarà sobre la línia el nivell educatiu al qual corres
ponen les dades. 

(9) Total de nivell: és la suma de totes les dades que hi figuren 
dins d'un mateix nivell. 

(10)Sous i salaris del personal A-45: es correspon amb els in
gressos del personal funcionari que depèn del MEC. 

(11) Indemnitzacions: quantitats que s'abonen al personal per 
compensar-lo d'algun dany o perjudici. S'hi inclouen 
específicament les indemnitzacions per acomiadament i jubi
lacions anticipades. 

(12)Altres despeses: despeses de caràcter social realitzades en 
compliment d'una disposició legal o voluntàriament pel centre, 
com són subvencions a economats i menjadors, manteniment 
d'escoles de formació professional, beques d'estudi, cursos de 
formació, etc. 

(13)Total de sous: inclou per a cada una de les categories les 
columnes pagament delegat+ quantitat equivalent+ sous i sa
laris + salari estimat. 
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APARTADO D. RETRIBUC/ONES DEL PERSONAL 

(1) Retribuciones anuales en mi/es de pesetas: se refieren a 
todos los pagos devengados por el personal que esta al ser
vicio del centro docente incluyendo los sue/dos y salarios y las 
cuotas pagadas a la Seguridad Social. 
Los sue/dos y salarios comprenden: salaria base, complemen
tos, antigüedad, incentivos, horas extras, etc., sin descantar las 
retenciones a cuenta del IRPF, ni las cuotas de la Seguridad 
Social a carga del trabajador. 
La distribucíón del personal por categorías y niveles sera ana
loga a la del apartada C. 
Las retribuciones del personal que realice su trabajo en dit e
ren te nivel de enseñanza se fijaran en proporción al número de 
horas trabajadas en cada nivel. 

(2) P.ago delegada: son los sue/dos y salarios pagados directa
mente por la Administración al profesorado concertada y con
tratado de los centros. 

(3) Monto equivalente: importe de las retribuciones del personal 
docente concertada y no contratado por el centro (profesorado 
religiosa) pagada directamente por la Administración al centro re
ligiosa. 

(4) RETA Y SERAS: incluye las cuotas pagadas por el centro al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y los 
pagos por servicios médicos a SERAS u otra entidad. 

(5) Sue/dos y salarios: se refiere a los sue/dos y salaríos pagados 
por el centro al personal no concertada y contratado por dicho 
centro. 

(6) Salaria estimada: cuando en el centro hay personas que 
desarrollan una actívidad relacionada con la educación pera 
sin recibir a cambio retribución (personal no concertada y no 
contratado), se les imputara como sue/do y salaria un coste 
equivalente al que se ocasionaría por contratación del perso
nal retribuido de cualificación adecuada para el desarrollo de 
sus funciones. 

(7) Personal titulada no docente: comprende médicos, psicó/o
gos, ATS, capellanes, etc., que ejercen actividades profesiona
les (no docentes) y que figuran en la nómina del centro. Los 
pagos de este personal que no figuren en la nómina deberan 
anotarse en el epígrafe "Gastos de atros servicios complemen
tarios", del apartada E. 

(8) Nivel: se anotara sobre la línea el nivel de enseñanza al que 
corresponden los datos. 

(9) Total de nivel: es la suma por co/umnas de todos los datos 
que figuran dentro de un mismo nivel. 

(10)Sue/dos y salarios del personal A-45: se corresponden con 
los ingresos del personal funcionaria dependiente del MEC. 

(11)/ndemnizaciones: cantidades que se entregan al personal 
para resarcirle de un daño o perjuicio. Se incluyen 
específicamente las indemnizaciones por despido y jubílacio
nes anticipadas. 

(12)0tros gastos: de caracter social realizados en cumplimiento 
de una disposición legal o voluntariamente por el centro, como 
son: subvenciones a economatos y comedores, sostenimien
to de escue/as de formación profesional, becas de estudio, 
cursos de formación, etc. 

(13)Total de sue/dos: incluye para cada categoría las columnas 
pago delegada + monto equivalente + sue/dos y sa/aríos + 
salaria estimada. 



D. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL l D. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 
Retribucions anuals en milers de pessetes (1) l Retribuciones anuales en mi/es de pesetas (1) 

Categories de personal 
Categorias de personal 

PERSONAL CONCERTAT l PERSONAL CONCERTADO 
Contractat pel centre l Contratado por el centro 
Pagament delegat (2) S. Social 
Pago delegada (2) a càrrec de l'empresa 

S. Social 

--------------------- ----- acargodelaempresa 
Personal de direcció l Personal de dirección 
Director, subdirector, gerent i coordinador 

ltliJ l l l l l l 11 l l l l Director, subdirector, gerente y coordinador 

Personal no docent l Personal no docente 

Titulat no docent (7) 
lLJJ Titulada no docente (7) 

Administratiu l_a__LJ Administrativa 
De transport W De transporte 
De menjador 
Decomedor liliJ 
De residència 

liliJ De residencia 
De serveis generals 
De servicios generales ltlzJ 

Personal docent l Personal docente 

NIVELL EDUCATl_U (8) Escriviu el nivell educatiu a què es refereixen les dades 
N/VEL DE ENSENANZA (8) Escribir el nivel,de enseñanza a que se refieren los datos 
• Cap d'estudis, cap de departament 

Jefe de estudios, jefe de departamento fil l 11 

• Professor titular, agregat, auxiliar 
Profesor titular, agregada, auxiliar WI 11 

• Altres tipus de personal docent 
Otro personal docente WI 11 

TOTAL NIVELL (9) WI 11 TOTAL N/VEL (9) 

NIVELL EDUCATl_U (8) Escriviu el nivell educatiu a què es refereixen les dades 
N/VEL DE ENSENANZA (8) Escribir el nivel de enseñanza a que se refieren los datos 
• Cap d'estudis, cap de departament 

Jefe de estudios, jefe de departamento fil l 11 

• Professor titular, agregat, auxiliar 
Profesor titular, agregada, auxiliar WI 11 

• Altres tipus de personal docent 
Otro personal docente WI 11 

TOTAL NIVELL (9) 
WI 11 TOTAL N/VEL (9) 

NIVELL EDUCATl_U (8) Escriviu el nivell educatiu a què es refereixen les dades 
N/VEL DE ENSENANZA (8) Escribir el nivel de enseñanza a que se refieren los datos 
• Cap d'estudis, cap de departament 

Jefe de estudios, jefe de departamento fil l 11 

• Professor titular, agregat, auxiliar WI 11 Profesor titular, agregada, auxiliar 
• Altres tipus de personal docent WI 11 Otro personal docente 
TOTAL NIVELL (9) 

WI 11 TOTAL N/VEL (9) 

NIVELL EDUCATl_U (8) Escriviu el nivell educatiu a què es refereixen les dades 
N/VEL DE ENSENANZA (8) Escribir el nivel de enseñanza a que se refieren los datos 
• Cap d'estudis, cap de departament 

Jefe de estudios, jefe de departamento ltliJ l 11 

• Professor titular, agregat, auxiliar 
Profesor titular, agregada, auxiliar l_Q___UJ l 11 

• Altres tipus de personal docent 
Otro personal docente ltllJ l 11 

TOTAL NIVELL (9) WI 11 TOTAL N/VEL (9) 

Altres despeses imputables al personal l Otros gastos imputables al personal: 

No contractat pel centre l No contratado por el centro 
Quantitat equivalent (3) RETA i SERAS (4) 
Monto equivalente (3) 

l 11 l l l 11 l l l l l 

11 11 

11 11 

11 11 

11 u 

11 11 

11 11 

11 l 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

l 

PERSONAL NO CONCERTAT l PERSONAL NO CONCERTADO 
Contractat pel centre l Contratado por el centro 
Sous i salaris (5) s. Social 
sue/dos y salarios (5) a càrrec de l'empresa 

S. Social 
------ a carga de la empresa 

l l l l l 11 l l l l l 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

No contractat pel centre l No contratado por el centro 
Salari estimat (6) RETA i SERAS (4) 
Salar/o estimada (6) 

11 l l l 11 l l l 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11' 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

Sous i salaris del personal A-45 (1 O) 
sueldosysalariosdelpersona/A-45(10) _________________________________________________________ ru 
Indemnitzacions (11) 
lndemnizaciones (11) l_Q___UJ 
Altres despeses (12) 

~~~ W 
En cas d'haver-hi més de quatre nivells educatius caldrà demanar l'imprès complementari al telèfon (93) 317 34 45, l En el caso de existir mas de cuatro niveles de enseñanza deberan dirigirse al teléfono (93) 317 34 45 para pedir el impresa complementaria, 

l 

05 l 

TOTAL 

TOTAL DE S. SOCIAL, 
RETA i SERAS 

TOTAL DE SOUS (13) TOTAL DE S. SOCIAL, 
TOTAL DE SUELDOS (13) RETA y SERAS 

l l l l l 11 l l l l 

06 

11 l 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

~~~l~I~~~ 

~~'------'-------1~1 ~~~ 

~~~~~l ~l ~~~~ 

~~~l~I ~~~ 
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APARTAT E. CONSUM DE BÉNS l SERVEIS 

(1) Consum de béns i serveis: anoteu en aquest quadre, en mi
lers de pessetes, les despeses en consum de béns i serveis (in
clòs l'IVA) realitzades en el període a què es refereixen les 
dades, independentment que s'hagin consumit o no, correspo
nents a les activitats educatives, serveis complementaris i des
peses generals del centre d'ensenyament. 

No hi inclogueu: 
- Les despeses per adquisició de béns inventariables (de dura

da superior a un curs escolar) i per reformes importants, que 
s'anotaran en l'apartat G. Béns de capital. 

- les despeses per activitats i serveis que no són objecte 
d'aquesta enquesta: serveis de llibreria-papereria, bar, cine
ma, instal·lacions esportives, etc. 

(2) Despeses de l'activitat docent: les despeses incloses en 
aquest epígraf hauran d'estar exclusivament relacionades amb 
els ensenyaments reglats i no reglats o extraescolars. Els en
senyaments reglats es refereixen a les matèries contingudes en 
els programes oficials de preescolar, EGB, etc. Els ensenya
ments no reglats o extraescolars comprenen tant els particulars 
del centre com els oficials impartits amb més amplitud que l'ho
rari oficial. 
Es considera material fungible el material no inventariable, sem
pre que es destini a l'ús directe dels alumnes. S'hi inclouran tant 
les despeses de material reembossat pels alumnes directament 
al centre, com les despeses de material donat gratuïtament als 
alumnes. 

(3) Despeses de les activitats complementàries: inclou només 
les despeses originades al centre amb motiu del desenvolupa
ment d'activitats de naturalesa formativa, però no estrictament 
docents, com són audicions musicals, conferències, visites a 
museus, etc. Les despeses de transport derivades d'aquestes 
activitats s'hauran d'incloure, també, en aquest apartat. 

(4) Despeses dels serveis complementaris: quan aquests ser
veis siguin oferts pel centre, s'exclouran les despeses de per
sonal, que s'hauran d'anotar en l'apartat D. Retribucions del per
sonal. En cas de contractes amb altres empreses, s'anotarà el 
seu import total. 

(5) Despeses d'altres serveis complementaris: comprèn les 
despeses d'infermeria, assistència mèdica, etc. i el pagament 
a professionals (titulats no docents) no inclosos en la nòmina 
del centre. 

(6) Altres despeses d'administració 
Despeses de locomoció: són les causades per desplaçament 
del personal del centre docent per al compliment de determinats 
serveis (no les motivades pel transport escolar ni per desplaça
ments d'alumnes a museus, excursions, etc.). 
Dietes: són les retribucions al personal per atendre despeses 
majors en la realització del treball fora de la residència oficial. 

(7) Despeses financeres corrents: no s'inclouen en aquest epí
graf els interessos, comissions i despeses de préstecs i crèdits 
a favor del centre, que s'hauran d'anotar en l'apartat H. Prés
tecs i crèdits. 

(8) Existències: es refereix al valor, en milers de pessetes, del 
material fungible emmagatzemat destinat a l'ús directe dels 
alumnes (material didàctic, de tallers, de laboratori, etc.). 
S'anotarà el valor, en milers de pessetes, de les existències al 
principi i al final del període a què es refereixen les dades inclo
ses en aquest qüestionari. 
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APARTADO E. CONSUMO DE SIENES Y SERV/C/OS 

(1) Consumo de hienes y servicios: se anotara en este cuadro, 
en míles de pesetas, todos los gastos en bíenes y servícíos 
(íncluído l. V.A.) realízados en el período a que se refíeren los 
datos índependíentemente de que se hayan consumído o no, 
correspondíente a las actívídades educatívas, servícíos comp/e
mentaríos y gastos generales del centro de enseñanza. 

No se íncluyen: 
- Los gastos por adquísícíón de bíenes inventariables (de duracíón 

· superior a un curso escolar) y por reformas ímportantes de los 
mísmos, que figuraran en el apartada G. Bíenes de capital. 

- Los gastos por actívídades y servícíos que no son objeto de 
esta encuesta, tales como: servícíos de líbrería-papelería, bar, 
cine, ínstalacíones deportívas, etc. 

