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Presentació

L’Estadística de finançament i despeses de l’ensenyament privat. Curs 2004-2005 constitueix l’única font
d’informació econòmica disponible sobre aquest sector, de gran importància social i econòmica. És una
operació que l’Institut d’Estadística de Catalunya ha dut a terme mitjançant un conveni de col·laboració
amb l’Institut Nacional d‘Estadística i amb el suport del Departament d’Educació i el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa.

Aquesta publicació és la continuació d’una sèrie estadística que des del curs 1980-1981 ha permès
conèixer la dimensió, estructura i magnituds bàsiques de l’ensenyament privat a Catalunya. Com en
edicions anteriors, l’enquesta abasta els centres d’ensenyament reglat primari, secundari i superior o
universitari. En aquesta ocasió, però, també s’inclouen –com ja s’havia fet per al curs 1994-1995– les llars
d’infants.

La despesa total realitzada pel conjunt dels centres privats objecte de l’enquesta ha pujat a 1.981 milions
d’euros. D’aquests, 100 milions corresponen a les llars d’infants, 1.540 a centres d’ensenyament no
universitari i 341 a centres universitaris. El 94% del total consisteix en despeses corrents i la resta en
despeses de capital. Aquesta estructura s’ha mantingut força estable al llarg dels anys. Cal esmentar, però,
en el cas de l’ensenyament universitari, una disminució en la proporció de despeses de personal que han
passat de representar el 70% de les despeses corrents durant el curs 1999-2000, a un 64% el curs 2004-
2005. De la mateixa manera les despeses en béns i serveis han augmentat el seu pes, que han passat d’un
29% a un 35% de les despeses corrents dels centres.

En el curs 2004-2005, els ingressos totals recollits per l’enquesta han arribat als 1.963 milions d’euros,
estructura que s’ha mantingut força estable. Cal destacar, però, un augment del pes de les transferències
i subvencions públiques dins l’estructura d’ingressos corrents dels centres universitaris, que passen d’un
2% del total d’ingressos corrents durant el curs 1999-2000, a un 11% durant el curs 2004-2005.

Voldria agrair finalment el suport dels organismes col·laboradors, de tots aquells centres que ens han
proporcionat la informació sol·licitada als qüestionaris –que han estat la immensa majoria–, així com de
totes les persones que han fet possible l’elaboració i difusió d’aquesta estadística

Anna Ventura i Estalella
Directora
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Introducció

Aquesta publicació té com a principal objectiu presentar les dades resultants de l’Enquesta de finançament
i despesa de l’ensenyament privat en el curs 2004-2005. El cos central de la publicació el constitueixen el
conjunt de taules. Aquestes taules es presenten en tres grans grups: ensenyament infantil (llars d’infants),
ensenyament no universitari i ensenyament superior (universitari).

Atès el major volum de l’ensenyament no universitari, aquest bloc és el que ofereix un major grau de detall
i desagregació conceptual, i s’hi presenten separadament les taules sobre despesa, ingressos, l’estructura
del sector i, finalment, un conjunt d’indicadors diversos.

Les taules són precedides per un text metodològic amb l’objectiu de garantir una correcta interpretació de
les dades presentades. S’acompanya d’una reproducció dels qüestionaris de l’enquesta.
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Notes metodològiques

1. Objectius

L’enquesta de finançament i despesa de l’ensenyament privat es proposa obtenir informació directa sobre
l’estructura de despesa del sector de l’ensenyament privat, així com conèixer-ne l’estructura del finançament.

El principal objectiu de l’operació és obtenir informació necessària del sector de l’ensenyament privat, per
als estudis de la Comptabilitat Nacional i l’elaboració de les taules input-output.

L’enquesta es proposa, també, aportar informació sobre l’estructura, activitat, i també sobre els costos i
ingressos dels diferents nivells d’ensenyament i els serveis complementaris dels centres docents privats.

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

2. Unitats d’anàlisi i mètode d’investigació

L’enquesta està adreçada als centres docents privats que durant el curs 2004-2005 impartien, en el cas
dels centres no universitaris, un o més nivells educatius reglats, i en el cas dels centres universitaris, algun
ensenyament superior de primer, segon i/o tercer cicle.

• Llars d’infants: Per a l’estudi de les llars d’infants s’ha optat per la realització d’una operació mostral.
S’ha utilitzat com a directori aquelles llars privades del Registre de Centres del Departament
d’Educació. D’acord amb aquest directori es va realitzar un mostratge aleatori estratificat segons
província i grandària del centre (nombre d’alumnes) per a aquelles llars no concertades, i un estudi
exhaustiu per a les llars amb concertacions. Aquest últim grup constava d’un total d’onze centres. Així,
finalment, el nombre de centres a enquestar va suposar un total de 166, distribuïts en 17 estrats i
constituint aproximadament el 28% del total de la població d’aquell curs.

Aquest estudi del conjunt de les llars és l’únic que ha comportat una operació mostral. La resta de
centres (no universitaris i universitaris) s’han estudiat de manera censal.

• Ensenyament no superior: S’han considerat aquells centres inscrits com a tals al Registre de Centres
del Departament d’Educació. No han estat enquestats els centres estrangers.

• Ensenyament universitari: El directori de centres a enquestar s’ha establert a partir de la informació
proporcionada pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. S’han considerat
aquells centres privats (propis, adscrits o vinculats a altres universitats) que han impartit durant el curs
algun ensenyament superior de primer, segon i/o tercer cicle. A l’hora de determinar la naturalesa
privada del centre s’ha tingut en compte sobretot l’estructura del finançament.

3. Àmbits

L’àmbit territorial de l’enquesta és Catalunya. El període temporal de referència de les dades recollides és
el curs escolar 2004-2005. En aquells casos en què la comptabilitat dels centres es realitza per anys
naturals, els centres facilitaven les dades econòmiques corresponents a l’any 2005. Posteriorment, en
aquests casos, s’ha realitzat una transformació d’aquestes dades tenint en compte l’evolució de l’IPC
durant els mesos de referència. Pel que fa a l’activitat econòmica, aquesta estadística es refereix als centres
d’ensenyament privat de les rúbriques 80.1, 80.2 i part de la 80.3 de la CCAE-93.

4. Característiques recollides a l’enquesta

Les principals dades que es recullen en els qüestionaris (vegeu-ne la reproducció annexa) són les següents:
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4.1. Referència de les dades econòmiques

El centre indica en aquest apartat la referència temporal de les dades econòmiques aportades al
qüestionari. Així s’indica si aquestes dades estan referenciades segons el curs 2004-2005 o l’any 2005.

4.2. Identificació del centre

Comprèn la denominació del centre, del titular, l’adreça completa, el telèfon, fax i adreça electrònica, el codi
assignat del centre i el número d’identificació fiscal.

4.3. Característiques del centre

S’hi especifica si el centre és titularitat d’alguna església o comunitat religiosa o si, alternativament, es
tracta d’un centre laic. Així mateix, es demana la naturalesa jurídica que legalment pren l’entitat titular.

4.4. Activitats i serveis prestats pel centre

Ens aporta informació sobre la tipologia del centre, nivells educatius impartits, grandària i serveis
complementaris oferts.

Per als centres d’ensenyament no universitari, s’estableixen els següents nivells d’ensenyament:

• Educació infantil: inclou els cicles primer (0-3 anys) i segon (3-6 anys) d’educació infantil.

• Educació primària: inclou educació primària (cursos 1r a 6è).

• Educació secundària obligatòria: comprèn 1r i 2n cicle d’educació secundària obligatòria.

• Batxillerat: comprèn batxillerat.

• Formació professional de grau mitjà: comprèn cicles formatius de grau mitjà de formació professional
específica, cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny, d’ensenyaments tècnics esportius,
de música i dansa, i programes de garantia social.

• Formació professional de grau superior: inclou els ensenyaments de règim especial de grau superior
i de règim especial equivalents a universitaris.

Hi ha dos casos especials que es recullen de forma específica en el qüestionari: és el cas dels centres
d’educació especial (aquells que tracten exclusivament amb alumnes que necessiten metodologies i eines
adaptades) i els centres d’adults (que ofereixen ensenyaments per a persones majors de 18 anys) . Per
aquests casos els nivells educatius que s’imparteixen poden tenir cert nivell d’indefinició.

En el cas dels centres d’ensenyament universitari o de vinculació universitària, es considera la següent
tipologia d’estudis:

• Estudis universitaris oficials de 1r i/o 2n cicle: Disciplines contingudes en els programes oficials
d’ensenyament universitari que condueixen a l’obtenció de titulacions oficials de diplomat, mestre,
arquitecte tècnic o enginyer tècnic en el cas d’estudis de 1r cicle, o de llicenciat, arquitecte o bé
enginyer, en el cas d’estudis de 1r i 2n cicle o 2n cicle.