(2) Gastos de la actividad docente: los gastos íncluídos en este 
epígraf e deberan estar relacíonados exclusívamente con las ense
ñanzas regladas y no regladas o extraescolares. Las enseñanzas 
regladas se refíeren a las díscíplínas contenídas en los programas 
oficiales de preescolar, EGB, etc. Las enseñanzas no regladas o 
extraescolares comprenden tanto las partíeu/ares del centro no 
íncluídas en programas ofícíales como las oficiales ímpartídas con 
mayor amplitud del horario oficial. 
Se considera material fungible el material no inventariable, 
síempre que se destine al uso dírecto de los alumnos. Se íncluí
ran tanto los gastos de material reembolsado por los alumnos 
dírectamente al centro, como los gastos de material entregada 
gratuítamente a los alumnos. 

(3) Gastos de las actividades complementarias: íncluye únícamente 
los gastos orígínados al centro con motivo del desarrollo de actíví
dades de naturaleza formativa, pero no estríctamente docente, tales 
como audícíones musica/es, conferencías, vísítas a museos, etc. 
Los gastos de transporte ocasíonados por díchas actívídades de
beran íncluírse tambíén en este apartada. 

(4) Gastos de los servicios complementarios: cuando estos 
servícíos sean prestados por el centro, se excluíran los gastos 
del personal, que deben anotarse en el apartada D. Retríbucío
nes del personal. En el caso de contratas con otras empresas, 
se anotara el importe total de éstas. 

(5) Gastos de otros servicios complementarios: comprende los 
gastos de enfermería, asístencía médíca, etc. Y el pago de pro
fesíonales (títulados no docentes) no íncluídos en la nómína del 
centro. 

(6) Otros gastos de administración: 
Gastos de locomoción: son los orígínados por desplazamíento 
del personal del centro para el cumplímíento de determínados 
servícíos (no los motívados por transporte escolar ní por despla
zamíentos de a/umnos a museos, excursíones, etc.). 
Dietas: son las retríbucíones al personal en atencíón a los mayo
res gastos por la realízacíón del trabajo fuera de la residencia oficial. 

(7) Gastos financieros corrientes: no se íncluyen en este epígra
f e los íntereses, comísíones y gastos de préstamos y crédítos 
a favor del centro, que deben figurar en el apartada H. Présta
mos y crédítos. 

(8) Existencias: se refíere al valor, en míles de pesetas, del ma
terial fungible almacenado destínado al uso directa de los alum
nos (material dídactíco, de talleres, de laboratorío, etc.). 
Se anotara el valor, en mites de pesetas, de las exístencías al 
principio y al final del período a que se refíeran los datos 
íncluídos en este cuestíonarío. 



E. CONSUM DE BÉNS l SERVEIS (1) l CONSUMO DE SIENES Y SERV/C/OS (1) 

Tipus de despeses l Tipo de gastos 
Despeses de les activitats educatives l Gastos de las actividades educativas 

De l'activitat docent (2) l De la actividad docente (2) 
• Consum de material fungible (material didàctic, de laboratori, de tallers, d'avaluació, etc.) 

Consumo de material fungible (material didactico, de /aboratorio, de talleres, de evaluación, etc.) 
• Altres despeses de l'activitat docent 

(reparació, conservació i lloguers del mobiliari escolar i equip didàctic dedicat a activitats docents) 
Otros gastos de la actividad docente 
(reparación, conservación y a/qui/eres del mobiliario escolar y equipo didactico dedicada a actividades docentes) 

De"les activitats complementàries (3) l De las actividades complementarias (3) 

Despeses dels serveis complementaris (4) l Gastos de los servicios complementarios (4) 

De transport l De transporte: 
• Servei prestat pel centre (carburants i subministraments, reparació i conservació dels elements de transport, etc.) 

Servicio prestada por el centro ( carburantes y suministros, reparación y conservación de los elementos del transporte, etc.) 
• Servei contractat a una altra empresa (import de la contracta) 

Servicio contratado a otra empresa (importe de la contrata) 

De menjador (inclòs menjador de residents) l De comedor (incluido comedor de residentes): 
• Servei prestat pel centre 

(aliments, reposició de material, reparació i conservació de mobiliari de menjador, electrodomèstics, etc.) 
Servicio prestada por el centro 
(alimentos, reposición de material, reparación y conservación de mobiliario de comedor, electrodomésticos, etc.) 

• Servei contractat amb una altra empresa (import de la contracta) 
Servicio contratado con otra empresa (importe de la contrata) 

De residència (exclòs menjador de residents) (despeses de reparació i conservació de mobiliari de residència) 
De residencia (excluido comedor de residentes) (gastos de reparación y conservación de mobiliario de residencia) 

D'altres serveis complementaris (5) (despeses d'infermeria, assistència mèdica, gabinet psicopedagògic, etc.) 
De atros servicios complementarios (5) (gastos de enfermeria, asistencia médica, gabinete psicopedagógico, etc.) 

Despeses generals l Gastos generales 

Dels immobles l De los inmueb/es: 
• Arrendaments 

Arrendam ien tos 

• Conservacions i reparacions ordinàries 
Conservación y reparaciones ordinarias 

• Primes d'assegurances 
Primas de seguros 

• Subministraments (aigua, llum, gas, combustibles de calefacció, etc.) 
Suministros (agua, /uz, gas, combustible de calefacción) 

• Materials i estris de neteja (si el servei de neteja és contractat, s'anotarà l'import de la contracta) 
Materia/es y utensilios de limpieza (si el servicio de limpieza esta contratado, se anotara el importe de la contrata) 

• Altres despeses dels immobles no inclosos anteriorment 
Otros gastos de los inmueb/es no incluídos anteriormente 

D'administració l De administración: 

LiliJ 
lli1J 
Li.W 
L1.bJ 
LLW 
L!.liJ 

• Material no inventariable d'oficina (impresos, paper, etc.) 1 ,
1 

1 "
6 

1 
Material no inventariable de oficina (impresos, pape/, etc.) ~ 

• Comunicacions telefòniques, postals i telegràfiques 1 ,
1 

1 .., 
7 

1 
Comunicacíones telefónicas, posta/es y telegraficas L!...l.!_J 

• Altres despeses d'administració (6) 
(reparació, conservació i lloguers de mobiliari i màquines d'oficina, dietes i locomoció, ports, vestuari, etc.) 
Otros gastos de administración (6) 
(reparación, conservación y a/qui/eres de mobiliario y maquinas de oficina, díetas y locomoción, portes, vestuario, etc.) W1.J 

Despeses financeres corrents (7) (comissions bancàries per cobrament de lletres i rebuts, gestió de xecs, descoberts en c/c etc.) 
Gastos financieros corrientes (7) (comisiones bancarias por cobro de efectos y recibos, gestión de cheques, descubiertos en cie etc.) ~ 
Impostos i tributs (taxes, contribucions especials, impostos, etc.) (no hi inclogueu l'IVA) 1

2 
n 1 On 1 

lmpuestos y tributos (tasas, contribuciones especia/es, impuestos, etc.) (no incluir IVA) ~ 

Altres despeses generals (relacions públiques, publicitat, assessoria comptable o fiscal, despeses jurídiques, subscripcions, etc.) 1 n2 1 • 1 1 Otros gastos generales (relaciones públicas, publicidad, asesoría cantable o fiscal, gastos jurídicos, suscripciones, etc.) Lf..l..!_J 

Total despeses anuals en béns i serveis l Total de gastos anuales de bienes y servicios l_gJ_gJ 

Existències (8) l Existencias (8) 

Existències de material fungible a l'inici del període 
Existencias de material fungible al principio del periodo 
Existències de material fungible al final del període 
Existencias de material fungible al final del periodo 

08 

Import anual (en milers de PTA) 
Importe anual (en mi/es de PTA) 

l 
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APARTAT F. INGRESSOS 

(1) Ingressos: anoteu en aquest quadre els imports corresponents 
al període de les quotes cobrades als alumnes, de les subven
cions o transferències concedides i d'altres ingressos que hagi 
obtingut el centre d'ensenyament. 
No hi inclogueu, per no ser objecte de l'enquesta: 
- Els ingressos per serveis de llibreria-papereria, bar, cinema, 

instal.lacions esportives, etc . 
. - Els rendiments del capital invertit en accions, obligacions, di

pòsits a termini, bons, etc. 
- Els cobraments a alumnes per l 'assegurança escolar. 
- Les quotes de les associacions de pares. 

(2) Nivells educatius: en la pàg. 6 nota (2) figura el contingut de 
cada nivell. 

(3) Ingressos per quotes: són les despeses que, amb caràcter 
obligatori, fan els alumnes com a contraprestació dels ensenya
ments i serveis rebuts en el centre. 
Comprenen: 
- Quotes per a ensenyament reglat i no reglat o extraescolar del 

nivell corresponent. 
- Quotes per a activitats complementàries. 
- Quotes per als serveis complementaris (transport, menjador 
i residències). En cas que el centre no pugui desglossar els in
gressos corresponents al menjador dels alumnes residents 
dels de la residència s'inclouran ambdós ingressos en l'apar
tat de residència i s'indicarà aquesta circumstància en "obser
vacions" (pàg. 5 del qüestionari). 

- Quotes per a serveis mèdics, psicopedagògics i quotes per a 
servei a alumnes amb menjar propi, etc. 

En l'import anual corresponent a aquestes quotes s'anotarà el 
total d'ingressos referents al conjunt d'alumnes de cada nivell 
educatiu i l o al conjunt d'usuaris dels diferents serveis comple
mentaris. 

(4) Subvencions o transferències: s'anotaran les quantitats con
cedides al centre en el període de referència, independentment 
que hagin estat cobrades o no i es distingirà la font de proce
dència, el tipus de subvenció i la seva destinació. 
Les donacions de les associacions de pares, s'anotaran com a 
subvencions a l'explotació procedents d'institucions privades 
sense ànim de lucre. 

(5) Ingressos financers: comprenen interessos per comptes cor
rents i d'estalvi, descomptes per pagament immediat, etc. 

(6) Altres ingressos: derrames, aportacions a les cooperatives. 

(7) Total d'ingressos: inclou la suma d'ingressos per quotes + in
gressos per subvencions o transferències + diversos ingressos. 
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APARTADO F. INGRESOS 

(1) lngresos: anote en este cuadro los importes, en mi/es de pesetas, 
correspondientes al periodo, de las cuotas cobradas a los alumnos, 
de las subvenciones o transferencias concedidas y de atros ingre
sos que haya obtenido el centro de enseñanza. 
No incluya, por no ser objeto de la encuesta: 
-Los ingresos por servicios de librería-papelería, bar, cine, ins

talaciones deportivas, etc. 
-Los rendimientos de capital invertida en acciones, obligacio

nes, depósitos a plazo fijo, bonos, etc. 
-Los cobros a los alumnos por segura escelar. 
-Las cuotas de las asociaciones de padres. 

(2) Nive/es de enseñanza: en la pag. 6 nota (2) figura el conteni
do de cada nivel. 

(3) lngresos por cuotas: son los pagos que, con caracter obliga
torio, realizan los alumnos como contraprestación de las ense
ñanzas y servicios recibidos en el centro. 
Comprende: 
- Cuotas por enseñanza reglada y no reglada o extraescolar del 
nivel correspondiente. 

- Cuotas por actividades complementarias. 
- Cuotas por los servicios complementarios (transporte, come-

dor y residencia). En el caso de que el centro no pueda des
glosar los ingresos correspondientes al comedor de los alum
nos resídentes de los de residencia, se íncluiran ambos íngre
sos en el apartada de residencia, debiendo indicarse esta cir
cunstancia en Observaciones (pag. 5 del cuestionario). 

- Cuotas por servicios médicos, psícopedagógicos, así como 
cuotas por servicío a alumnos con comida propia, etc. 

En el importe anual correspondiente a estas cuotas se anota
ra el total de ingresos referentes al conjunto de alumnos de 
cada nivel de enseñanza y l o al conjunto de usuarios de los 
distintos servicios complementarios. 

(4) Subvenciones o transferencias: se anotaran las cantidades con
cedídas al centro en el período de referencia, índependíentemen
te de que hayan sído cobradas o no, dístínguíendo la fuente de 
donde proceden, el típo de subvencíón y el destino de la mísma. 
Las donacíones de las Asociacíones de padres, se anotaran 
como subvenciones a la explotación procedentes de partíeu/a
res e ínstítuciones prívadas sin fines de lucro. 

(5) lngresos financieros: comprende intereses por cuentas co
rrientes y de ahorro, descuentos por pronto pago, etc. 

(6) Otros ingresos: derramas, aportaciones a las cooperativas, etc. 

(7) Total de ingresos: inc/uye la suma de ingresos por cuotas + 
ingresos por subvenciones o transferencias + ingresos varios. 



F. INGRESSOS ANUALS (1) (EN MILERS DE PTA) l F. INGRESOS ANU~LES (1) (EN M/LES DE PTA) 
Nivells educatius (2) 

Nive/es educativos (2) 

Ingressos per quotes (3) l lngresos por cuotas (3) 

Educació infantil 
i preescolar 
Educación infantil 
y preescolar 

Educació primària 

Educación primaria 

Ensenyament reglat 
Enseñanza reglada----------------------
Ensenyament no reglat 

ltlJJ 11 
Enseñanza no reglada ______________________ _ 
Activitats complementàries 
Actividades complementarias --------------------
Servei de transport 
Serviciode transporte----------------------
Servei de menjador 
Serviciodecomedor ----------------------
Servei de residència 
Servicioderesidencia ----------------------
Altres serveis (metges, etc.) 
Otros servicios (médicos, etc.) ____________________ _ 

LiliJ 
LtlJj 

ru 
ru 
LiliJ 
Ltl_zJ 

Ingressos per subvencions o transferències (4) l lngresos por subvenciones o transferencias (4) 

Del MEC 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

Concerts educatius 
Conciertos educativos _______________________ ltl_fü '-l -'--'--'---'--'---'--'---'l l,__,_~_,__'--'-__,__,__, 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital ~ l l l,__,_~_,__,__,___,__,__, 
Subvencions sense finalitat específica 1 ,

1 
1 "

0 
l l l l 

Subvencionessin finalidad específica L!__L!:!J . . ~. _,__,___,_~_,__~~ 
------

De les CA l De las CCAA 
Concerts educatius o subvencions a l'explotació 
Conciertos educativos o subvenciones a la explotación _______________ L!lJj '-l -'--'--'---'--'---'--'---'l l,__,_~_,__,__,___,__,__, 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital l11_gJ l l l,__,_~_,__,__,___,__,__, 
Subvencions sense finalitat específica 1 •

1 
1 

3 
n 1 l l l 

Subvencionessin finalidad específica ___________________ LU..._;¿J . . '-· -'--'--'---'--'---'---'---' 
------

De l'Administració local l De ta Administración tocat 
Subvencions a l'explotació 
Subvenciones a la explotación _____________________ ru ~l _,__,__,___,__,__L__L~I '-l _,__L__L__,__,__..__._~ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital W_fü l l '-l _,__L__L__,__,__..__._~ 
Subvencions sense finalitat específica 1 •

1 
1 

6 
n 1 l l l 

Subvencionessin finalidad específica ___________________ L.ll__QJ . . '-· -'--'--'---'--'---'---'---' 
------

D'altres organismes l De otros organismos 
Subvencions a l'explotació 
Subvenciones a la explotación _____________________ hl__zj ~l _,__,__,_~_,__~~l ~l _,__~__,___,__~~ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital W_fü l l ~l _,__,__,___,__,__L__L~ 
Subvencions sense finalitat específica 1 •

1 
1 n 

9
1 l l l 

Subvenciones sin finalidad específica Ll_J_J:!J . . ~. _,__,__,___,__,__L__L~ 
------

De particulars o institucions no lucratives l De partíeu/ares o instituciones no tucrativas 
Subvencions a l'explotació 
Subvenciones a la explotación _____________________ l_tl_QJ ~l _,__,__,_--'-~~~l '-l _,__,___,___,___,__'--'-__, 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital hlJJ l l ~l _,__,__,___,___,__~~ 
Subvencions sense finalitat específica 1 "

2 
1 

2
" 1 l l l 

Subvenciones sin finalidad específica ~ . . ~. _,__,__,___,__,__L__L~ 
------

D'empreses l De empresas 
Subvencions a l'explotació · 
Subvenciones a la explotación _____________________ ru '-l _,__,__,___,__,__..__.___,l l'-----'-~_,__,__,___,__,__, 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital ru l l i'-----'-~-'--'--'---'--'--' 
Subvencions sense finalitat específica 1 

2 
1

5 
e 1 l l l 

Subvenciones sin finalidad específica ~ . . ~. _,__,___,___,___,__~~ 
------

De l'estranger l Del extranjero 
Subvencions a l'explotació 
Subvenciones a la explotación _____________________ ru '-l _,__,__,___,__,__..__.___,J '-l _,__..__.___,____,__..__.___, 

Subvencions de capital 
Subvenciones de capital ru l l L_I -'--.1..-L-'--'-"--'---' 

Subvencions sense finalitat específica 1
2
" 1 

8 
n 1 l l l 

Subvenciones sin finalidad específica ~ . . '-· -'--'---L-'--'-"--'---' 

09 l 

Educació secundària 
obligatòria 

Batxillerat 

Bachillerato 

Ensenyaments professionals Ensenyaments professionals Total 
de grau mitjà de grau superior 

Educación secundaria 
obligatoria 

Enseñanzas profesionales Enseñanzas profesionales 
de grada medio de grada superior 

Ingressos per quotes (3) l lngresos por cuotas (3) 
-------

11 11 11 
11 11 
11 11 
11 11 
11 11 
11 11 
11 11 l l l l l l l l l 

Ingressos per subvencions o transferències (4) l lngresos por subvenciones o transferencias (4) 
------

'--'--'-'--"-~~__,l l l l l l l l l l '-l -'---'---"--'--'~-'--Jll L--'--'---"--'--'~-'--J 
~------1 l l~I ~~---
~~~~~l l 1 1 1 1 1 1 1 11 l~I ~~~~__, 

~~~--1 ~l _______ ¡~l ~~~~l ~l -------
~~~--11 11 l ~l -------
~------11 11 l--------

De/MEC 

De les CA l De las CCAA 

l l l l l l l 

l l l l l l l l l 

De l'Administració local l De ta Administración tocat 

________ ¡ ~l _______ ¡ ~l ~-----11 ______ __ 
________ 11 11 11 ______ __ 
________ 11 11 11~------

D'altres organismes l De otros organismos 
________ ¡ ~l _______ l ~l _______ ¡ ~~~--
________ 11 11 ________ 1 ~l ~-----
________ 11 11 l ~l ~-----

De particulars o institucions no lucratives l De partíeu/ares o instituciones no tucrativas 

~~~~~li~ ~~~~-11~~~~~1 l l l l l l l l 

~~~~-11 11 1111111111 
________ ¡ l l l l --------

D'empreses l De empresas 

~~~--1 ~l __ _____,______,_____,______,__,¡ ~l ~~---11 ______ __ 
--~~~l l 11 11------~ 
~~~~l l 11 11 ______ __ 

De l'estranger l Del extranjero 