• Estudis universitaris oficials de 3r cicle: Corresponen als programes oficials de doctorat. Són uns
requisits necessaris per poder accedir al títol oficial de doctor.

• Estudis superiors no homologats: Disciplines contingudes en els programes d’ensenyaments no
oficials de caràcter superior. Dintre d’aquest nivell es consideren els títols propis, reconeguts només
per la Universitat que els imparteix i amb la mateixa estructura que els estudis reglats, i la formació
continuada.

• Activitats d’extensió universitària: Són aquelles activitats extracurriculars docents de caràcter
continuat (no avaluables a efectes acadèmics) que estableix el centre, com ara classes d’anglès,
d’informàtica...

Els centres indiquen el nombre d’alumnes per a cada nivell educatiu. En el cas de l’ensenyament no
universitari s’hi anoten a més el nombre total d’unitats escolars i unitats concertades pel Departament
d’Educació, també per nivells.

Respecte als serveis i activitats dels centres s’informa sobre la mitjana d’usuaris per nivells educatius dels
serveis complementaris (transport escolar, menjador i residència) i activitats extraescolars en el cas dels
centres no universitaris. En el cas dels centres universitaris s’informa sobre la mitjana d’usuaris, segons
nivells oficials, dels serveis complementaris (menjador i residència) i activitats d’extensió.
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4.5. Personal del centre

S’hi descriu la dedicació del personal propi del centre que hi realitza funcions docents i no docents:

• Personal docent: Personal que té com a activitat transmetre coneixements, aptituds, etc. En el cas de
l’ensenyament no universitari (excepte llars d’infants) i universitari, s’inclou el personal de direcció, és
a dir, les persones que desenvolupen responsabilitats de direcció, gerència i secretaria, independentment
que facin compatible aquest treball amb la realització de tasques docents.

La informació sobre aquest bloc de personal s’obté desagregada per cada nivell d’ensenyament
considerat en cada cas.

Dintre de l’ensenyament no universitari es consideren també els professors d’ensenyament extraescolar.
En el cas de l’ensenyament universitari s’inclou també en aquest apartat el personal docent d’activitats
d’extensió i el d’R+D.

• Personal no docent: Personal titulat no docent (metges, psicòlegs, etc.), així com personal
d’administració, de serveis complementaris i de serveis generals.

Segons la seva relació amb el centre el personal es classifica, a més, d’acord amb el criteri següent:

• Concertat o no concertat: Aquesta classificació es realitza només per a l’ensenyament no universitari,
en funció de si la seva remuneració es cobreix totalment o fonamentalment a través de la concertació
amb el Departament d’Educació.

• Contractat o no contractat (o remunerat i no remunerat): En funció de si existeix o no un contracte
laboral amb el centre. El personal no contractat serà normalment personal religiós que no consta en
nòmina.

En el cas de l’ensenyament universitari s’hi anota també el nombre total de personal docent autònom i
les hores setmanals treballades.

4.6. Retribució del personal

S’hi recullen els pagaments efectuats pel centre al personal propi, incloent-hi els sous i salaris bruts, les
cotitzacions socials a càrrec de l’empresa i, en el cas de l’ensenyament no universitari, els pagaments
delegats i complements. Aquesta informació s’obté desagregada segons la classificació de personal de
l’apartat anterior i per nivells educatius en el cas del personal docent. Així mateix, també es recullen altres
despeses atribuïbles al personal com són les indemnitzacions i altres despeses de caràcter social.

4.7. Despeses corrents en béns i serveis

Comprèn la despesa efectuada en consum de béns i serveis segons els següents conceptes:

• Despesa de les activitats educatives:

- Relacionada amb l’activitat docent (reglada, extraescolar o extensió): Són totes aquelles despeses
efectuades amb finalitats docents. S’inclouen en aquest apartat el consum de material fungible, les
retribucions al personal docent autònom, els serveis docents realitzats per altres empreses externes,
l’import de beques d’estudi (en el cas de l’ensenyament universitari) i altres despeses de l’activitat docent.

- Relacionada amb les activitats complementàries (conferències, excursions...): Despeses
sufragades pel centre amb motiu del desenvolupament d’activitats com ara conferències (i pagaments
a conferenciants), excursions, competicions esportives, visites a museus o empreses, etc. S’inclouen
les despeses en transport esporàdiques per al desenvolupament d’aquestes activitats.

• Despesa dels serveis complementaris: S’inclouen les despeses en transport regular escolar,
menjador, residència i altres serveis complementaris. Es diferencia si aquests serveis són prestats pel
mateix centre o contractats a una altra empresa. Dintre de les despeses d’altres serveis complementaris
es comptabilitzen aquelles derivades dels serveis de llars d’infants, relatius a la cura d’alumnes d’abans
o després de l’horari lectiu, d’infermeria, d’assistència mèdica... i el pagament als professionals
autònoms que es dediquen a aquests serveis.

• Despeses en altres serveis prestats pel centre: Comprèn totes les despeses d’aquells altres serveis
i activitats no educatius com ara bar, cinema, etc. desenvolupats al centre i gestionats per aquest mateix.

• Despeses generals: Despeses necessàries per al funcionament del centre educatiu que no es
dediquen específicament a cap de les activitats anteriorment previstes, com ara despeses dels
immobles, d’administració i altres serveis exteriors generals.
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4.8 . Ingressos

S’hi consideren les fonts de finançament següents:

• Ingressos per quotes: Ingressos generats per les quotes pagades pels alumnes com a contraprestació
als ensenyaments reglats, als ensenyaments no reglats, a les activitats i serveis complementaris i a
altres serveis utilitzats. Aquests ingressos es desagreguen per nivells d’ensenyament.

• Ingressos per transferències: S’hi detallen tant les transferències corrents com les de capital,
rebudes de l’Administració central, de la Generalitat de Catalunya, de l’Administració local, d’altres
organismes públics, de particulars, d’institucions sense finalitat de lucre, d’empreses i de l’estranger.
En aquest concepte s’hi inclouen els ingressos per concertació amb el Departament d’Educació. En
el cas de l’ensenyament no universitari les transferències corrents es troben desagregades per nivells
d’ensenyament.

• Ingressos diversos: entre els quals s’inclouen els ingressos financers.

4.9. Operacions de capital

En el qüestionari es demana el valor de tots els béns inventariables propietat del centre, classificats com
a immobilitzat material i immobilitzat immaterial. Dintre de l’immobilitzat material s’inclouen els conceptes
de: serveis complementaris (aquelles partides adquirides per al funcionament dels serveis complementaris
que el centre ofereix), terrenys i béns naturals, construccions i instal·lacions tècniques, equips per al
processament d’informació i altre immobilitzat immaterial. Dintre de l’immobilitzat immaterial es considera
també el lísing (valor al comptat dels béns adquirits en règim d’arrendament financer).

4.10. Aspectes específics de l’enquesta de l’ensenyament infantil (llars d’infants).

Per tal de recollir les dades de les llars d’infants es van elaborar dos tipus de qüestionaris:

• Un qüestionari reduït i específic per a aquelles llars no concertades, en el qual se simplificaven els
apartats de personal i retribucions de personal (ja que no s’ha de diferenciar entre personal concertat
i no concertat) i l’apartat d’ingressos (per considerar una comptabilitat més senzilla d’aquests centres).

• Un qüestionari general (el mateix utilitzat per als centres no universitaris) per a aquelles llars que havien
rebut concertacions durant el curs 2004-05.

Per tal d’elevar la mostra es va elaborar el factor d’elevació resultant del quocient Nx/nx (grandària de la
població entre grandària de la mostra per a cada estrat x), amb el qual es van obtenir els resultats finals per
a la població de les llars d’infants privades.

4.11. Aspectes específics de l’enquesta de l’ensenyament universitari

En aquesta modalitat de l’enquesta no existeix la concertació com a via de finançament públic i, per tant,
el qüestionari queda simplificat en els apartats de personal i de costos de personal, ja que no s’ha de
diferenciar entre personal concertat i no concertat. També se simplifica l’apartat de transferències en no
desagregar-les per nivells educatius com en el cas de l’ensenyament no universitari.

Convé destacar els aspectes següents:

• Classificació dels alumnes: En el qüestionari d’ensenyament universitari s’ha demanat el nombre
d’alumnes, classificat segons els següents nivells o categories: alumnes de 1r i 2n cicle, de 3r cicle, de
títols propis, de formació continuada, d’activitats d’extensió i de serveis complementaris.

• Classificació de les quotes: S’obtenen les quotes desagregades pels nivells anteriors, excepte en les
categories de títols propis i formació continuada, que en aquest apartat s’agreguen com a estudis no
homologats.
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5. Principals característiques del treball de camp

L’enquesta va ser realitzada per correu. Els qüestionaris van ser tramesos durant els mesos de març i abril
del 2006 per a les llars d’infants i centres no universitaris, i al mes de juny per als centres universitaris. El
treball de camp es va donar per tancat al novembre del 2006.