~~~--1 '---'l _______ ¡~l ~-----11~--~--
--~~--1 l 11 11~----~ 
~~~--11 11 11 ______ __ 

~ln:.:.g:_::re-=.ss:::..:o:..:::s_::d::_:iv:..:::.e:_::rs-=.o.=...s ~/l:.:..:.ng:'..:~-=.e:::..:so:..:::s:....:~-=ª':..::.io:::..:s:.:=:===================================--============--============:---============--============:-==============-====--_::_ln~g:_::re:::::s:::..:so:_:s:._:.:.diversos l lngresos varios 
Ingressos financers (5) 
lngresos financieros (S) ______________________ m ~l _,__,__,___,__,__L__L~I '-l -'--'---'---'--'--~~ ________ l l~--~--~I ~l ~-----11 ~ ~~---
Altres ingressos (6) 1

3 
n l On l l l l 

Otros ingresos (6) L.;LJ__\lJ . . '-· -'--'---L-'--'-"--'---' ------~11 11 l ~l ~~---------
Total ingressos (7) l Total ingresos (7) ___________ ltl1J l l '-l -'--L---'--'--'-~--' ~------11 11 l ~l ~-----
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APARTAT G. BÉNS DE CAPITAL 

{1) Terrenys: superfície total del centre, inclosa la superfície de les 
edificacions. 

(2) Béns immobles: edifici escolar, instal·lacions esportives, vials, 
aparcament, instal·lacions d'aigua, llum, etc. 

(3) Valor de cost: anoteu en la primera columna el valor d'adqui
sició o, si escau, el valor regularitzat de tots els béns inventa
riables, inclosos els adquirits durant el període a què es refe
reixen les dades. 
En la segona columna, anoteu el valor dels béns adquirits en 
el període fent distinció entre adquisicions per reposició i per 
ampliació, encara que es paguin totalment o parcialment en al
tres períodes. Per a edificacions en curs s'anotarà el valor de 
l'obra executada durant el període. 

(4) Amortització: es recollirà per a tots els béns inventariables, 
excepte per al terreny, la dotació per a l'amortització en el pe
ríode considerat. 

(5) Venda de béns de capital: anoteu l'import total obtingut en la 
venda dels esmentats béns sense incloure l'IVA. 

(6) Total de béns mobles: és igual a la suma de material de trans
port + equips informàtics + altres béns mobles. 

(7) Total de béns de capital: és igual a la suma de terrenys + 
béns immobles + total de béns mobles. 

APARTAT H. PRÉSTECS l CRÈDITS 

(8) Es refereix a les quantitats rebudes i als pagaments fets per 
aquests conceptes (incloent comissions i despeses) durant el 
període de referència. S'hi inclouran també, com a quantitat 
rebuda, els pagaments efectuats per les famílies en concepte 
d'accions o quotes d'entrada reembossables pel centre. 

APARTAT l. BEQUES 

(9) Total de beques: anoteu el nombre i l'import del total de be
ques concedides pel centre per al curs 1994-.95. 

{10)Anoteu el nombre i l'import de les beques concedides per al 
curs 1994-1995 i diferencieu les corresponents a fills de pro
fessors. 
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APARTADO G. SIENES DE CAPITAL 

(1) Terrenos: superfície total del centro, incluída la superfície de 
las edificaciones. 

(2) Sienes inmuebles: edificio escolar, instalaciones deportivas, 
via/es, aparcamiento, instalaciones de agua, luz, etc. 

(3) Valor de coste: anote en la primera columna el valor de 
adquisición o, en su caso, el valor regularizado de todos los 

· bienes inventariables, incluídos los adquiridos durante el 
período a que se refieren los datos. 
En la segunda columna, anote el valor de los bienes adquiridos en 
el periodo, distinguiendo entre adquisiciones por reposición y para 
ampliación, aunque se paguen total o parcialmente en atros 
periodos. Para edificaciones en curso se anotara el valor de la obra 
ejecutada durante el periodo a que se refieren los datos. 

(4) Amortización: se recogera para todos los bienes inven
tariables, excepto para el terrena, la dotación para la 
amortización en el periodo considerada. 

(5) Venta de bienes de capital: anote el importe total obtenido en 
la venta de dichos bienes sin incluir el IVA. 

(6) Total de bienes muebles: es igual a la suma de material de 
transporte + equipos informaticos + atros bienes muebles. 

(7) Total de bienes de capital: es igual a la suma de terrenos + 
bienes inmuebles + total de bienes muebles. 

APARTADO H. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 

(8) Se refiere a las cantidades recibidas y a los pagos realizados 
por dichos conceptos (incluyendo comisiones y gastos) 
durante el periodo de referencia. Se incluiran también, como 
cantidad recibida, los desembolsos efectuados por las familias 
en conceptos de acciones o cuotas de entrada reembo/sab/es 
por el centro. 

APARTADO l. BECAS 

(9) Total de becas: anote el número y el importe del total de becas 
concedidas por el centro para el curso 1994-1995. 

(10)Anote el importe y el número de las becas que del total ante
rior corresponde a hijos de profesores del centro. 



G. BÉNS DE CAPITAL l G. SIENES DE CAPITAL 10 

Conceptes 
Conceptos 

Valor de cost (3) (en milers de PTA) Amortització 141 Venda de béns de capital (5) 
(en milers de PTA) (en milers de PTAl Valor de coste (3) (en mi/es de PTA) Amortización f4J Venta de bienes de capital (5) 

------------------- ~<e_n_m1-,..'/es_d_e_PTi~'A)'--__,_(en mi/es de PTA) 

Terr~nys (1) 
Terrenos (1) 

Béns immobles (2) 
Sienes inmuebles (2) 

Béns mobles l Sienes muebles 
• Material de transport 

Material de transporte 

• Equips informàtics 
Equipos informaticos 

• Altres béns mobles 
Otros bienes muebles 

• Total béns mobles (6) 
Total de bienes muebles (6) 

• Total béns de capital (7) 
Total bienes de capital (7) 

WJJ l 

Ltl!J l 
l_Q_W l 

LiliJ l 

LtlzJ l 

De tots els béns 
inventariables 
De todos los bienes 
inventariables 

De les adquisicions del reriode Dotació del període 
_De_la_s_ad~q_ui_sic_io_ne_s_de~p~e_rio_d_o ____ Dotación del periodo 
Reposició Ampliació 
Reposición Ampliación 

111 l~l~~~~ll 1111~1~~~~ 

l l l l l l l l 
l l l l l l l l 
l l l l l l l l 

l l l l l l l l 

l l l l l l l l 

H. PRÉSTECS l CRÈDITS (8) l H. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (8) 11 
Préstecs i crèdits a favor del centre 
Préstamos y créditos a favor del centro 

Quantitat rebuda 
Cantidad recibida 

Pagament d'amortització 
Pago de amortización 

Pagament de l'interès 
Pago del interés 

l. BEQUES l BECAS 
Beques concedides pel centre en el curs 1994-1995 
Becas concedidas por el centro en el curso 1994-1995 

Total de beques (9) 
Total de becas (9) 

D'aquestes, les concedides a fills de professors d'aquest centre (10) 
De e/las, a hijos de profesores de este centro (10) 

Import anual (en milers de PTA) 
Importe anual (en mi/es de PTA) 

12 
Nombre de beques Import anual (en milers de PTA) 
Número de becas Importe anual (en mites de PTA) 
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No empleneu aquesta pàgina, ho farà l'agent que reculli el qüestionari 
No cumplimente esta pagina, la rellenarà posteriormente el encuestador que recoja el cuestionario 

J. TOTAL DE DESPESES l D'INGRESSOS l J. TOTAL DE GASTOS E INGRESOS 
Despeses l Gastos 
Consum de béns i serveis (Total quadre E - impostos) 
Consumo de bienes y servicios (Total apartado E - impuestos) 

Total· costos de personal l Total costes de personal: 
Concertat l Concertada 
• CONTRACTAT 

CONTRATADO l 
Pagament delegat l Pago delegada 
S. Social a càrrec de l'empresa 
S. Social a carga de la empresa ________ _ 

NO CONTRATADO RETAS + SERAS 
• NO CONTRACTAT l Quantia equivalent l Monto equivalente 

-------------
N o concertat l No concertada 

• CONTRACTAT 
CONTRATADO l 

Sous i salaris l sue/dos y sa/an.·os . 
S. Social a càrrec de l'empresa 
S. Social a carga de Ja empresa_· _______ _ 

• NO CONTRACTAT 
NO CONTRATADO l RETAS + SERAS __________ _ 

• ALTRES DESPESES IMPUTABLES AL PERSONAL 
OTROS GASTOS IMPUTABLES AL PERSONAL ________ _ 

Total l Total 

/ 

Ingressos l lngresos 

Quotes alumnes d'ensenyament (reglat o no) 
Cuotas de alumnos de enseñanza (reglada o no) __________ _ 

Quotes activitats complementàries 
Cuotas actividades complementarias ______________ _ 

Quotes S. complementàries 
Cuotas S. complementarios _________________ _ 

Altres ingressos l Otros ingresos ________________ _ 

Subvencions l Subvenciones 

• Concerts l Conciertos -------------------
• Subvencions a l'explotació l Subvenciones a Ja explotación _______ _ 

• Sense cap finalitat l Sin ninguna finalidad ___________ _ 

Total l Total 

Total hores treballades per personal direcció + personal docent l Total horas trabajadas por personal dirección +personal docente _ 
Nre. de persones en la direcció i docents l Nº de personas en dirección y docencia -

Total hores treballades per personal no docent l Total horas trabajadas por personal no docente _ 
Nre. de persones no d9cents l Nº de personas no docentes -

Pagament delegat + quantia equivalent + sous i salaris personal docent d'educació infantil i preescolar 
Pago delegado + monto equivalente + sue/dos y salaries personal docente de educación infantil y preescolar 
Nre. d'hores del personal docent d'educació infantil i preescolar X 52 (') l Nº de horas del personal docente de educación infantil y preescolar X 52 (') 

Pagament delegat + quantia equivalent + sous i salaris personal docent d'educació primària 
Pago de/egado + monto equivafente + sue/dos y sa/arios personal docente educación primaria 
Nre. d'hores del personal docent d'educació primària X 52 (') l N' de horas del personal docente de educación primaria x 52 (') 

Pagament delegat + quantia equivalent + sous i salaris personal docent d'educació secundària obligatòria 
Pago delegada + monto equivafente + sue/dos y salaries personal docente educación secundaria ob/igatoria 
Nre. d'hores del personal docent d'educació secundària obligatòria X 52 (') l N' de horas del personal docente de educación secundària obligatòria x 52 (') 

Pagament delegat + quantia equivalent + sous i salaris personal docent de Batxillerat 
Pago de/egado + monto equivalente + sue/dos y safarios personal docente de Bachiflerato 
Nre. d'hores del personal docent de batxillerat X 52 (') l N' de horas del personal docente de bachilferato x 52 (') 

Pagament delegat + quantia equivalent+ sous i salaris personal docent ensenyaments professionals de grau mitjà 
Pago defegado + monto equivalente + sue/dos y salaries personal docente de enseñanzas profesionafes de grada medio 
Nre. d'hores del personal docent d'ensenyaments professionals de grau mitjà X 52 (') 
N' de horas del personal docente de enseñanzas profesiona/es de grado medio x 52 (') 

Pagament delegat + quantia equivalent + sous i salaris personal docent ensenyaments professionals superiors 
Pago delegada + monto equivafente + sue/dos y salaries personal docente de enseñanzas profesionafes superiores _ 
Nre. d'hores del personal docent d'ensenyaments professionals superiors X 52 (') -
Nº de horas del personal docente de enseñanzas profesionafes superiores x 52 (') 

Sous i salaris personal no docent l Sue/dos y salaries de personal no docente 
Nre. d'hores del personal no docent X 52 / N' de horas del personal no docente 

Pagament delegat + quantia equivalent + sous i salaris director l Pago delegada + monto equivafente + sue/dos y safarios director _ 
Nre. d'hores en direcció X 52 / Nº de horas en dirección x 52 -

(*) No hi inclogueu les hores de personal no concertat i no contractat l No incluir las horas de personal no concertada y no contratado 

Significat dels conceptes l Sígnífícado de los conceptos 
Ingressos! lngresos 
Quotes d'alumnes en ensenyament= :E de les quotes de l'apartat F (01 + 02) l Cuotas de afumnos en enseñanza =l: de las quotas del apartado F (01 + 02) 
Quotes de les activitats complementàries = quota de l'apartat F (03) l Cuotas de fas actividades compfementarias = cuota del apartada F (03) 
Quotes dels serveis complementaris = :E de les quotes de l'apartat F (04 + 05 + 06 + 07) l Cuotas de los servicios complementaries =l: de fas cuotas del apartado F (04 + 05 + 06 + 07) 
Altres ingressos= :E en l'apartat F (29 + 30) l Otros ingresos =l: en el apartada F (29 + 30) 
Concerts= :E en l'apartat F (08 + 11) l Conciertos =l: en el apartado F (08+11) 
Subvencions a l'explotació = :E en l'apartat F (14 + 17 + 20 + 23 + 26) l Subvenciones a fa expfotación =l: en el apartado F (14 + 17 + 20 + 23 + 26) 
Subvencions sense finalitat específica = :E en l'apartat F (1 O + 13 + 16 + 19 + 22 + 25 + 28) l Subvencions sin finafidad específica = S en el apartado F (1 O + 13 + 16 + 19 + 22 + 25 + 28) 

Despeses l Gastos 
Consum de béns i serveis = :E en l'apartat E (22 + 23 - 24- 20) l Consumo de bienes y servicios =l: en el apartado E (22 + 23 -24 -20) 
Total costos de personal =:E sous i salaris del personal concertat (contractat i no contractat)+ sous i salaris del personal no concertat i contractat+ cotitzacions a la SS i altres organismes= S de les colum
nes del total de l'apartat D - :E del salari estimat. 
Total de costes de personal= l: sue/dos y salaries del personal concertado (contratado y no contratado) +sue/dos y safarios del personal no concertado y contratado + cotizaciones a la S.S. y otros organismos 
= S de las cofumnas del total del apartado D - l: del sa/ario estimado 
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CODI ENQUESTADOR l CÓDIGO ENCUESTADOR .................................................................................................. . 



1111 Generalitat de Catalunya 
WJI Institut d'Estadística 

de Catalunya 

Via Laietana, 58 
08003 Barcelona 
Tel. (93)3173445 



Qüestionari de l'enquesta de finançament i despeses 
de l'ensenyament privat superior 





IN e. t<STltUTO NACKlNALDE ESTAl>SllCA 

rtfll Generalitat de Catalunya 
1111 Institut d'Estadística 

de Catalunya 

Enquesta de finançament i despeses de l'ensenyament privat superior 
Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada superior 

g~~~º 1994-1995 



L'Institut d'Estadística de Catalunya amb la col·laboració del Comis
sionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, 
i conseqüentment amb el conveni signat amb l'lnstituto Nacional de 
Estadística, du a terme la recollida de dades d'aquesta enquesta, 
que per primera vegada s'estén a l'ensenyament superior. 

Amb aquesta finalitat, sol·licitem la vostra col·laboració i us recor
dem que les dades que es consignin en aquest qüestionari estaran 
protegides pel secret estadístic. 

Legislació 

Secret estadístic 

El Institut d'Estadística de Catalunya con la colaboración del 
Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalidad de Ca
taluña, y coasecuentemente con el convenia firmada con el Instituta 
Nacional de Estadística, lleva a cabo Ja recogida de datos de esta en
cuesta, que por primera vez se extiende a la enseñanza superior. 

Con esta fina/idad, pedimos su co/aboración recordando/es que los 
datos que se consignen en este cuestionario estaran protegidos por 
el secreto estadística. 

Legislación 

Secreto estadística 

Seran objecte de protecció i quedaran emparades pel secret es- Seran objeto de protección y quedaran amparados por el secreto 
tadístic les dades personals qi:ie obtingt:tiffels-se11Veis,estadístics;, · ··estEIBístiHy les· da tos persona/es que obtengan los servicios es-
tant directament dels informadors com rriitfançantfóntsadministra- tadísticos, tanta directamente de los informadores como a través 
!ives (art. 13.1 de la Llei de la funció estadística pública -LFEP-, de de fuentes administrativas (art. 13. 1 de la Ley de función estadís-
9 de maig de 1989, i art. 30.2 de la Llei d'estadística de Catalunya tica pública -LFEP-, de 9 de mayo de 1989 y art. 30.2 de la Ley de 
-LEC-, de 9 de juliol de 1987). Tot el personal estadístic tindrà la estadística de Cataluña -LEC- de 9 de ju/io de 1987). Toda el per-
obligació de preservar el secret estadístic (art. 17.1 de la LFEP i art. sona/ estadística tendra la obligación de preservar el secreto esta-
30.1 de la LEC). dística (art. 17.1 de Ja LFEP y art. 30.1 de la LEC). 

Obligatorietat de facilitar dades 

La Llei 4· l 1990 i l'art. 25 de la Llei d'estadística de Catalunya es
tableixen l'obligació de facilitar les dades que se sol·licitin per a 
l'elaboració d'aquesta estadística. 
Els serveis estadístics podran sol·licitar dades de totes les perso
nes físiques i jurídiques nacionals i estrangeres, residents a Espa
nya (art. 10.1 de la LFEP i art. 25 i 26 de la LEC). 
Totes les persones físiques i jurídiques que subministrin dades, tant 
si la seva col·laboració és obligatòria com voluntària, han de res
pondre de forma veraç, exacta, completa i dins el termini les 
preguntes ordenades degudament per part dels serveis estadístics 
(art. 10.2 de la LFEP i art. 27 de la LEC). 
L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en 
relació amb les estadístiques per a finalitats estatals, serà sanci
onat d'acord amb les normes contingudes en aquest Títol (art. 48.1 
de la LFEP). 
En el capítol IV de la Llei d'estadística de Catalunya (14 l 1987) 
també es preveu el règim sancionador per incompliment d'obliga
cions. 
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 
500.001 a 5.000.000 pessetes. Les infraccions greus seran sanci" ·· 
onades amb multes de 50.001 a 500.000 pessetes. Les infraccions 
lleus seran sancionades amb multes de 10.000 a 50.000 pessetes 
(art. 51.1, 51.2 i 51.3 de la LFEP). 

Termini 

El qüestionari, degudament emplenat, el recollirà un agent acredi
tat, aproximadament als 15 dies de la seva recepció. Es faciliten 
dos exemplars del qüestionari per tal que un d'ells es conservi en 
el Centre per si fossin necessàries consultes posteriors. 

Telèfon de consultes: 

(93) 317 34 45 (Enquesta de l'ensenyament privat) 

L'Institut d'Estadística de Catalunya i l'lnstituto Nacional de Esta
dística us agraeixen la vostra col·laboració. 
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Obligación de facilitar los datos 

. La Ley 4 l 1990 y el art. 25 de la Ley de estadística de Cataluña 
estab/ecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten 
para la elaboración de esta estadística. 
Los servicios estadísticos podran so/icitar datos de todas las per
sonas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en 
España (art. 10.1 de la LFEP y art. 25 y 26 de la LEC). 
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tan
ta si su colaboración es obligatoria como va/untaria, deben contes
tar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a Jas 
preguntas ordenadas en la debida forma por parle de los servicios 
estadísticos (art. 10.2 de la LFEP y art. 27 de la LEC). 
El incumplimiento de las obligaciones estab/ecidas en esta Ley, 
en relación con las estadísticas para fines estafa/es, sera sancio
nada de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el 
presente Títu/o (art. 48.1 de la LFEP). 
En el capítula /V de la Ley de estadística de Cataluña (14l1987) 
también se prevé el régimen sancionador por íncumplimiento de 
obligaciones. 
Las infracciones muy graves seran sancionadas con multas de 
500i001 a·5.000.000 pesetas. Las infracciones graves seran san
cionadas con multas de 50.001 a 500.000 pesetas. Las infraccio
nes /eves se sancionaran con multas de 10.000 a 50.000 pesetas 
(art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP). 

PI azo 

El cuestionario debidamente cump/imentado sera recogido por un 
agente acreditada, aproximadamente a los 15 días de su recep
ción. Se facilitan dos cuestionarios para que uno de e/los se con
serve en el Centro por si fueran necesarias posteriores consu/tas. 

Teléfono para efectuar consultas: 

(93) 317 34 45 (Encuesta de la enseñanza privada) 

El Institut d'Estadística de Catalunya y el Instituta Nacional de 
Estadística les agradecen su colaboración. 



IN e INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTtcA 

Encuesta de financiación y gastos 
de la enseñanza privada superior 
(Enseñanza universitaria) 

ifm Generalitat de Catalunya 
W Institut d'Estadística 

de Catalunya 

Enquesta de finançament i despeses 
de l'ensenyament privat superior 
(Ensenyament universitari) 

(Curso 1994-1995) 

Modificacions en la identificació 
Si hi hagués cap error en el quadre anterior, empleneu el següent amb les dades correctes. 
No escrigueu en els espais ombrejats. 
Modificaciones en la identificación 
De existir algún error enel cuadro anterior, cumplimente el siguiente con los datos correctos. 
No escriba en los espacios sombreados. 

Codis: 
Códigos: 

provin provincia ' 
. 

D 

l l l l l l l l l l 
NIF codi del centre l código del centro 

l l l l l l l l 
Nom del centre l Nombre del centro 

l l 
Titular 

l l l l l l l l l l l l l l 
Universitat a la qual es vincula l Universidad a la que se vincula 

(Curs 1994-1995) 

l l l l 

l l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Domicili del centre, (carrer, plaça, carretera, etc./ denominació l núm. o km l escala l pis l porta) l Domicilio del centro, (calle, plaza, carretera, etc. l denominación l n' o km l escalera l piso l puerta) 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Localitat. barri, etc./ Locafidad, barrio, etc. 

l l l l l l l 
Municipi l Municipio 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Província l Provincia 

Informant (persona a qui cal adreçar-se per a consultes o aclariments sobre aquest qüestionari) 
lnformante (persona a quien dirigirse para consultas o aclaraciones sobre este cuestionario) 

l l 

l l l l l l 
Codi postal l Código postal 

Sr. l Sra.· D. l Dña . ..................................................................................................................................................................................................................... . 

Càrrec o lloc de treball l Cargo o puesto ........................................................................................................ Telèfon l Teléfono: ............................................ .. 

DOCUMENT PROTEGIT PEL SECRET ESTADÍSTIC 
DOCUMENTO PROTEG/DO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO 
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INSTRUCCIONS GENERALS 

Objectiu 

Aquesta enquesta vol obtenir informació estadística a fi de conèi
xer, per als àmbits nacional i autonòmic, les despeses i el finança
ment de l'ensenyament privat superior, per tal de calcular l'aporta
ció del sector a l'economia nacional. 
En aquest sentit cal destacar que els resultats només es publica
ran per als àmbits esmentats anteriorment i que es mantindrà es
tricte secret sobre les dades individuals proporcionades pels infor
madors a qualsevol organisme públic o privat. 

Unitat d'informació 

La informació que se sol·licita en aquest qüestionari s'ha de refe
rir al centre docent les dades del qual constin en la pàgina 3, inde
pendentment que l'empresa o el titular poguessin tenir altres cen
tres. 

Informació sol·licitada 

La informadó que ~s. p,retén re~o.llir es refer~ix nom~s .~les, acUvi.~ 
fats educatives (docènts i complementàries) i als serveis comple
mentaris. S'exclouran els serveis annexos al centre (llibreria, pa
pereria, bar, cinema, instal·lacions esportives, granja, etc.). 

Període de referència 

Les dades per consignar s'han de referir al curs 1994-95. En cas 
que la comptabilitat del centre es porti per anys naturals, les dades 
econòmiques hauran de referir-se a l'any 1995. 

Forma d'anotar les dades 

Les xifres s'hauran d'anotar amb claredat i les caselles corresponents 
s'emplenaran ajustant les xifres a la dreta. No utilitzeu fraccions ni 
decimals, arrodoniu, si fos necessari, per excés o per defecte. El valor 
de les despeses i dels ingressos ha d'anar en milers de pessetes. 

exemple: 826.512 PTA en despeses financeres anotareu: 

Despeses financeres corrents l l 181217 l 

Les xifres preimpreses en alguns espais del qüestionari no s'han 
de tenir en compte per a l'emplenament del qüestionari ja que hi 
són per necessitats del procés informàtic. 
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INSTRUCC/ONES GENERALES 

Objetivo 

Esta encuesta trata de obtener información estadística para cono
cer, a nivel nacional y autonómico, los gastos y la financiación de 
la enseñanza privada superior, con el fin de calcular la aportación 
del sector a la economía nacional. 
En este sentida se destaca que se publicaran, so/amente, los re
sultados a los nive/es señalados anteriormente, manteniendo es
tricta secreto sobre los datos individua/es proporcíonados por los 
informantes ante cua/quier organismo pública o privada. 

La información que se so/icita en el presente cuestionario debe 
referírse al centro docente cuyos datos de emplazamiento figuran 
en la pagina 3, independientemente de que la empresa o el titular 
pudiera tener atros centros. 

lnformación solicitada 

La ínformación que se pretende recoger se refiere únicamente a las 
actividades educativas (docentes y complementarias), así como a los 
servicios complementarios. Se excluiran los servicios anejos al centro 
(librería-papelería, bar, cine, instalaciones deportivas, granja, etc.). 

Periodo de referencia 

Los datos a consignar deben referirse al curso 1994-95. En el caso 
en que la contabilidad del centro se lleve por años natura/es, los 
datos económicos deberan referírse al año 1995. 

Forma de anotar los datos 

Las cifras deben anotarse con c/aridad, cump/imentando las casi
/las correspondientes, ajustandose a la derecha. No utilizar fracción 
ni decíma/es, redondeando, si es preciso, por exceso o por detec
to. Los valores de gastos e ingresos deben ir en mi/es de pesetas. 

Ejemp/o: 826.512 PTA en gastos financieros se anotara: 

Gastos financieros corrientes: l l 1812171 

Las cifras preimpresas en algunos espacios del cuestionario no 
deben tenerse en cuenta para la cumplimentación del cuestiona
rio, ya que figuran por necesidades del proceso ínformatico. 



REFERÈNCIA DE LES DADES ECONQMIQUES (senyaleu amb una X el que correspongui) 
REFERENCIA DE LOS DATOS ECONOM/COS (señale con una X Jo que corresponda) 

Les e.Jades econòmiques recollides en aquest qüestionari es refereixen a: 
Los datos económicos recogidos en este cuestionario se refieren a: 

Curs 1994-1995 
Curso 1994-1995 _________________________________ _ 

Any 1995 
Año 1995 ---------------------------

Observacions l Observaciones 

1 l 

6 l J 
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APARTAT A. CARACTERÍSTIQUES 

(1) Tipus de subvenció concedida: assenyaleu "SÍ" en cadascu
na de les modalitats de subvenció concedida al centre per al 
curs escolar 1994-95 amb independència del fet que hagin estat 
et ectivament percebudes en aquest període; assenyaleu "NO" 
en els altres casos. 

APARTAT B. ACTIVITATS l SERVEIS 

(2) Nombre de places: es consideraran així el nombre de places 
físiques de què disposa el centre per al desenvolupament de les 
seves activitats docents. 

(3) Nombre d'aules en funcionament: es considerarà així el nom
bre d'aules físiques qlle té.el. çentre i que estan tuocionant d1,1.;: .. 
rant el curs escolar 1994-95. En cas que el centre faci torns. 
rotatius, l'aula que funcioni en dos torns amb dos grups dife
rents d'alumnat es comptabilitzarà com a dues unitats. 

(4) Serveis complementaris: s'anotarà el nombre d'alumnes que 
utilitzen els serveis de residència i menjador, tant si aquests 
serveis són oferts pel centre com per altres empreses que ha
gin estat contractades. També s'indicarà el nombre de places 
que té el centre per als esmentats serveis. 

(5) Activitats complementàries: són les de naturalesa formativa 
però no estrictament docent. S'indicarà si es fan aquestes ac
tivitats en el centre. 
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APARTADO A. CARACTERÍSTICAS 

(1) Tipo d~ subvención concedida: señalar el "SÍ" en cada una 
de las modalidades de subvención concedidas al centro para el 
curso escolar 1994-95 con independencia de que hayan sido 
efectivamente percibidas en dicho periodo; señalar el "NO" en 
los demas casos. 

APARTADO B. ACTIV/DADES Y SERV/C/OS 

(2) Número de puestos: se considerara como tal el número de 
plazas físicas de que dispone el centro para el desarrollo de sus 
actividades docentes. 

(3) Número de au/as en funcionamiento: se considerara como 
tal el número de.au/as físicas .de .que dispone el centro y que 
haya funcionada durante el curso escolar 1994-95. En el caso 
de que el centro tenga turnos rotativos, el aula que funcione en 
dos turnos con dos grupos diferentes de alumnado se 
contabilizara como dos unidades. 

(4) Servicios complementarios: se anotara el número de 
alumnos que utilizan los servicios de residencia y comedor, 
tanta si estos servicios se prestan por el centro como por otras 