Els agents enquestadors es van responsabilitzar de la gravació del qüestionari recollit i de gestionar
telefònicament la correcció dels errors o incoherències detectades pels diferents mètodes emprats de
depuració.

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

• Revisió de l’entrevistador i del supervisor. Aquesta revisió s’efectuava segons uns protocols
preestablerts.

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

• Comprovació de certes dades de l’enquesta per als centres no universitaris. Es comprovaven els
alumnes, nivells educatius i import global de la concertació, mitjançant confrontació amb informació
facilitada pel Departament d’Educació.

• Revisió sistemàtica d’aquelles enquestes que presentaven algun valor atípic.

Els treballs de revisió i depuració de dades es van tancar la primera quinzena del mes de febrer del 2007.

A continuació es mostra un quadre resum amb el detall de resposta i principals incidències de l’operació,
segons tipus de qüestionari:

Enquesta de finançament i despesa de l’ensenyament privat. Curs 2004-2005. Catalunya
Detall de la resposta i incidències

Detall de les incidències Detall de la resposta (%)
Llars Centres no Centres Llars Centres no Centres

d’infants universitaris universitaris d’infants universitaris universitaris Total

Població 584 811 71

Centres a enquestar 166 802 65 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%
Enquestats 165 721 55 99,4% 89,9% 84,6% 91,09%
Unificats 1 5 1 0,6% 0,6% 1,5% 0,68%
Imputats 0 76 9 0,0% 9,5% 13,8% 8,23%

Il·localitzable 0 7 0 0,0% 0,9% 0,0% 0,68%
Negativa 0 69 9 0,0% 8,6% 13,8% 7,55%

Centres exclosos - 9 6
Fora de l’àmbit - 7 5
Tancats durant el curs 04-05 - 1 1
Duplicats - 1 0

Com es pot apreciar a la taula, s’ha aconseguit mantenir el nivell de no resposta en uns volums baixos. Per
a la totalitat dels centres, el percentatge de negatives a contestar ha estat d’un 7,6% i el de centres
il·localitzables d’un 0,7%. Podem observar com el percentatge d’enquestats més baix s’ha produït en els
centres universitaris, amb un 84,6% (un 86,1% considerant els centres unificats en d’altres), possiblement
a causa dels terminis més ajustats de resposta per a aquest tipus de centres.
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6. La imputació de la manca de resposta

Per a l’estimació dels valors corresponents a les 85 enquestes no recollides, s’ha optat pel procediment
d’imputació individualitzada en lloc de l’elevació estratificada aplicada en altres ocasions.

La conveniència d’aquesta elecció és avalada pel fet de disposar d’un cert volum d’informació indivi-
dualitzada sobre el nombre d’alumnes, personal docent i concertació dels centres no universitaris, a més
de les dades corresponents a l’enquesta de 1999-2000 per a centres no universitaris i alguns centres
universitaris. A partir d’aquesta informació s’ha estimat la resta de dades aplicant les ràtios resultants
segons estrats en els qüestionaris recollits.

7. Comparació amb les xifres de l’alumnat del Departament d’Educació

Les dades de l’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’Educació. 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’Educació corresponen a
informació de registres administratius, mentre que l’enquesta respon a una operació estadística de camp
per a la recollida de la informació.

Les diferències detectades entre una font i l’altra responen més a la definició de l’àmbit de referència de
l’enquesta que als aspectes metodològics i conceptuals.

Alumnes per nivells educatius a l’ensenyament privat no universitari. Curs 2004-2005. Catalunya.
Taula comparativa dels resultats de l’enquesta amb les dades del Departament d’Educació.

Departament d’Educació Enquesta de l’ensenyament privat

Educació infantil* 110.092 112.680
Educació primària 143.791 144.657
Educació secundària obligatòria 108.391 108.644
Batxillerat 31.667 30.852
Ensenyaments professionals de grau mitjà 10.322 9.861
Ensenyaments professionals de grau superior 10.973 10.968
Educació especial 3.812 3.825
Formació d’adults 1.708 274
Altres (sense especificar nivell) - 614
Total 420.756 422.375

* Inclou els alumnes d’educació infantil tant de llars d’infants com dels centres no universitaris.

8. Comparació amb les dades de l’estadística de finançament i despeses del curs 1999-00

La comparació dels resultats obtinguts en aquesta enquesta amb els obtinguts en l’anterior operació, del
curs 1999-00, es pot realitzar en molts dels seus àmbits sense grans dificultats. No obstant això, cal
remarcar algunes diferències entre ambdues operacions:

Llars d’infants: En l’anterior operació no es va realitzar una enquestació específica per a les llars d’infants.
En aquesta edició, en canvi, s’ha realitzat per al seu estudi un mostratge aleatori estratificat, per mitjà del
qual s’han obtingut uns resultats específics per a aquests centres.

Ensenyament no universitari: L’enquesta del curs 1999-00 recollia una classificació de les despeses en
béns i serveis segons finalitat, de la mateixa manera que un mòdul específic TIC, que en aquesta edició no
s’han realitzat.

Ensenyament universitari: A l’enquesta del curs 1999-00 es van desagregar els estudis universitaris en
dues categories: (1r i 2n cicle) i altres estudis. Al curs 2004-05 s’ha realitzat una desagregació més amplia
de la segona categoria d’estudis abans esmentada. En aquesta edició tampoc no s’ha demanat la
distribució per funcions de les magnituds econòmiques, ni informació addicional a través d’un mòdul TIC
específic, com en el cas de l’enquesta anterior.
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Presentació de les dades

1. El pla de tabulació

Per al disseny de la tabulació que l’Idescat presenta en aquesta publicació, 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 a cada un dels tres blocs d’informació:
• Ensenyament infantil (llars d’infants)
• Ensenyament no universitari
• Ensenyament universitari

1.1. Les variables estructurals

Les tabulacions s’han definit d’acord amb diferents variables estructurals, depenent del tipus de centre,
i d’acord amb les quals s’ha anat detallant la despesa, el finançament, l’estructura dels serveis i diversos
indicadors. Per a la seva presentació, aquestes variables han estat transformades de la manera següent:

Ensenyament infantil (llars d’infants).

Titularitat.
L’enquesta diferencia els titulars dels centres d’acord amb la classificació següent:

• Centres lucratius
• Centres no lucratius

Finançament públic
L’existència de concertació amb el Departament d’Educació i la recepció de subvencions o no dels
centres determinen els tres valors possibles d’aquesta variable:

• Concertats
• Amb subvenció pública
• No subvencionats

Grandària del centre
Segons el nombre d’alumnes dels centres, aquests es classifiquen de la manera següent:

• Fins a 25 alumnes
• Entre 26 i 50 alumnes
• Entre 51 i 75 alumnes
• Més de 75 alumnes

Ensenyament no universitari

Concertació
L’existència o inexistència de concertació amb el Departament d’Educació determina els dos valors
possibles d’aquesta variable:

• Centres amb concertació
• Centres sense concertació

Titularitat
Pel que fa a la titularitat del centre, la informació aportada per l’enquesta ens permet diferenciar entre els
titulars d’acord amb la classificació següent:

• Religiosos
• Laics no lucratius
• Laics lucratius
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Grandària del centre
Segons el nombre d’alumnes dels centres aquests es classifiquen de la manera següent:

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

Tipus de centre
Segons els nivells educatius en què actua, cada centre es classifica en un dels grups següents:

• Ensenyament primari: inclou aquells centres que només imparteixen aquest nivell i, si s’escau,
l’infantil.

• Ensenyament obligatori: centres que imparteixen educació secundària obligatòria i, si s’escau,
ensenyament primari, infantil i/o professional.

• Ensenyament obligatori i batxillerat: centres que imparteixen educació secundària obligatòria i, si
s’escau, ensenyament primari, infantil i/o professional, i batxillerat.

• Ensenyament batxillerat: centres que imparteixen batxillerat i, si s’escau, ensenyament professional.
• Ensenyament professional: centres que imparteixen exclusivament ensenyaments professionals, ja

sigui de grau mitjà o superior.
• Educació especial: centres destinats a alumnes amb necessitats educatives especials.
• Formació d’adults: centres que imparteixen aquest tipus de formació.

Ingressos corrents anuals
Els ingressos corrents anuals que els centres obtenen al llarg del curs es classifiquen segons siguin de
procedència pública o privada. Dintre dels ingressos corrents de procedència pública trobem:

• Concertació
• Altres transferències públiques

Com a ingressos de procedència privada obtenim la següent classificació:
• Quotes d’ensenyament i activitats
• Quotes de serveis complementaris
• Transferències privades
• Altres ingressos privats

Nivells educatius
En la tabulació, aquest concepte es presenta desagregat tal com es realitza al qüestionari:
• Educació infantil
• Educació primària
• Educació secundària obligatòria
• Batxillerat
• Formació professional de grau mitjà
• Formació professional de grau superior
• Educació especial
• Formació d’adults
• Altres sense nivell

Ensenyament universitari

Titularitat

L’enquesta diferencia els titulars dels centres d’acord amb la següent tipologia:
• Religiosos
• Laics no lucratius
• Laics lucratius

Grandària del centre
Segons el nombre d’alumnes, els centres es classifiquen de la manera següent:
• Fins a 250 alumnes
• De 251 a 500 alumnes
• De 501 a 1.000 alumnes
• Més de 1.000 alumnes
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Estudis impartits al centre
Depenent del tipus d’estudis que s’imparteixin al centre obtenim la següent classificació:
• Només homologats
• Només no homologats
• Homologats i no homologats

1.2. Les variables explicatives

Aquestes variables es presenten tabulades en relació amb les variables estructurals que s’acaben de
ressenyar. Estan tractades per tal de descriure les característiques, estructures de costos, ingressos i
operacions de capital que defineixen als centres.

Despeses del centre

Amb l’objectiu de donar a conèixer l’estructura de les despeses dels centres abordats, aquest conjunt
d’informació es presenta de la manera següent:

• Despeses corrents: Són les necessàries per al funcionament habitual del centre.
- Personal remunerat: Inclou totes aquelles despeses efectivament realitzades pel centre en

compliment dels seus compromisos laborals: sous i salaris, cotitzacions socials, prestacions
abonades directament, indemnitzacions, etc. Sempre s’inclouen els sous abonats pel Departament
d’Educació en nom del centre en compliment del que preveu 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 centres en
els quals hi ha persones que realitzen alguna funció sense rebre cap mena de retribució 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 aquestes despeses de personal. En canvi, sí que s’han inclòs les
seves cotitzacions socials abonades.

- Béns i serveis: Es refereix als béns corrents i serveis consumits per al funcionament del centre
durant el període de referència. S’exclouen els pagaments per IVA relatius als conceptes esmentats.
És condició imprescindible que els béns comptabilitzats no siguin inventariables, ja que en aquest
cas serien despeses de capital i no corrents.

- Impostos: Aquest concepte s’analitza a part a causa del seu tractament comptable especial, tot i
que presenta uns volums molt reduïts.

• Operacions de capital: Es consideren despeses de capital el valor de les adquisicions del període dels
béns de capital. Són béns de capital els béns inventariables destinats a ser utilitzats durant l’activitat
del centre i la vida dels quals sigui superior a un any.

A partir d’aquesta taula general de despeses del centre s’elaboren altres addicionals en què es desagreguen
els conceptes de despesa del personal remunerat i despesa dels béns i serveis, amb la qual cosa s’obté
una informació més detallada per a aquests conceptes.

Costos de personal

Són costos referents al personal del centre.

Per als centres no universitaris (incloses les llars) aquests costos es classifiquen de la manera següent:
• Personal docent i direcció: Despeses del personal amb labors de docència i direcció contractat pel

centre.
• Personal no docent: Despeses dels titulats no docents, administratius i personal de serveis generals,

contractats pels centres.
• Personal de serveis complementaris: Despeses del personal de menjador, residència, transport i

altres serveis complementaris, contractat pel centre. No inclou les despeses de contractacions
externes.

• Altres despeses de personal: Indemnitzacions i altres despeses relacionades.
• Remuneració estimada de personal no remunerat: Sous i salaris del personal no remunerat,

equivalents a la contractació de personal retribuït amb una qualificació adequada al desenvolupament
de les mateixes funcions.

En el cas dels centres universitaris, aquesta classificació se simplifica en les següents categories:
• Personal docent assalariat
• Personal docent autònom
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• Personal no docent
• Altres despeses de personal

A més per als centres universitaris, es mostren unes taules addicionals amb la despesa de personal
assalariat desagregada. En el cas del personal docent, aquesta desagregació es realitza pels diferents
nivells educatius considerats i en el personal no docent segons funcions.

Despeses en béns i serveis

Són els imports de les adquisicions de béns i serveis corrents, valorats sense incloure l’IVA deduïble.
Segons el tipus de qüestionari obtenim les diferents classificacions.

Per a les llars d’infants obtenim la següent classificació:
• Activitat educativa: Consum de material fungible (material didàctic, de tallers...) i altres despeses de

les activitats educatives.
• Serveis de transport: Despeses relacionades amb el servei de transport regular gestionat pel centre

pels seus alumnes. Aquest servei pot ser tant prestat pel mateix centre com contractat a altres
empreses.

• Servei de menjador: Despeses relacionades amb el servei de menjador prestat als alumnes (incloent-
hi el menjador de residents). El servei pot ser tant prestat pel mateix centre com contractat a altres
empreses.

• Altres serveis prestats.
• Despeses generals.

En el cas dels centres no universitaris, aquestes despeses es diferencien entre:
• Activitats docents i extraescolars
• Activitats complementàries
• Servei de transport
• Servei de menjador
• Servei de residència
• Altres serveis prestats pel centre
• Despeses generals

Els centres universitaris distingeixen entre:
• Activitats docents i complementàries.
• Serveis complementaris.
• Relacionades amb els immobles: Despeses d’arrendaments dels immobles, reparació i conservació

d’edificis, primes d’assegurances no socials, subministraments, serveis de neteja i altres despeses
relacionades.

• Administració i altres serveis exteriors: Despeses de material no inventariable d’oficina, comunicacions,
reparació, conservació i lloguer de mobiliari i màquines d’oficina, dietes i locomoció, serveis bancaris
i altres despeses generals.

Ingressos del centre

Es consideren com a ingressos corresponents al període les quotes cobrades als alumnes, les subvencions
o transferències rebudes i altres ingressos que hagi obtingut el centre d’ensenyament.

• Personal no docent
• Ingressos per quotes: Aportacions regulars i obligatòries dels alumnes als centres, realitzades com

a contraprestació dels serveis rebuts. Es diferencien les quotes cobrades per les activitats docents
i complementàries de les que s’ingressen pels serveis complementaris.

• Transferències públiques i privades: Quantitats concedides al centre per al període de referència que
tenen per finalitat la cobertura de les despeses corrents, independentment que hagin estat rebudes
o no en el període. S’inclouen els imports de la concertació establerta amb el Departament
d’Educació. Quant a la font de finançament, es diferencien aquelles transferències procedents de la
Generalitat de Catalunya (fonamentalment Departament d’Educació) de les d’altres organismes
públics i altres entitats privades.

• Altres ingressos: Ingressos financers, derrames, aportacions a les cooperatives, etc.
• Ingressos de capital: Transferències que reben els centres que tenen per finalitat la cobertura de

despeses de capital.
S’obtenen també unes taules amb el detall dels ingressos per quotes i transferències corresponents, per
a cada tipus de centre (no universitaris i universitaris).
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Centres, unitats, alumnes, personal i serveis complementaris

Es realitzen diverses tabulacions, adaptades segons els diferents tipus d’ensenyament (llar d’infants, no
universitari i universitari), per tal de definir l’estructura, grandària i característiques del seu conjunt. Així, es
consideren el nombre de centres, unitats, alumnes, personal, hores treballades i usuaris dels serveis
complementaris que ofereixen els centres.

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 termes
monetaris de despesa realitzada. Aquest concepte de cost pren com a punt de partida la consideració del
centre educatiu com una empresa, el qual té la necessitat d’adquirir uns béns i serveis, uns béns de capital
i de contractar un personal determinat, per tal d’oferir un servei a la societat. Cal concretar, per tant, els
elements que són components de cost educatiu. S’ha considerat que en formen part les partides següents:

• Retribucions de personal remunerat
• Estimacions de retribucions de personal no remunerat
• Consum de béns i serveis
• Amortitzacions de béns de capital, que s’inclouen com a costos de reposició
• S’exclouen els serveis complementaris

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

Despeses i ingressos mitjans

Es realitzen diverses tabulacions, adaptades segons els diferents tipus d’ensenyament (llar d’infants, no
universitari i universitari), per tal de definir les seves despeses i ingressos mitjans per alumnes i unitats.

1.3. Aspectes específics de l’ensenyament infantil (llars d’infants)

Com ja s’ha reflectit en l’apartat anterior, la tabulació per a les llars d’infants s’ha reduït per la definició
específica del seu qüestionari, el qual té una estructura més simplificada. Aquesta simplificació es va
realitzar perquè moltes llars d’infants no reben concertacions, subvencions o transferències públiques, a
més de la dimensió reduïda de molts d’aquests centres que fa que les seves comptabilitats siguin més
simplificades. D’aquesta manera no es pot obtenir un grau de detall equivalent al dels centres no
universitaris. La tabulació s’ha ordenat d’acord amb tres variables: titularitat, finançament públic i grandària
del centre.