empresas con las que hayan sida contratados. Asimismo, se 
indicara el número de puestos de que dispone el centro para 
dichos servicios. 

(5) Actividades complementarias: son las de naturaleza forma
tiva pera no estrictamente docente. Se indicara la realización 
de dichas actividades en el centro 



A. CARACTERÍSTIQUES l CARACTERÍSTICAS 

Dependència (senyaleu amb una X el tipus de centre segons quina sigui la persona, física o jurídica, titular del centre): 
Dependencia (señale con una X el tipo de centro según quien sea la persona, física o jurídica, titular del centro): 

Centre de l'Església o d'alguna comunitat religiosa catòlica o no l Centro de la lglesia o de alguna comunidad religiosa cató/ica o no 1 l ·¡ 

Centre laic/ Centro laico ----------------------------------------- s/J 
Any aproximat de la construcció del centre (o en cas d'una reforma important de les seves instal.lacions, any de la reforma) 
Año aproximada de construcción del centro (o en caso de reforma sustancial de sus ínstalacíones, año de dícha reforma) 

Tipus· de subvenció concedida (1) l Tipo de subvención concedida (1): 

Subvencions a l'explotació l Subvenciones a la explotació: ____________________ _ 

Subvencions al capital l Subvenciones al capital ____________________ _ 

Subvencions sense finalitat específica l Subvenciones sin finalidad específica 

B. ACTIVITATS l SERVEISIACT/V/9ADES Y·SERVICIOS 

¡ 1 l 

SI 
1 i 
1: 

1: l 

l l 
NO 

6 l l 
6 l J 

6 l J 
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Activitats docents i serveis complementaris 
Actividades docentes y servicios complementarios Nombre d'alumnes 

Número de a/umnos 
Nombre de places (2) Nombre d'aules en funcionament (3) 
Número de puestos (2) Número de au/as en funcionamiento (3) 

Activitats docents l Actividades docentes 

Primer i segon cicles l Primero y segundo cie/os ____ L!lJJ 
Doctorat l Doctorado L.!_W 
Postgrau l Postgrado l...!1!J 

Serveis complementaris (4) l Servicios complementarios (4): 

Menjador (exclosos alumnes residents) 
Comedor (excluídos alumnos residentes) ______ lJ1!J 

Residència l Residencia --------- LtlQJ 

Activitats complementàries (5) 
Activídades complementarias (5) 

Competicions esportives l Competiciones deportivas 

Representacions teatrals l Representaciones teatrales 

Visites a museus, empreses, etc. l Visitas a museos, empresas, etc. 

Conferències l Conferencias 

Audicions musicals l Audiciones musica/es 

Edició de revistes i diaris l Edición de revistes y periódicos 

Exposicions en el centre l Exposiciones en el centro 

Excursions l Excursiones 

Commemoracions, festes, etc. l Conmemoraciones, fiestas, etc. 

Activitats religioses l Actividades religiosas 

Altres activitats (especifiqueu la més important): 
Otras actividades (especifique la mas importante): 

L~I~~ 

l l 

lJllU 
[J¡J_gj 

lJlbJ 
LJ¡_w 

LlliJ 
[J¡_w 

WzJ 
Lll_W 

LJ¡_W 

lU_QJ 

lli1J 

SÍ 

1 

1 ! 

"gf] 

NO 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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APARTAT C. PERSONAL DEL CENTRE 
(1) Personal del centre: es consideren persones ocupades en el 

centre aquelles que hi presten els seus serveis i tenen una relació 
directa amb les activitats educatives, de recerca i/o serveis 
complementaris. 

(2) Personal docent i investigador: s'entén com qualsevol persona 
ocupada a transmetre coneixements, aptituds, etc., i que habitual
ment compatibilitza aquestes tasques amb les de recerca. Aquest 
personal pot estar contractat pel centre (si hi ha una relació contrac
tual de caràcter laboral amb aquest) o no contractat pel centre. 
Quan el personal docent també participi en funcions de direcció, s'in
clourà solament en un dels dos apartats, "Personal de direcció" o 
"Personal docent", depenent del major nombre d'hores dedicat a 
cada activitat. 

(3) Hores setmanals treballades: és la suma de totes les hores 
(lectives, de recerca i complementàries segons conveni, i extres) 
treballades a la setmana que coincideixen, generalment, amb les 
contractades pel.centre. 

. ' . 
(4) Personal de direcció: s'anotarà en aquest apartat el nombre de 

persones i el nombre total d'hores setmanals treballades en el cen
tre amb independència de les diferents funcions que faci. 
Quan el personal de direcció també participi en l'activitat docent, 
s'inclourà solament en un dels dos apartats, "Personal de direcció" 
o "Personal docent", segons l'activitat a la qual dediqui un major 
nombre d'hores. 

(5) Personal no docent: comprèn metges, psicòlegs, ATS, capellans, 
etc. i també personal de serveis complementaris i de serveis gene
rals, que exerceixen activitats professionals no docents i que són a 
la nòmina del centre. Cada persona ha d'estar en una sola catego
ria de manera que·quí realitzi més d'una funció s'inclourà èn aque
lla en la qual dediqui major nombre d'hores. Una vegada assignada 
una persona a una categoria, se li anotaran les hores treballades en 
el centre per aquesta persona. 

(6) Personal titulat no docent: comprèn metges, psicòlegs, ATS, etc. 
que exerceixen activitats professionals (no docents) i que figuren en 
la nòmina del centre. Els pagaments a aquest personal que no figu
ren en nòmina hauran d'anotar-se en l'epígraf "Despeses d'altres 
serveis complementaris" de l'apartat E. 

APARTAT D. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
(7) Retribucions anuals en milers de pessetes: es refereixen a totes 

les despeses produïdes pel personal que està al servei del centre 
docent, inclosos els sous, salaris i les quotes pagades a la Segure
tat Social. 
Els sous i salaris comprenen: salari base, complements, antiguitat, 
incentius, hores extres, etc., sense descomptar les retencions a 
compte de l'IRPF ni les quotes de la Seguretat Social a càrrec dels 
treballadors . 
La distribució del personal per categories serà anàloga a la del qua
dre C. 

(8) Sous i salaris: es refereix als sous i salaris pagats pel centre al 
personal contractat per l'esmentat centre. 

(9) Salari estimat: quan en el centre hi hagi persones que desenvolu
pin una activitat relacionada amb l'educació, però sense rebre a 
canvi cap retribució (personal no contractat), se'ls imputarà com a 
sou un cost equivalent al que els correspondria com a personal re
tribuït de qualificació adequada per al desenvolupament de les se
ves funcions. 

(10) RETA i SERAS: inclou les quotes pagades pel centre al Règim Es
pecial de Treballadors Autònoms (RETA) i els pagaments per serveis 
mèdics a SERAS o qualsevol altra entitat. 

(11) Indemnitzacions: quantitats que s'abonen al personal per compen
sar-lo d'algun dany o perjudici. S'hi inclouen específicament les in
demnitzacions per acomiadament i jubilacions anticipades. 

(12) Altres despeses: despeses de caràcter social realitzades en com
pliment d'una disposició legal o voluntàriament pel centre, com són 
subvencions a economats i menjadors, manteniment d'escoles de 
formació professional, beques d'estudi, cursos de formació, etc. 

(13) Total de sous: inclou per a cada una de les categories les colum
nes sous i salaris + salari estimat. 
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APARTADO C. PERSONAL DEL CENTRO 
(1) Personal del centro: se considera personal del centro aquel/as per

sonas que prestan sus servícíos en el mísmo y tíenen una relacíón di
recta cón las actívídades educativas, de investigación ylo servícíos 
complementarios. 

(2) Personal clocente y investigador: se entiende como tal cua/quier persona 
empleada con el fin de transmítír conocímíentos, aptítudes, etc., y que habí
tua/mente compatíbílíza estas tareas com las de ínvestígaóón. Este personal 
puede estar contratado por el centro (sí exíste una relacíón contractual de 
caracter laboral con el mísmo) o no contratado por el centro. 
Cuando el personal docente tambíén participe en funciones de dírec
ción, se íncluíra so/amente en una de los dos apartados, "Personal 
de dírección" o "Personal docente", según al que dedique mayor 
número de horas. 

(3) Horas semana/es trabajadas: es la suma de todas tas horas (lec
tívas, de investigacíón, complementarías i extras según convenia) 
trabajadas a la semana que coíncíden, genera/men/e, con Jas con
tra!~das por el centro. 

(4) Personal de dirección: Se anotara en este apartada el número de 
personas y el número total de horas semanales trabajadas en el 
centro con índependencía de las díferentes funciones que rea/íce. 
Cuando el personal de díreccíón tambíén participe en Ja actívídad 
docente, se incluíra solamente en una de los dos apartados, "Perso
nal de díreccíón" o "Personal docente", según al que dedique mayor 
número de horas. 

(5) Personal no docente: comprende médicos, psicó/ogos, ATS, ca
pel/anes así como personal de servícios complementarios y de ser
vícios generales, que ejercen actívídades profesíona/es no docentes 
y que figuran en la nómina del centro. Cada persona debe figurar en 
una sola categoría de modo que quién desarrolle mas de una fun
ción se inc/uira en la que dedique mayor número de horas. Una vez 
asignada una persona a una categoría, se anotaran en la misma 
todas las horas trabajadas en el centro por dicha persona. 

(6) Personal titulada no docente: comprende médicos, psicólogos, 
ATS, etc. que ejercen actívidades profesiona/es (no docentes) y que 
figuran en Ja nómina del centro. Los pagos a este personal cuando 
no figura en nómina deberan anotarse en el epígrafe "Gastos de 
atros servicios complementarios", del apartada E. 

APARTADO D. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 
(7) Retribuciones anuales en mites de pesetas: se refieren a todos 

/os pagos devengados por el personal que esta al servicio del cen
tro docente, incluyendo los sue/dos y sa/arios y las cuotas pagadas 
a la Seguridad Social. 
Los sue/dos y salarios comprenden: salaria base, comp/ementos, 
antigüedad, incentivos, horas extras, etc., sin descantar las retencio
nes a cuenta del IRPF, ni Jas cuotas de la Segurídad Social a carga 
del trabajador. 
La distribución del personal por categorías sera analoga a la del 
Cuadro C. 

(8) Sue/dos y salarios: se refieren a Jos sue/dos y sa/arios pagados por 
el centro al personal contratado por dicho centro. 

(9) Salaria estimada: cuando en el centro haya personas que desarro
Uen Ufla .. actividad relacionada con la educación sin recibir a cambío 
retribución (personal no contratado), se les imputara como sue/do y 
salaria un coste equivalente al que se ocasionaría por contratación 
del personal retribuido de cualificación adecuada para el desarrollo 
de sus funciones. 

(10) RETA Y SERAS: inc/uye las cuotas pagadas por el centro al Régi
men Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y Jos pagos por 
servicios médicos a SERAS u otra entidad. 

(11) lndemnizaciones: son Jas cantídades que se entregan al personal 
para resarcirle de un daño o perjuicío. Se inc/uyen específicamente 
Jas indemnizaciones por despido y jubilacíones anticipadas. 

(12) Otros gastos: de caracter social realizados en cumplimiento de una 
disposición legal o voluntariamente por el centro, como son: subven
ciones a economatos y comedores, sostenimiento de escue/as de 
formación profesional, becas de estudio, cursos de formación, etc. 

(13) Total de sue/dos: incluye para cada categoría las columnas sue/
dos y sa/arios + salaria estimada. 



C. PERSONAL DEL CENTRE (1) l C. PERSONAL DEL CENTRO (1) 
Personal docent i investigador (2) 
Personal docente y investigador (2) 

CONTRACTAT PEL CENTRE l CONTRATADO POR EL CENTRO 

Professor titular l Profesor titular _____________ [_g_UJ 

Professor agregat l Profesor agregado ___________ l_lliJ 

Professor adjunt, auxiliar o ajudant l Profesor adjunto, auxiliar o ayudante __ lgj1J 

Nre. de professors 
Nº de profesores 

[ 03 l 
Nre. hores setmanals treballades (3) 
Nº horas semanales trabajadas (3) 

--- ------ ----------
NO CONTRACTAT PEL CENTRE l NO CONTRATADO POR EL CENTRO 

Professor titular l Profesor titular _______ ltlAJ 
Professor agregat l Profesor agregada ___________ l_g_J_gj 

Professor adjunt, auxiliar o ajudant l Profesor adjunto, auxiliar o ayudante __ ~ 

Altres tipus de personal De direcció (4), No docent (5) l No docente (5) 

Otro tipo de personal De dirección (4) De serveis 
Trtulat no docent infonnàtics 

Rector, degà, gerent Tilu/ado oodocente Administratiu De biblioteca DeseNicios 
Rector. decano, gerente (6) Administra/ivó De biblioteca infonnliticos 

• Nombre de persones 
W W W W W Número de persones 

• Nombre d'hores setmanals treballades 
l l l l 11 11 Número de horas semanales trabajadas l l l l l l l l l l l l l l l 

D. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL l D. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 
Retribucions anuals en milers de pessetes (7) l Retribuciones anua/es en mi/es de pesetas (7) 

Tècnic de laboratori 
Técnicode laboratorio 

W 
11 l l l 11 

Categories de personal 
Categorias de personal 

Contractat pel centre l Contratado por el centro No contractat pel centre l No contratado por el centro 

Personal de direcció 
Personal de dirección ----

Rector, degà, gerent 
Rect~r'. decano, gerente 

Personal no docent 
Personal no docente - ----

Titulat no docent 
Titulada no docente 
Administratiu 
Administrativa 

---LiliJ 

---LiliJ 
De biblioteca 
De biblioteca ____ lllij 
De serveis informàtics 
De servicios informaticos __ LiliJ 
Tècnic de laboratori 
Técnico de laboratorio l_Q__W 
De menjador 1 "O 1 .., 7 1 Decomedor ~ 

De residència 
De residencia ______ Lili_l 
De serveis generals 

1 
n 

1 
n 

1 ~e-~ervicios generales ~· 

Personal docent i investigador 
Personal docente y investigador_ 

Sous i salaris (8) S. Social a càrrec de Salari estimat (9) RETA i SE RAS (1 O) 
sue/dos y salarios (8) l'empresa Salaria estimada (9) RETA y SERAS (10) 

S. Social a carao de 
la empresa -

l l 

LJ.~I__._~~ 

l 

l l 

l l 
LLLLW 

l 

04 

De menjador De residència De serveis generals 
De comedor De residencia Deservicios generales 

W W W 
11 l l l 11 l l 

05 

TOTAL 

TOTAL DE SOUS (13) TOTAL DES.SOCIAL, 
TOTALDESUELD0$(13) RETA i SERAS 

TOTAL DE S. SOCIAL, 
RETAySERAS 

06 
Professor titular 
Profesor titular LQ_W 
Professor agregat l "O l 

2
" l 

Profesor agregada ~ 