1.4. Aspectes específics de l’ensenyament universitari

La tabulació per als centres d’ensenyament universitari es redueix pel baix finançament públic i la
inexistència de concertacions en aquest sector de l’ensenyament privat, que fa perdre rellevància a la
classificació corresponent. Com a conseqüència, la tabulació s’ha construït exclusivament sobre tres
variables: la titularitat, la grandària del centre i el tipus d’estudis impartits.

A diferència del que succeeix en l’ensenyament no universitari, en el món universitari privat és habitual el
treball docent realitzat com a servei extern. Tot i que comptablement aquest treball s’ha de comptabilitzar
com una despesa en béns i serveis, en les tabulacions descriptives s’ha procedit a tractar-lo com a despesa
de personal i se l’ha fet aparèixer dins del concepte de “Personal docent autònom”.

D’altra banda, la diversitat i heterogeneïtat de les activitats reflectides en els qüestionaris desaconsella la
realització de càlculs sobre costos unitaris.





Taules





1. Llars d’infants



26 Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/2004-2005



27Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/2004-2005

Llars d’infants

1.1. Macromagnituds

1.1.1. Principals magnituds econòmiques. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total

1.Volum de negoci 99.889
2.Valor de la producció 101.044
3.VAB a preus bàsics 63.381
4.VAB a cost dels factors 67.729
5.Despeses de personal 60.670

6.Compra de béns i serveis 36.750
7.Inversió bruta 1.413
8.Nombre de persones ocupades 5.501
9.Nombre de persones remunerades 4.940

1.1.2. Resultats d’explotació. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total

1.1.Volum de negoci 99.889
1.2.Altres ingressos de gestió 1.155

2.1.Valor de la producció 101.044
2.2.Consum de matèries primeres i altres 13.980
2.3.Despeses en serveis exteriors 22.771

3.1.VAB a preus bàsics 63.381
3.2.Subvencions a l’explotació 5.260
3.3.Impostos a la producció 913

4.1.VAB a cost dels factors 67.729
4.2.Despeses de personal 60.670

4.2.1.Sous i salaris 45.443
4.2.2.Indemnitzacions 2.571
4.2.3.Cotitzacions a la Seguretat Social 14.564
4.2.4.Altres despeses de personal 663

5.Excedent brut d’explotació 7.059
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Llars d’infants

1.2. Despesa

1.2.1. Despeses anuals segons la titularitat i finançament públic. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Personal Béns Total despeses Operacions Total
remunerat i serveis Impostos corrents de capital despeses

Centres lucratius 51.995 33.015 798 85.808 1.377 87.185
concertats 1.696 1.121 17 2.834 1 2.835
amb subvenció pública 9.064 4.416 99 13.579 278 13.857
no subvencionats 41.235 27.478 682 69.395 1.098 70.493

Centres no lucratius 8.675 3.735 115 12.525 36 12.561
concertats 1.216 345 27 1.588 0 1.588
amb subvenció pública 6.218 2.722 82 9.022 36 9.058
no subvencionats 1.241 668 6 1.915 0 1.915

TOTAL 60.670 36.750 913 98.333 1.413 99.746

1.2.2 Despeses anuals segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Personal Béns Total despeses Operacions Total
remunerat i serveis Impostos corrents de capital despeses

Fins a 25 alumnes 931 579 19 1.529 3 1.532
Entre 26 i 50 alumnes 15.194 10.444 296 25.934 741 26.675
Entre 51 i 75 alumnes 16.523 9.518 283 26.324 215 26.539
Més de 75 alumnes 28.022 16.209 315 44.546 454 45.000

TOTAL 60.670 36.750 913 98.333 1.413 99.746

1.2.3. Costos anuals de personal segons la titularitat i finançament públic. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Remuneració
Personal Personal Altres Total estimada Total

docent Personal serveis despeses despeses del personal costos de
i direcció no docent complementaris de personal de personal no remunerat personal

Centres lucratius 44.093 3.325 4.037 540 51.995 5.291 57.286
concertats 1.400 150 91 55 1.696 49 1.745
amb subvenció pública 8.096 460 435 73 9.064 904 9.968
no subvencionats 34.597 2.715 3.511 412 41.235 4.338 45.573

Centres no lucratius 6.925 1.260 367 123 8.675 782 9.457
concertats 1.004 166 29 17 1.216 100 1.316
amb subvenció pública 4.831 1.008 274 104 6.217 614 6.831
no subvencionats 1.090 86 64 2 1.242 68 1.310

TOTAL 51.018 4.585 4.404 663 60.670 6.073 66.743
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Llars d’infants

1.2.4. Costos anuals de personal segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Remuneració
Personal Personal Altres Total estimada Total

docent Personal serveis despeses despeses del personal costos de
i direcció no docent complementaris de personal de personal no remunerat personal

Fins a 25 alumnes 823 16 81 11 931 236 1.167
Entre 26 i 50 alumnes 12.923 903 1.193 175 15.194 2.666 17.860
Entre 51 i 75 alumnes 13.602 1.354 1.364 202 16.522 2.081 18.603
Més de 75 alumnes 23.670 2.312 1.766 275 28.023 1.090 29.113

TOTAL 51.018 4.585 4.404 663 60.670 6.073 66.743

1.2.5. Despeses anuals en béns i serveis segons la titularitat i finançament públic.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Activitat Serveis de Servei de Altres serveis Despeses Total
educativa transport menjador prestats generals despeses

Centres lucratius 4.343 130 8.452 601 19.499 33.025
concertats 235 3 289 60 544 1.131
amb subvenció pública 647 0 1.078 196 2.496 4.417
no subvencionats 3.461 127 7.085 345 16.459 27.477

Centres no lucratius 436 0 973 44 2.289 3.742
concertats 84 0 101 12 155 352
amb subvenció pública 293 0 738 0 1.691 2.722
no subvencionats 59 0 134 32 443 668

TOTAL 4.779 130 9.425 645 21.788 36.767

1.2.6. Despeses anuals en béns i serveis segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Activitat Serveis de Servei de Altres serveis Despeses Total
educativa transport menjador prestats generals despeses

Fins a 25 alumnes 94 0 124 7 354 579
Entre 26 i 50 alumnes 1.502 6 2.658 255 6.023 10.444
Entre 51 i 75 alumnes 1.186 0 2.598 267 5.467 9.518
Més de 75 alumnes 1.997 124 4.045 116 9.944 16.226

TOTAL 4.779 130 9.425 645 21.788 36.767
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Llars d’infants

1.3. Finançament

1.3.1. Ingressos anuals segons la titularitat i finançament públic. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Quotes Quotes Altres Total
serveis serveis Subvencions Aportacions ingressos ingressos Transferències Total

educatius complementaris Concertació públiques privades corrents corrents de capital ingressos

Centres lucratius 71.068 19.967 455 2.469 73 492 94.524 516 95.040
concertats 1.710 1.082 455 12 67 4 3.330 0 3.330
amb subvenció pública 9.063 3.110 0 2.457 4 21 14.655 0 14.655
no subvencionats 60.295 15.775 0 0 2 467 76.539 516 77.055

Centres no lucratius 5.703 2.403 268 2.791 359 256 11.780 567 12.347
concertats 644 284 268 216 221 34 1.667 4 1.671
amb subvenció pública 3.899 1.853 0 2.575 138 213 8.678 0 8.678
no subvencionats 1.160 266 0 0 0 9 1.435 563 1.998

TOTAL 76.771 22.370 723 5.260 432 748 106.304 1.083 107.387

1.3.2. Ingressos anuals segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Quotes Quotes Altres Total
serveis serveis Subvencions Aportacions ingressos ingressos Transferències Total

educatius complementaris Concertació públiques privades corrents corrents de capital ingressos

Fins a 25 alumnes 1.063 374 0 181 0 0 1.618 0 1.618
Entre 26 i 50 alumnes 20.675 5.327 0 1.498 9 166 27.675 406 28.081
Entre 51 i 75 alumnes 21.147 5.831 0 1.929 15 275 29.197 424 29.621
Més de 75 alumnes 33.886 10.838 723 1.652 408 307 47.814 253 48.067

TOTAL 76.771 22.370 723 5.260 432 748 106.304 1.083 107.387
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Llars d’infants

1.4. Descripció estructural

1.4.1. Centres, unitats, alumnes, personal dels centres i personal docent
segons la titularitat i finançament públic. 2004-2005. Catalunya

Personal
Unitats Alumnes Unitats Alumnes Personal Personal Personal docent

Centres 1r cicle 1r cicle 2n cicle 2n cicle dels centres remunerat docent remunerat

Centres lucratius 500 2.023 27.813 141 2.325 4.747 4.291 3.738 3.376
concertats 7 22 379 23 560 104 101 81 78
amb subvenció pública 74 312 4.067 6 106 733 669 598 547
no subvencionats 419 1.689 23.367 112 1.659 3.910 3.521 3.059 2.751

Centres no lucratius 80 308 4.267 18 373 754 649 532 460
concertats 4 15 249 15 325 66 60 42 40
amb subvenció pública 56 228 3.208 3 48 554 470 386 331
no subvencionats 20 65 810 0 0 134 119 104 89

TOTAL 580 2.331 32.080 159 2.698 5.501 4.940 4.270 3.836

1.4.2. Centres, unitats, alumnes, personal dels centres i personal docent
segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya

Personal
Unitats Alumnes Unitats Alumnes Personal Personal Personal docent

Centres 1r cicle 1r cicle 2n cicle 2n cicle dels centres remunerat docent remunerat

Fins a 25 alumnes 34 69 661 2 32 121 85 101 72
Entre 26 i 50 alumnes 258 781 9.825 17 196 1.683 1.400 1.315 1.077
Entre 51 i 75 alumnes 156 689 9.646 5 95 1.497 1.350 1.142 1.028
Més de 75 alumnes 132 792 11.948 135 2.375 2.200 2.105 1.712 1.659

TOTAL 580 2.331 32.080 159 2.698 5.501 4.940 4.270 3.836
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Llars d’infants

1.4.3. Centres que ofereixen serveis complementaris i els seus usuaris,
segons la titularitat i finançament públic. 2004-2005. Catalunya.

Transport Menjador

Centres Usuaris Centres Usuaris

Centres lucratius 16 325 455 17.532
concertats 1 9 7 596
amb subvenció pública 0 0 70 2.600
no subvencionats 15 316 378 14.336

Centres no lucratius 0 0 78 2.429
concertats 0 0 3 314
amb subvenció pública 0 0 55 1.802
no subvencionats 0 0 20 313

TOTAL 16 325 533 19.961

1.4.4. Centres que ofereixen serveis complementaris i els seus usuaris,
segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Transport Menjador

Centres Usuaris Centres Usuaris

Fins a 25 alumnes 0 0 22 392
Entre 26 i 50 alumnes 5 50 236 5.432
Entre 51 i 75 alumnes 0 0 150 5.107
Més de 75 alumnes 11 275 125 9.030

TOTAL 16 325 533 19.961
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Llars d’infants

1.5. Indicadors

1.5.1. Nombre mitjà d’alumnes per centre, unitat i persona docent o de direcció,
segons la titularitat i finançament públic. 2004-2005. Catalunya.

Per persona docent
Per centre Per unitat o de direcció

Centres lucratius 60 14 8
concertats 134 21 12
amb subvenció pública 57 13 7
no subvencionats 60 14 8

Centres no lucratius 58 14 9
concertats 144 19 14
amb subvenció pública 59 14 8
no subvencionats 41 13 8

TOTAL 60 14 8

1.5.2. Nombre mitjà d’alumnes per centre, unitat i persona docent o de direcció,
segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Per persona docent
Per centre Per unitat o de direcció

Fins a 25 alumnes 20 10 7
Entre 26 i 50 alumnes 39 13 8
Entre 51 i 75 alumnes 62 14 9
Més de 75 alumnes 109 15 8

TOTAL 60 14 8

1.5.3. Despesa anual per alumne segons la titularitat i finançament públic. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Total
Personal Béns despeses Operacions Total

remunerat i serveis Impostos corrents de capital despeses

Centres lucratius 1.725 1.095 26 2.847 46 2.893
concertats 1.806 1.194 18 3.018 1 3.019
amb subvenció pública 2.172 1.058 24 3.254 67 3.321
no subvencionats 1.648 1.098 27 2.773 44 2.817

Centres no lucratius 1.870 805 25 2.699 8 2.707
concertats 2.118 601 47 2.767 0 2.767
amb subvenció pública 1.910 836 25 2.771 11 2.782
no subvencionats 1.532 825 7 2.364 0 2.364

TOTAL 1.744 1.057 26 2.827 41 2.868
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Llars d’infants

1.5.4. Despesa anual per alumne segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Total
Personal Béns despeses Operacions Total

remunerat i serveis Impostos corrents de capital despeses

Fins a 25 alumnes 1.343 835 27 2.206 4 2.211
Entre 26 i 50 alumnes 1.516 1.042 30 2.588 74 2.662
Entre 51 i 75 alumnes 1.696 977 29 2.702 22 2.724
Més de 75 alumnes 1.956 1.132 22 3.110 32 3.142

TOTAL 1.744 1.057 26 2.827 41 2.868

1.5.5. Ingressos anuals per alumne segons la titularitat i finançament públic. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Quotes Quotes Altres Total
serveis serveis Subvencions Aportacions ingressos ingressos Transferències Total

educatius complementaris Concertació públiques privades corrents corrents de capital ingressos

Centres lucratius 2.358 663 15 82 2 16 3.136 17 3.153
concertats 1.821 1.152 485 13 71 4 3.546 0 3.546
amb subvenció pública 2.172 745 0 589 1 5 3.512 0 3.512
no subvencionats 2.409 630 0 0 0 19 3.058 21 3.079

Centres no lucratius 1.229 518 58 602 77 55 2.539 122 2.661
concertats 1.122 495 467 376 385 59 2.904 7 2.911
amb subvenció pública 1.197 569 0 791 42 65 2.665 0 2.665
no subvencionats 1.432 328 0 0 0 11 1.772 695 2.467

TOTAL 2.207 643 21 151 12 22 3.057 31 3.088

1.5.6. Ingressos anuals per alumne segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Quotes Quotes Altres Total
serveis serveis Subvencions Aportacions ingressos ingressos Transferències Total

educatius complementaris Concertació públiques privades corrents corrents de capital ingressos

Fins a 25 alumnes 1.534 540 0 261 0 0 2.335 0 2.335
Entre 26 i 50 alumnes 2.063 532 0 149 1 17 2.762 41 2.802
Entre 51 i 75 alumnes 2.171 599 0 198 2 28 2.997 44 3.041
Més de 75 alumnes 2.366 757 50 115 28 21 3.338 18 3.356

TOTAL 2.207 643 21 151 12 22 3.057 31 3.088
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2.1. Macromagnituds

2.1.1. Principals magnituds econòmiques. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total

1.Volum de negoci 584.650
2.Valor de la producció 1.503.460
3.VAB a preus bàsics 1.170.599
4.VAB a cost dels factors 1.205.765
5.Despeses de personal 1.148.434

6.Compres de béns i serveis 337.801
7.Inversió bruta 49.336
8.Nombre de persones ocupades 39.828
9.Nombre de persones remunerades 39.230

2.1.2. Resultats d’explotació. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total

1.1.Volum de negoci 584.650
1.2.Altres ingressos de gestió 918.809

2.1.Valor de la producció 1.503.460
2.2.Consum de matèries primeres i altres 102.049
2.3.Despeses en serveis exteriors 230.812

3.1.VAB a preus bàsics 1.170.599
3.2.Subvencions a l’explotació 39.697
3.3.Impostos a la producció 4.530

4.1.VAB a cost dels factors 1.205.765
4.2.Despeses de personal 1.148.434

4.2.1.Sous i salaris 869.664
4.2.2.Indemnitzacions 4.772
4.2.3.Cotitzacions a la Seguretat Social 266.537
4.2.4.Altres despeses de personal 7.461

5.Excedent brut d’explotació 57.331
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2.2. Despesa

2.2.1. Despeses anuals segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total
Personal Béns despeses Operacions Total

remunerat i serveis Impostos corrents de capital despeses

Centres amb concertació 1.087.205 302.047 3.085 1.392.337 43.596 1.435.933
Religiosos 649.300 168.612 859 818.771 29.806 848.576
Laics no lucratius 136.425 44.704 394 181.524 5.872 187.396
Laics lucratius 301.480 88.732 1.831 392.043 7.918 399.961

Centres sense concertació 61.230 35.754 1.446 98.429 5.740 104.169
Religiosos 2.368 797 4 3.170 280 3.450
Laics no lucratius 13.462 5.849 135 19.445 946 20.391
Laics lucratius 45.400 29.107 1.306 75.813 4.514 80.328

TOTAL 1.148.434 337.801 4.530 1.490.766 49.336 1.540.102

2.2.2. Despeses anuals segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.
Milers d’euros

Total
Personal Béns despeses Operacions Total

remunerat i serveis Impostos corrents de capital despeses

Fins a 100 alumnes 47.174 10.615 139 57.928 1.049 58.977
De 101 a 500 alumnes 326.992 89.049 1.541 417.583 11.129 428.712
De 501 a 1000 alumnes 471.842 132.891 1.330 606.063 21.491 627.554
Més de 1000 alumnes 302.426 105.246 1.520 409.191 15.668 424.859