~~~~l ~l ~l ~l~~~ 

~~~l LL~1 ~~ 
Professor auxiliar 
Profesor auxiliar [_Q_W ,_,__,_~l~-~~ LL~I ~~~ 
TOTAL personal docent 
TOTAL personal docente ___ l__Q_h_J l l l 

[-W] 
Altres despeses imputables al personal l Otros gastos imputables al personal: 

Indemnitzacions (11) 1 A 1 A 1 
lndemnizaciones (11) _______________________ ~ L_~1 --'---'---'---'--
Altres despeses (12) 1

0 
A 1 

3 
A 1 

Otros gastos (12) ~ 1 
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APARTAT E. CONSUM DE BÉNS l SERVEIS 

(1) Consum de béns i serveis: anoteu en aquest quadre, en mi
lers de pessetes, les despeses en consum de béns i serveis (in
clòs l'IVA) realitzades en el període a què es refereixen les 
dades, independentment que s'hagin consumit o no, correspo
nents a les activitats educatives, serveis complementaris i des
peses generals del centre d'ensenyament. 

No hi inclogueu: 
- Les despeses per adquisició de béns inventariables (de dura

da superior a un curs escolar) i per reformes importants, que 
s'anotaran en l'apartat G. Béns de capital. 

- Les despeses per activitats i serveis que no són objecte 
d'aquesta enquesta: serveis de llibreria-papereria, bar, cine
ma, instal·la.cions esportives, etc. 

(2) Despeses de l'activitat docent i de recerca: les despeses in
closes en aquest epígraf hauran d'estar exclusivament relaci
onades amb els ensenyaments reglats i no reglats o 
extraescolars. Els ensenyaments reglats es ret e re ixen a les 
matèries contingudes en els programes oficials. Els ensenya
ments no reglats o extraescolars comprenen tant els particulars 
del centre com els oficials impartits amb més amplitud que l'ho
rari oficial. 
Es considera material fungible el material no inventariable, sem
pre que es destini a l'ús directe dels alumnes. S'hi inclouran tant 

. les ·despeses de material réèmbossat pels alumnes directament 
al centre, com les despeses de material donat gratuïtament als 
alumnes. 

(3) Despeses de les activitats complementàries: inclou només 
les despeses originades al centre amb motiu del desenvolupa
ment d'activitats de naturalesa formativ~. però no estrictament 
docents, com són audicions musicals, conferències, visites a 
museus, etc. Les despeses de transport derivades d'aquestes 
activitats s'hauran d'incloure, també, en aquest apartat. 

(4) Despeses dels serveis complementaris: quan aquests ser
veis siguin oferts pel centre, s'exclouran les despeses de per
sonal, que s'hauran d'anotar en l'apartat D. Retribucions del per
sonal. En cas de contractes amb altres empreses, s'anotarà el 
seu import total. 

(5) Despeses d'altres serveis complementaris: comprèn les 
despeses d'infermeria, assistència mèdica, etc. i el pagament 
a professionals (titulats no docents) no inclosos en la nòmina 
del centre. 

(6) Altres despeses d'administració 
Despeses de locomoció: són les causades per desplaçament 
del personal del centre docent per al compliment de determinats 
serveis (no les motivades pel transport escolar ni per desplaça
ments d'alumnes a museus, excursions, etc.). 
Dietes: són les retribucions al persona.l per atendre despeses 
majors en la realització del treball fora de la residència oficial. 

(7) Despeses financeres corrents: no s'inclouen en aquest epí
graf els interessos, comissions i despeses de préstecs i crèdits 
a favor del centre, que s'hauran d'anotar en l'apartat H. Prés
tecs i crèdits. 

(8) Existències: es refereix al valor, en milers de pessetes, del 
material fungible emmagatzemat destinat a l'ús directe dels 
alumnes (material didàctic, de tallers, de laboratori, etc.). 
S'anotarà el valor, en milers de pessetes, de les existències al 
principi i al final del període a què es refereixen les dades inclo
ses en aquest qüestionari. 
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APARTADO E. CONSUMO DE BIENES Y SERV/C/OS 

(1) Consumo de bienes y servicios: se anotara en este cuadro, 
en mi/es de pesetas, todos los gastos en bienes y servicios 
(incluído l. V.A.) rea/izados en el período a que se refieren los 
datos independientemente de que se hayan consumida o no, 
correspondiente a las actividades educativas, servicios comple
mentarios y gastos generales del centro de enseñanza. 

No se incluyen: 
- Los gastos por adquisición de bienes inventariables (de duración 
superior a un curso escolar) y por reformas impottantes de los 
mismos, que figuraran en el apattado G. Bienes de capital. 

- Los gastos por actividades y servicios que no son objeto de 
esta encuesta, tales como: servicios de librería-papelería, bar, 
cine, instalaciones depottivas, etc. 

(2) Gastos de la actividad docente y de investigación: los gastos 
incluídos en este epígraf e deberan estar relacionados exclusiva
mente con las enseñanzas regladas y no regladas o extraesco/ares. 
Las enseñanzas regladas se refiaren a las disciplinas contenidas 
en los programas oficiales. Las enseñanzas no regladas o 
extraescolares comprenden tanta las patticulares del centro no 
incluídas en programas oficiales como las oficiales impattidas con 
mayor amplitud del horario oficial. 
Se considera material fungible el material no inventariable, 
siempre que se destine al uso directa de los alumnos. Se inc/ui
ran tanta los gastos de material reembolsado por los alumnos 
directamente al centro, como los gastos de material entregada 
gratuitamente a los alumnos. 

(3) Gastos de las actividades complementarias: incluye únicamente 
los gastos originados al centro con motivo del desarrol/o de activi
dades de naturaleza formativa, pera no estrictamente docente, tales 
como audiciones musica/es, conferencias, visitas a museos, etc. 
Los gastos de transporte ocasionados por dichas actividades de
beran inc/uirse también en este apartada. 

(4) Gastos de los servicios complementarios: cuando estos 
servicios sean prestados por el centro, se exc/uiran los gastos 
del personal, que deben anotarse en el apattado D. Retribucio
nes del personal. En el caso de contratas con otras empresas, 
se anotara el impotte total de éstas. 

(5) Gastos de otros servicios comp/ementarios: comprende los 
gastos de enfermería, asistencia médica, etc. Y el pago de pro
fesionales (titulados no docentes) no incluídos en la nómina del 
centro. 

(6) Otros gastos de administración: 
Gastos de /ocomoción: son los originados por desplazamiento 
del personal del centro para el cumplimiento de determinados 
servicios (no los motiva dos por transpotte escolar ni por despla
zamientos de alumnos a museos, excursiones, etc.). 
Dietas: son las retribuciones al personal en atención a los mayo
res gastos por la rea/ización del trabajo fuera de la residencia oficial. 

(7) Gastos financieros corrientes: no se incluyen en este epígra
f e los intereses, comisiones y gastos de préstamos y créditos 
a favor del centro, que deben figurar en el apattado H. Présta
mos y créditos. 

(8) Existencias: se refiere al valor, en mi/es de pesetas, del ma
terial fungible a/macenado destinada al uso directa de los alum
nos (material didactico, de talleres, de /aboratorio, etc.). 
Se anotara el valor, en mi/es de pesetas, de las existencias al 
principio y al final del período a que se refiaran los datos 
inc/uídos en este cuestionario. 



E. CONSUM DE BÉNS l SERVEIS (1) l CONSUMO DE SIENES Y SERV/C/OS (1) 

Tipus de despeses l Tipo de gastos 

Despeses de les activitats educatives i de recerca l Gastos dé las actividades educat/vas y de investigación 

De l'activitat docent i de recerca (2) l De ta actividad docente y de investigación (2) 
• Consum de material fungible (material didàctic, de laboratori, de biblioteca, d'informàtica, de tallers, d'avaluació, etc.) 

Consumo de material fungible (material didactico, de laboratorio, de biblioteca, de informatica, de talleres, de evaluación, etc.) 
• Altres despeses de l'activitat docent i de recerca 

(reparació, conservació i lloguers del mobiliari escolar i equip didàctic dedicat a activitats docents) 
Otros gastos de la actividad docente y de investigación 
(reparación. conservación y a/qui/eres del mobiliario escolar y equipo didactico dedicada a actividades docentes) 

De les activitats complementàries (3) l De tas actividades complementarias (3) 

Despeses dels serveis complementaris (4) l Gastos de los servicios complementarios (4) 

De menjador (inclòs menjador de residents) l De comedor (inctuido comedor de residentes): 
• Servei prestat pel centre 

(aliments, reposició de material, reparació i conservació de mobiliari de menjador, electrodomèstics, etc.) 
Servicio prestada por el centro 
(alimentos, reposición de material, reparación y conservación de mobiliario de comedor, electrodomésticos, etc.) 

• Servei contractat amb una altra empresa (import de la contracta) 
Servicio contratado con otra empresa (importe de la contrata) 

De residència (exclòs menjador de residents) (despeses de reparació i conservació de mobiliari de residència) 
De residencia (exctuido comedor de residentes) (gastos de reparación y conservación de mobiliario de residencia) 

D'altres serveis complementaris (5) (despeses d'infermeria, assistència mèdica, gabinet psicopedagògic, etc.) 
De atros servicios comptementarios (5) (gastos de enfermeria, asistencia médica, gabinete psicopedagógico, etc.) 

Despeses generals l Gastos generales 

Dels immobles l De.los inmuebles: 

• Arrendaments 
Arrendamientos 

• Conservacions i reparacions ordinàries 
Conservación y reparaciones ordinarias 

• Primes d'assegurances 
Primas de seguros 

• Subministraments (aigua, llum, gas, combustibles de calefacció, etc.) 
Suministros (agua, luz, gas, combustible de calefacción, etc.) 

• Materials i estris de neteja (si el servei de neteja és contractat, s'anotarà l'import de la contracta) 
Materia/es y utensilios de limpieza (si el servicio de limpieza esta contratado, se anotara el importe de la contrata) 

• Altres despeses dels immobles no inclosos anteriorment 
Otros gastos de los inmueb/es no incluídos anteriormente 

D'administració l De administración: 
• Material no inventariable d'oficina (impresos, paper, etc.) 

Material no inventariable de oficina (impresos, pape/, etc.) 
• Comunicacions telefòniques, postals, etc. 

Comunicaciones telefónicas, posta/es, etc. 
• Altres despeses d'administració (6) 

(reparació, conservació i lloguers de mobiliari i màquines d'oficina, dietes i locomoció, ports, vestuari, etc.) 
Otros gastos de administración (6) 
(reparación, conservación y a/qui/eres de mobiliario y maquinas de oficina, dietas y locomoción, portes, vestuario, etc.) 

Derivades de l'adscripció a una universitat pública 
Derivadas de la adscripción a una universidad pública 

Despeses financeres corrents (7) (comissions bancàries per cobrament de lletres i rebuts, ~estió de xecs, descoberts en c/c etc.) 
Gastos financieros corrientes (7) (comisiones bancarias por cobro de efectos y recibos, gestion de cheques, descubiertos en cie etc.) 

Impostos i tributs (taxes, contribll€ions especials, impostos, etc.) (no hi inclo~ueu l'IVA) 
Jmpuestos y tributos (tasas, contribuciones especia/es, impuestos, etc.) (no mcluir IVA) 

Altres despeses generals (relacions públiques, publicitat, assessoria comptable o fiscal, despeses jurídiques, subscripcions, etc.) 
Otros gastos generales (relaciones púb/icas, pub/icidad; asesoría cantable o fiscal, gastos jurídicos, suscripciones, etc.) 

Total despeses anuals en béns i serveis l Total de gastos anuales de bienes y servicios 

Existències (8) l Existencias (8) 

Existències de material fungible a hnici del període 
Existencias de material fungible al principio del periodo 
Existències de material fungible al final del període 
Existencias de material fungible al final del periodo 

LiliJ 
LWJ 
uw 
U_W 

LiliJ 
[_ilij 

l1-W 
[ilij 
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Import anual (en milers de PTA) 
Importe anual (en mi/es de PTA) 
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APARTAT F. INGRESSOS 

(1) Ingressos: anoteu en aquest quadre els imports en milers de 
pessetes corresponents al període de les quotes cobrades als 
alumnes, de les subvencions o transferències concedides i d'al
tres ingressos que hagi obtingut el centre d'ensenyament. 
No hi inclogueu, per no ser objecte de l'enquesta: 
- Els ingressos per serveis de llibreria-papereria, bar, cinema, . 

instal.lacions esportives, etc. 
- Els rendiments del capital invertit en accions, obligacions, di
pòsits a termini, bons, etc. 

- Els cobraments a alumnes per l 'assegurança escolar. 

(2) Ingressos per quotes: són les despeses que, amb caràcter 
obligatori, fan els alumnes com a contraprestació dels ensenya
ments i serveis rebuts·err et centre. ·· · , 
Comprenen: 
- Quotes per a ensenyament reglat i no reglat o extraescolar del 

nivell corresponent. 
- Quotes per a activitats complementàries. 
- Quotes per als serveis complementaris (menjador i residèn-

cia). En cas que el centre no pugui desglossar els ingressos 
corresponents al menjador dels alumnes residents dels de la 
residència s'inclouran ambdós ingressos en l'apartat de resi
dència i s'indicarà aquesta circumstància en "observacions" 
(pàg. 5 del qüestionari). 

- Quotes per a serveis mèdics, psicopedagògics, etc. 
En l'import anual corresponent a aquestes quotes s'anotarà el 
total d'ingressos referents al conjunt d'alumnes i/o al conjunt 
d'usuaris dels diferents serveis complementaris. 

(3) Subvencions o transferències: s'anotaran les quantitats con
cedides al centre en el període de referència, independentment 
que hagin estat cobrades o no i es distingirà la font de proce
dència, el tipus de subvenció i la seva destinació. 

(4) Ingressos per contracte o conveni: comprèn aquells ingres
sos generats per acords de col·laboració establerts fonamen
talment en l'àmbit de la recerca, i no anotats en altres concep
tes. 

(5) Ingressos financers: comprenen interessos per comptes cor
rents i d'estalvi, descomptes per pagament immediat, etc. 

(6) Altres ingressos: serveis propis prestats a entitats públiques 
o privades, etc. 

(7) Total d'ingressos: inclou la suma d'ingressos per quotes+ in
gressos per subvencions o transferències + ingressos diversos.' . 
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APARTADO F. INGRESOS 

(1) lngresos: anote en este cuadro los importes, en mi/es de pesetas, 
correspondientes al periodo, de las cuotas cobradas a los a/umnos, 
de las subvenciones o transferencias concedidas y.de atros ingre
sos que haya obtenido el centro de enseñanza. 
No incluya, por no ser objeto de la encuesta: 
-Los ingresos por servicios de librerla-papelería, bar, cine, ins
talaciones deportivas, etc. · 

-Los rendimientos de capital invertida en acciones, obligacio
nes, depósitos a plazo fijo, bonos, etc. 

-Los cobros a los alumnos por segura escolar. 

(2) lngresos por cuotas: son los pagos que, con caracter obliga
torio, rea/izan los alumnos como contraprestación de las ense
ñani'as y servicios tètibid'ós en el centro. 
Comprende: 
- Cuotas por enseñanza reglada y no reglada o extraescolar del 
nivel correspondiente. 