TOTAL 1.148.434 337.801 4.530 1.490.766 49.336 1.540.102

2.2.3. Despeses anuals segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.
Milers d’euros

Total
Personal Béns despeses Operacions Total

remunerat i serveis Impostos corrents de capital despeses

Ensenyament primari 83.371 22.073 266 105.710 2.565 108.275
Ensenyament obligatori 357.387 89.909 1.008 448.305 12.104 460.408
Ensenyament obligatori i batxillerat 613.871 202.665 2.656 819.193 32.513 851.705
Batxillerat 25.348 5.431 97 30.877 525 31.402
Ensenyament professional 22.681 9.731 439 32.851 779 33.630
Educació especial 45.609 7.852 63 53.524 851 54.375
Formació adults 166 140 1 307 0 307

TOTAL 1.148.434 337.801 4.530 1.490.766 49.336 1.540.102
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.2.4. Costos anuals de personal segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Remuneració
Personal Personal Altres Total estimada Total

docent Personal serveis despeses despeses del personal costos de
i direcció no docent complementaris de personal de personal no remunerat personal

Centres amb concertació 962.367 80.939 32.706 11.193 1.087.205 7.042 1.094.246
Religiosos 584.332 44.798 13.767 6.403 649.300 5.580 654.880
Laics no lucratius 114.776 12.754 6.468 2.427 136.425 390 136.815
Laics lucratius 263.259 23.387 12.471 2.363 301.480 1.072 302.552

Centres sense concertació 50.646 7.482 2.062 1.040 61.230 340 61.569
Religiosos 2.128 180 38 21 2.368 37 2.405
Laics no lucratius 10.905 1.839 318 400 13.462 12 13.474
Laics lucratius 37.612 5.463 1.706 618 45.400 291 45.690

TOTAL 1.013.013 88.421 34.768 12.232 1.148.434 7.381 1.155.815

2.2.5. Costos anuals de personal segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Remuneració
Personal Personal Altres Total estimada Total

docent Personal serveis despeses despeses del personal costos de
i direcció no docent complementaris de personal de personal no remunerat personal

Fins a 100 alumnes 39.273 4.510 2.717 674 47.174 77 47.252
De 101 a 500 alumnes 290.897 26.073 7.821 2.202 326.992 2.721 329.713
De 501 a 1000 alumnes 421.338 32.459 12.198 5.847 471.842 3.470 475.312
Més de 1000 alumnes 261.505 25.379 12.032 3.510 302.426 1.113 303.539

TOTAL 1.013.013 88.421 34.768 12.232 1.148.434 7.381 1.155.815

2.2.6. Costos anuals de personal segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros
Remuneració

Personal Personal Altres Total estimada Total
docent Personal serveis despeses despeses del personal costos de

i direcció no docent complementaris de personal de personal no remunerat personal

Ensenyament primari 74.936 5.920 2.134 380 83.371 1.116 84.487
Ensenyament obligatori 322.862 23.794 8.453 2.279 357.387 2.944 360.331
Ensenyament obligatori
i batxillerat 536.178 48.204 21.121 8.369 613.871 2.829 616.700
Batxillerat 22.324 2.742 0 282 25.348 382 25.730
Ensenyament professional 19.418 2.849 154 260 22.681 100 22.781
Educació especial 37.152 4.890 2.905 663 45.609 8 45.617
Formació adults 143 23 0 0 166 2 169

TOTAL 1.013.013 88.421 34.768 12.232 1.148.434 7.381 1.155.815
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.2.7. Despeses anuals en béns i serveis segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya

Milers d’euros

Altres
Activitats serveis
docents i Activitats Servei de Servei de Servei de prestats Despeses

extraescolars complementàries transport menjador residència pel centre generals Total

Centres amb concertació 34.080 24.884 9.823 76.064 227 10.500 149.555 305.132
Religiosos 18.767 15.013 2.638 48.456 171 5.328 79.097 169.471
Laics no lucratius 4.874 3.869 2.421 10.877 31 1.764 21.263 45.098
Laics lucratius 10.440 6.002 4.763 16.731 26 3.407 49.195 90.563

Centres sense concertació 4.773 1.660 3.476 6.524 139 1.266 19.360 37.199
Religiosos 35 10 93 349 1 8 307 802
Laics no lucratius 1.391 326 63 474 2 449 3.279 5.984
Laics lucratius 3.347 1.325 3.320 5.701 136 810 15.774 30.414

TOTAL 38.853 26.544 13.299 82.588 367 11.766 168.915 342.331

2.2.8. Despeses anuals en béns i serveis segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya

Milers d’euros

Altres
Activitats serveis
docents i Activitats Servei de Servei de Servei de prestats Despeses

extraescolars complementàries transport menjador residència pel centre generals Total

Fins a 100 alumnes 1.711 354 727 1.784 10 220 5.947 10.754
De 101 a 500 alumnes 11.367 6.425 3.366 17.500 158 3.027 48.747 90.591
De 501 a 1000 alumnes 15.229 10.489 3.720 33.850 17 5.272 65.644 134.221
Més de 1000 alumnes 10.546 9.275 5.486 29.453 182 3.246 48.577 106.766

TOTAL 38.853 26.544 13.299 82.588 367 11.766 168.915 342.331

2.2.9. Despeses anuals en béns i serveis segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya

Milers d’euros
Altres

Activitats serveis
docents i Activitats Servei de Servei de Servei de prestats Despeses

extraescolars complementàries transport menjador residència pel centre generals Total

Ensenyament primari 2.121 1.560 370 5.978 0 674 11.636 22.339
Ensenyament obligatori 10.355 7.991 1.813 22.016 34 2.668 46.040 90.917
Ensenyament obligatori i batxillerat 21.992 16.467 10.327 52.485 306 7.685 96.060 205.322
Batxillerat 958 83 0 0 0 165 4.323 5.528
Ensenyament professional 2.418 116 23 329 20 406 6.858 10.170
Educació especial 988 327 766 1.780 7 168 3.879 7.915
Formació adults 21 0 0 0 0 0 119 141

TOTAL 38.853 26.544 13.299 82.588 367 11.766 168.915 342.331
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.3. Finançament

2.3.1. Ingressos anuals segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Ingressos Transferències Transferències Altres Total ingressos Ingressos Total
per quotes públiques privades ingressos corrents de capital ingressos

Centres amb concert 473.003 853.486 97.942 16.521 1.440.952 6.377 1.447.329
Religiosos 273.075 513.240 52.152 10.579 849.046 4.351 853.397
Laics no lucratius 66.961 101.449 17.131 3.031 188.572 867 189.439
Laics lucratius 132.968 238.797 28.660 2.910 403.334 1.159 404.494

Centres sense concert 91.153 1.820 5.259 4.848 103.079 125 103.204
Religiosos 2.449 169 522 86 3.227 1 3.228
Laics no lucratius 15.294 1.296 2.698 727 20.015 20 20.035
Laics lucratius 73.410 355 2.038 4.035 79.838 104 79.942

TOTAL 564.156 855.306 103.200 21.369 1.544.031 6.502 1.550.533

2.3.2. Ingressos anuals segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Ingressos Transferències Transferències Altres Total ingressos Ingressos Total
per quotes públiques privades ingressos corrents de capital ingressos

Fins a 100 alumnes 10.492 42.865 5.223 514 59.095 233 59.328
De 101 a 500 alumnes 139.482 257.718 26.965 4.976 429.141 2.356 431.497
De 501 a 1000 alumnes 231.127 359.347 29.561 8.802 628.838 2.665 631.502
Més de 1000 alumnes 183.056 195.375 41.451 7.075 426.958 1.249 428.207

TOTAL 564.156 855.306 103.200 21.369 1.544.031 6.502 1.550.533

2.3.3. Ingressos anuals segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Ingressos Transferències Transferències Altres Total ingressos Ingressos Total
per quotes públiques privades ingressos corrents de capital ingressos

Ensenyament primari 35.987 66.925 4.709 1.068 108.689 957 109.645
Ensenyament obligatori 139.862 301.433 20.420 4.228 465.943 2.407 468.350
Ensenyament obligatori
i batxillerat 357.789 410.336 67.049 14.046 849.220 2.881 852.101
Batxillerat 8.748 18.433 3.876 162 31.220 24 31.244
Ensenyament professional 16.231 11.049 5.084 1.502 33.866 86 33.953
Educació especial 5.189 47.097 2.035 355 54.676 146 54.822
Formació adults 349 32 28 7 416 2 419