- Cuotas por actividades complementarias. 
- Cuotas por los servicios complementarios (transporte, come-
dor y residencia). En el caso de que el centro no pueda des
glosar Jos ingresos correspondientes al comedor de los alum
nos residentes de los de residencia, se inc/uiran ambos ingre
sos en el apartada de residencia, debiendo indicarse esta cir
cunstancia en "observaciones" (pag. 5 del cuestionario). 

- Cuotas por servicios médicos, psicopedagógicos, etc. 
En el importe anual correspondiente a estas cuotas se anotara el 
total de ingresos referentes al conjunto de alumnos y l o al conjun
to de usuarios de los distíntos servicios complementarios. 

(3) Subvenciones o transferencias: se anotaran las cantidades con
cedidas al centro en el período de referencia, independientemen
te de que hayan sido cobradas o no, distinguiendo la fuente de 
donde proceden, el tipo de subvención y el destino de la misma. 

(4) /ngresos por contrato o convenia: comprende aquel/os 
ingresos generados por acuerdos de colaboración establecidos 
fundamentalmente en el ambito de la investigación, y no 
anotados en atros conceptos. 

(5) lngresos financieros: comprende intereses por cuentas co
rrientes y de ahorro, descuentos por pronto pago, etc. 

(6) Otros ingresos: prestaciones de servicios propios a entidades 
públicas o privadas, etc. 

(7) Total de ingresos: incluye la suma de ingresos por cuotas + 
ingresos por subvenciones o transferencias + ingresos varios. 



F. INGRESSOS ANUALS (1) (en milers de PTA) l F. INGRESOS ANUALES (1) (en mites de PTA) 

lrigressos per quotes (2) l lngresos por cuotas (2) 
Ensenyament reglat 1 n 1 , 1 
Enseñanza reglada -------------------------------- t_Q_¡_Jj 
Ensenyament no reglat 1

0 
n i 

2 
nj 

Enseñanza no reglada ____________________________ . LiLL.f 

Activitats complementàries 1
0 
n 1 

3 
n 1 

Actividades complementarias -------------------------- L.\LL.ill 

Servei de menjador 1 n 1 ·J 
Servicio de comedor t_Q_j_§ 

Servei de residència 1 n 1 n 1 
Servicio de residencia L_Q___¡_§_¡ 

Altres serveis (met~es, etc.) i n 1 ~ 1 
Otros servicios (medicos, etc.) LlLLlJ 

Ingressos per subvencions o transferències (3) l lngresos por subvenciones o transferencias (3) ___________ _ 
Del MEC l Del MEC 
Subvencions a l'activitat docent i/o de recerca 
Subvenciones a la actividad docente y/o.de investigación ___________________ _ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital · 
Subvencions serise finalitat específica 
Subvencionessin finalida.d:::_.:::es:r::.P.:::ec:::.:l~.:.::ic=:ca ======================== 
De les CA l De las CCAA 
Subvencions a l'activitat docent i/o de recerca 
Subvenciones a la actividad docente y/o de investigación ___________________ _ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital 
Subvencions sense finalitat específica 
Subvenciones sin finalidad especifica 

De l'Administració local l De la Administración local 
Subvencions a l'activitat docent i/o de recerca 
Subvenciones a la actividad docente y/o de investigación __________________ _ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital 
Subvencions sense finalitat específica 
Subvenc~o_n_es sin finalidad esp.:::ec:::.:l~.:.::ic::ca========================c:-::
D'altres organismes l De otros organismos 
Subvencions a l'activitat docent i/o de recerca 
Subvenciones a la actividad docente ylo de investigación ________________ _ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital __ _ 
Subvencions sense finalitat específica 
Subvencionessin finalida·d_.'::e:'.!:sp'..'::e:'.'.cf'.'..'.fic::a======================== 
De particulars o institucions no lucratives l De particulares o instituciones no lucrativas 
Subvencions a l'activitat docent i/o de recerca 
Subvenciones a la actividad docente y/o de investigación ___________________ _ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital ---------------------------
Subvencions sense finalitat específica 
Subvencio~e~ sin finalidad esp=ec:::.:l~.:.::ic:.:a ========================:-:--:-• 
D'empreses l De empresas 
Subvencions a l'activitat docent i/o de recerca 
Subvenciones a la actividad docente ylo de investigación _________________ _ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital 
Subvencions sense finalitat específica 
Subvenciones sin finalidad especffica 

De la Unió Europea l De la Unión Europea 
Subvencions a l'activitat docent i/o de recerca 
Subvenciones a la actividad docente y/o de investigación _________________ _ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital---------------------------
Subvencions sense finalitat específica 
Subvenci9f!l!S sin finalidad especifica 

De la resta del món l Del resto del mundo 
Subvencions a l'activitat docent i/o de recerca 
Subvenciones a la actividad docente y/o de investigación ___________________ _ 
Subvencions de capital 
Subvenciones de capital --------------------------
Subvencions sense finalitat específica 
Subvenciones sin finalidad específica 

Ingressos diversos/ lngresos varios 
Ingressos per contracte o conveni (4) 
lngresos por contrato o convenia (4) _______________________ _ 
Ingressos financers (5) 
lngresos financieros (5) ___________________________ _ 

Altres ingressos (6) 
Otros ingresos (6) 

ltl_sj 

W 
L!_J_oj 

-------------

hlJJ 
hl1J 
LU_:iJ 

[J_J_1J 

W 
l_U_QJ 

LLl_~ 

W 
W 

[~J_!] 

Total ingressos (7) l Total ingresos (7} _______________ hlJj 

09 

l 

l 

l· 1 

l 
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APARTAT G. BÉNS DE CAPITAL 

(1) Terrenys: superfície total del centre, inclosa la superfície de les 
edificacions. 

(2) Béns immobles: edifici escolar, instal·lacions esportives, vials, 
aparcament, instal·lacions d'aigua, llum, etc. 

(3) Valor de cost: anoteu en la primera columna el valor d'adqui
sició o, si escau, el valor regularitzat de tots els béns inventa
riables, inclosos els adquirits durant el període a què es refe
reixen les dades. 
En la segona columna, anoteu el valor dels béns adquirits en 
el període fent distinció: entre _adquisicions per reposició i per 
ampliació, encaraque,.~s pag~¡n totalment.o p,~rcia,lment en al
tres períodes. Per a edificacions en curs s'anotarà el valor de 
l'obra executada durant el període. 

(4) Amortització: es recollirà per a tots els béns inventariables, 
excepte per al terreny, la dotació per a l'amortització en el pe
ríode considerat. 

(5) V~nda de béns de capital: anoteu l'import total obtingut en la 
venda dels esmentats béns sense incloure l'IVA. 

(6) Total de béns mobles: és iguafo la suma de material de trans
port + equips informàtics + altres béns mobles. 

(7) Total de béns de capital: és igual a la suma de terrenys + 
béns immobles + total de béns mobles. 

APARTAT H. PRÉSTECS l CRÈDITS 

(8) Es refereix a les quantitats rebudes i als pagaments fets per 
aquests conceptes (incloent comissions i despeses) durant el 
període de referència. 

APARTAT l. BEQUES 

(9) Total de beques: anoteu el nombre i l'import del total de be
ques concedides pel centre per al curs 1994-1995. 

(10)Anoteu l'import i el nombre de les beques que del total anteri
or corresponen a fills de professors del centre. 
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APARTADO G. BIENES DE CAPITAL 

(1) Terrenos: superficie total del centro, incluída la superficie de 
las edificaciones. 

(2) Sienes inmuebles: edificio escolar, instalaciones deportivas, 
via/es, aparcamiento, instalaciones de agua, luz, etc. 

(3) Valor de coste: anote en la primera columna el valor de 
adquisición o, en su caso, el valor regularizado de todos los 
bienes inventariables, incluídos los adquiridos durante el 
período a que se refieren los datos. 
En la segunda columna, anote el valor de los bienes adquiridos en 
el periodo, distinguiendo entre adquisiciones por reposición y para 
ampliación,. aunque se, paguen total o parcialmente en atros 
periodos. Para edificaciones en curso se anotara el valor de la obra 
ejecutada durante el periodo a que se refieren los datos. 

(4) Amortización: se recogera para todos los bienes inven
tariables, excepto para el terrena, la dotación para la 
amortización en el periodo considerada. 

(5) Venta de bienes de capital: anote el importe total obtenido en 
la venta de dichos bienes sin incluir el IVA. 

(6) Total de bienes muebles: es igual a la suma de material de 
transporte + equipos informaticos + atros bienes muebles. 

(7) Total de bienes de capital: es igual a la suma de terrenos + 
bienes inmuebles + total de bienes muebles. 

APARTADO H. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 

(8) Se refiere a las cantidades recibidas y a los pagos realizados 
por dichos conceptos (incluyendo comisiones y gastos) 
durante el periodo de referencia. 

APARTADO l. BECAS 

(9) Total de becas: anote el número y el importe del total de becas 
concedidas por el centro para el curso 1994-1995. 

(10)Anote el importe y el número de las becas que del total ante
rior corresponde a hijos de profesores del centro. 



G. BÉNS DE CAPITAL l G. BIENES DE CAPITAL 

Conceptes 
Conceptos 

Valor de cost (3) (en milers de PTA) 
Valor de coste (3) (en mi/es de PTA) 

De tots els béns 
inventariables 
De todos los bienes 
inventariables 

De les adquisicions del reríode 
De las adqulslciones de periodo 
Reposició Ampliació 
Reposición Amp/iación 

Amortització 141 
Ien milers de PTA) 
Amortización (4) 
(en mi/es de PTA) 

Dotació del període 
Dotación del periodo 

Venda de béns 
de capital 15) 
Ien milers de PTA) 
Venta de bienes 
de caeital (5) 
(en m1/es de PTA) 

Terrenys (1) k1lllB•BI 
Terrenos(1} _______ WJ_J ~l~~~~- ut ~~---- ~--~~~~= ~~~~~~~ 

Béns immobles (2) l 
Bienesinmuebles(2} ____ LiliJI ~~--~-li~ ~--~~li~ ~--~-11 ~~-~l J_J_j ~~~~~__, 

Béns mobles l Bienes muebles 

• Material de transport l_Q_W l 
Material de transporte____ O 3 11 

• Equips informàtics LiliJ l· l l l 'l Equipos informaticos · 

• Equipament de recerca l_Q_W l 
Equipamiento de investigación __ O 5 l l 

• Altres béns mobles 
LiliJ l l l Otros bienes muebles 

• Total béns mobles (6) 
Total de bienes muebles (6} __ LillJ l 11 

• Total béns de capital (7) 
Total bienes de capital (7} __ Lili_l l 11 

4•,'• 

H. PRÉSTECS l CRÈDITS (8) l H. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (8) 
Préstecs i crèdits a favor del centre 
Préstamos y créditos a favor del centro 

11 l l 

l l l l 

l l l l 

l l 11 

l l 11 

11 l l 

Quantitat rebuda 
Cantidad recibida hl!J 
Pagament d'amortització l no 1 n 

2 
1 

Pago de amortización -------------------------~ 

Pagament de l'interès 1 no 1 
3 
n 1 

Pago del interés __________________________ LJLUJ 

I. BEQUES l BECAS 

l l 

l l 

l l 

l J__L__j l 

11 

l l l 

[ 11 
Import anual (en milers de PTA) 
Importe anual (en mi/es de PTA) 

Beques concedides pel centre en el curs 1994-1995 
Beca s concedida_s por el centro en el curso 1994-1995 

Nombre de beques 
Número de becas 

Import anual (en milers de PTA) 
Importe anual (en mi/es de PTA) 

Total de beques (9) 1 _ 1 . 1 
Total de becas (9) lJLLLJ 

D'aquestes, les concedides a fills de professors d'aquest centre (10) 1 _ 1 _ 1 
De e/las, a hijos de profesores de este centro (10) --------------- lJLl2.J 
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No empleneu aquesta pàgina, ho farà l'agent que reculli el qüestionari 
No cumplimente esta pagina, la rel/enarà posteriormente el encuestador que recoja el cuestionario 

J. TOTAL DE DESPESES l D'INGRESSOS l J. TOTAL DE GASTOS E INGRESOS 

Despeses l Gastos Ingressos / lngresos 

Consum.de béns i serveis Quotes alumnes d'ensenyament (reglat o no) 
Consumo de bienes y servicios ------------- Cuotas de alumnos de enseñanza (reglada o no) _________ _ 

Total costos de personal J Total costes de personal: 

• CONTRACTAT 
CONTRATADO l 

Sous i salaris l sue/do.s y salarios 
S. Social a càrrec de l'empresa 
S. Social a carga de la empresa ______ _ 

• NO CONTRACTAT l 
NO CONTRATADO RETAS + SERAS -----------

Quotes activitats complementàries 
Cuotas actividades complementarias 

Quotes S. complementàries 
Cuotas S. complementarios 

Altres ingressos l Otros ingresos 

Subvencions l Subvenciones: 

• ALTRES DESPESES IMPUTABLESALPERSONAL. • SUb.veneionsa l'explotaaiói-Subvenciones a la explotación _____ _ 
O TROS GASToS IMPUTABLES AL PERSONAL --------- • Sense cap finalitat l Sin ninguna finalidad 

Total---------------------- Total 

Total hores treballades per personal direcció + personal docent l Total horas trabajadas por personal dirección + personal docente _ 
Nre. de persones en la direcció i docents l Nº de personas en dirección y docencia - --- - -- - ---- -

Total hores treballades per personal no docent l Total horas trabajadas por personal no docente _ 
Nre. de persones no docents l Nº de personas no docentes -

Sous i salaris personal de direcció l Sue/dos y salarios personal de dirección = 
Nr0.-d'hores del personal de-direcció X 52 l Nº de horas del personal de dirección X 52 

Sous i salaris personal docent l Sue/dos y salarios personal doc..;nte 
Nre:a'hores del personal docent X 52 (*) l Nº de horas del personal docente X 52 (*) 

Sous i salaris personal no docent l Sue/dos y salarios de personal no docente = 
Nre: d'hores del personal no docent X 52 l Nº de horas del personal no docente x 52 

(') No hi inclogueu les hores de personal no contractat l No incluir las horas de personal no contratado 

Significat dels conceptes l Significado de Jos conceptos 
Ingressos l lngresos 

Quotes d'alumnes en ensenyament= L. de les quotes de l'apartat F (01 + 02) 
Cuotas de alumnos en enseñanza =I: de las quotas del apartada F (01 + 02) 

Quotes de les activitats complementàries = quota de l'apartat F (03) 
Cuotas de las actividades complementarias = cuota del apartada F (03) 

Quotes dels serveis complementaris= L. de les quotes de l'apartat F (05 + 06 + 07) 
Cuotas de Jos servicios comp/ementarios =I: de Jas cuotas del apartada F (05+ 06 + 07) 

Altres ingressos = L. en l'apartat F (29 + 30) 
Otros ingresos = I: en el apartada F (29 + 30) 

Subvencions a l'explotació= L. en l'apartat F (08+11 + 14+17 + 20 + 23 + 26) 
Subvenciones a la explotación =I: en el apartada F (14 + 17 + 20 + 23 + 26) 

Subvencions sense finalitat específica= L. en l'apartat F (10 + 13 + 16 + 1·9 + 22 + 25 + 28) 
Subvencionessin finalidad específica= I: en el apartada F (10 + 13 + 16 + 19 + 22 + 25 + 28) 

Despeses l Gastos 

Consum de béns i serveis = L. en l'apartat E (22 + 23 • 24- 20) 
Consumo de bienes y servicios = I: en el apartada E (22 + 23 - 24 • 20) 

Total costos de personal = L. sous i salaris del personal contractat+ cotitzacions a la SS i altres organismes 
Total costes de personal= I: sue/dos y salarios del personal contratado + cotizaciones a la S.S. y atros organismos 

CODI ENQUESTADOR l CÓD/GO ENCUESTADOR .................................................................................................. . 

ifm Generalitat de Catalunya 
W Institut d 1 Estadística 

de Catalunya 

Via Laietana, 58 
08003 Barcelona 
Tel. (93) 317 34 45 