TOTAL 564.156 855.306 103.200 21.369 1.544.031 6.502 1.550.533
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.3.4. Ingressos anuals per quotes segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Activitat Altres
docent i Servei de Servei de Servei de serveis

complementària transport menjador residència complementaris Total

Centres amb concert 295.914 8.748 140.946 1.619 25.777 473.003
Religiosos 174.110 2.275 83.595 857 12.238 273.075
Laics no lucratius 39.991 2.046 20.407 441 4.075 66.961
Laics lucratius 81.812 4.426 36.944 321 9.464 132.968

Centres sense concert 71.527 3.810 13.688 1.584 543 91.153
Religiosos 1.684 105 330 321 10 2.449
Laics no lucratius 13.694 54 1.456 17 74 15.294
Laics lucratius 56.150 3.651 11.903 1.247 459 73.410

TOTAL 367.441 12.558 154.635 3.203 26.320 564.156

2.3.5. Ingressos anuals per quotes segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Activitat Altres
docent i Servei de Servei de Servei de serveis

complementària transport menjador residència complementaris Total

Fins a 100 alumnes 7.168 570 2.137 389 227 10.492
De 101 a 500 alumnes 96.635 2.803 32.787 1.746 5.510 139.482
De 501 a 1000 alumnes 152.446 4.215 62.387 699 11.380 231.127
Més de 1000 alumnes 111.191 4.969 57.324 369 9.203 183.056

TOTAL 367.441 12.558 154.635 3.203 26.320 564.156

2.3.6. Ingressos anuals per quotes segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Activitat Altres
docent i Servei de Servei de Servei de serveis

complementària transport menjador residència complementaris Total

Ensenyament primari 23.564 388 10.870 0 1.166 35.987
Ensenyament obligatori 91.526 1.633 39.809 750 6.143 139.862
Ensenyament obligatori i batxillerat 225.544 9.916 101.450 2.270 18.609 357.789
Batxillerat 8.576 0 0 0 172 8.748
Ensenyament professional 15.523 16 497 131 63 16.231
Educació especial 2.364 604 2.008 52 160 5.189
Formació adults 343 0 0 0 6 349

TOTAL 367.441 12.558 154.635 3.203 26.320 564.156
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.



43Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/2004-2005

Ensenyament no universitari

2.3.7. Ingressos anuals per transferències corrents segons el concert i la titularitat. 2004-2005.
Catalunya.

Milers d’euros

Transferències públiques Transferències privades
Particulars Total

Altres de la Administració Altres o entitats transferències
Concertació Generalitat local administracions Total no lucratives Altres Total corrents

Centres amb concert 815.609 30.907 3.021 3.950 853.486 95.971 1.971 97.942 951.428
Religiosos 492.102 17.854 1.896 1.388 513.240 51.423 729 52.152 565.392
Laics no lucratius 94.178 5.738 766 767 101.449 16.862 269 17.131 118.580
Laics lucratius 229.329 7.314 359 1.795 238.797 27.687 973 28.660 267.457

Centres sense concert 0 1.445 59 316 1.820 4.489 769 5.259 7.078
Religiosos 0 159 3 6 169 521 1 522 691
Laics no lucratius 0 1.015 23 259 1.296 2.673 26 2.698 3.994
Laics lucratius 0 271 33 51 355 1.295 743 2.038 2.393

TOTAL 815.609 32.351 3.080 4.266 855.306 100.460 2.740 103.200 958.506

2.3.8. Ingressos anuals per transferències corrents segons la grandària del centre. 2004-2005.
Catalunya.

Milers d’euros

Transferències públiques Transferències privades
Particulars Total

Altres de la Administració Altres o entitats transferències
Concertació Generalitat local administracions Total no lucratives Altres Total corrents

Fins a 100 alumnes 36.531 4.685 673 977 42.865 5.126 98 5.223 48.089
De 101 a 500 alumnes 243.744 11.186 1.779 1.009 257.718 25.199 1.766 26.965 284.683
De 501 a 1000 alumnes 346.584 10.158 485 2.121 359.347 28.863 698 29.561 388.908
Més de 1000 alumnes 188.750 6.323 143 160 195.375 41.273 178 41.451 236.826

TOTAL 815.609 32.351 3.080 4.266 855.306 100.460 2.740 103.200 958.506

2.3.9. Ingressos anuals per transferències corrents segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Transferències públiques Transferències privades
Particulars Total

Altres de la Administració Altres o entitats transferències
Concertació Generalitat local administracions Total no lucratives Altres Total corrents

Ensenyament primari 62.404 4.088 185 248 66.925 4.619 90 4.709 71.634
Ensenyament obligatori 289.146 9.799 602 1.885 301.433 19.873 547 20.420 321.853
Ensenyament obligatori
i batxillerat 395.667 11.932 1.641 1.097 410.336 65.808 1.241 67.049 477.385
Batxillerat 18.323 94 7 9 18.433 3.872 4 3.876 22.309
Ensenyament professional 9.421 1.338 10 281 11.049 4.302 782 5.084 16.133
Educació especial 40.649 5.083 632 733 47.097 1.960 75 2.035 49.132
Formació adults 0 17 3 13 32 26 2 28 60

TOTAL 815.609 32.351 3.080 4.266 855.306 100.460 2.740 103.200 958.506
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.3.10. Ingressos corrents anuals per nivells educatius. 2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Educació Educació Educació Ingressos
Educació Educació secundària professional professional Educació Formació no distribuïts

infantil primària obligatòria Batxillerat grau mitjà grau superior especial d’adults per nivells Total

Concertació 58.754 333.204 291.103 36.522 29.590 25.787 40.649 0 0 815.609
Altres transferències
públiques 23.197 3.321 2.464 250 1.003 515 6.449 582 1.917 39.697
Total ingressos
de procedència pública 81.951 336.525 293.566 36.772 30.593 26.302 47.097 582 1.917 855.306

Quotes ensenyament
i activitats 89.055 115.719 75.737 59.810 9.340 14.175 2.364 1.240 0 367.441
Quotes serveis
complementaris 49.386 86.113 47.273 8.554 1.499 973 2.824 93 0 196.715

Transferències privades 14.780 32.458 33.260 8.447 6.433 5.614 2.035 175 0 103.200

Altres ingressos privats 0 0 0 0 0 0 355 0 21.013 21.369
Total ingressos
de procedència privada 153.221 234.290 156.270 76.811 17.272 20.762 7.579 1.507 21.013 688.725

Total ingressos corrents 235.172 570.815 449.836 113.583 47.866 47.064 54.676 2.089 22.930 1.544.031
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2.4. Descripció estructural

2.4.1. Centres, unitats, alumnes, personal dels centres i personal docent
segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Personal
Personal docent

Personal Personal docent i direcció,
Centres Unitats dels centres remunerat i direcció remunerat Alumnes

Centres amb concertació 716 15.107 37.314 36.737 29.422 29.175 367.250
Religiosos 374 9.318 22.104 21.629 17.985 17.793 232.338
Laics no lucratius 107 1.688 4.780 4.745 3.381 3.369 36.478
Laics lucratius 235 4.101 10.430 10.363 8.056 8.013 98.434

Centres sense concertació 86 941 2.514 2.493 2.000 1.980 20.347
Religiosos 5 52 111 107 99 95 932
Laics no lucratius 24 180 566 564 451 449 3.690
Laics lucratius 57 709 1.837 1.822 1.450 1.436 15.725

TOTAL 802 16.048 39.828 39.230 31.422 31.155 387.597

2.4.2. Centres, unitats, alumnes, personal dels centres i personal docent
segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Personal
Personal docent

Personal Personal docent i direcció,
Centres Unitats dels centres remunerat i direcció remunerat Alumnes

Fins a 100 alumnes 110 571 2.031 2.016 1.283 1.276 5.545
De 101 a 500 alumnes 382 4.870 12.217 11.961 9.677 9.556 111.250
De 501 a 1000 alumnes 232 6.625 15.623 15.380 12.688 12.604 167.351
Més de 1000 alumnes 78 3.982 9.957 9.873 7.774 7.719 103.451

TOTAL 802 16.048 39.828 39.230 31.422 31.155 387.597

2.4.3. Centres, unitats, alumnes, personal dels centres i personal docent
segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Personal
Personal docent

Personal Personal docent i direcció,
Centres Unitats dels centres remunerat i direcció remunerat Alumnes

Ensenyament primari 127 1.442 3.192 3.075 2.489 2.422 31.597
Ensenyament obligatori 280 5.202 12.550 12.321 10.181 10.092 129.547
Ensenyament obligatori i batxillerat 236 8.223 20.345 20.134 16.113 16.024 207.493
Batxillerat 21 308 834 810 710 697 7.548
Ensenyament professional 67 359 1.045 1.036 838 831 7.363
Educació especial 68 502 1.832 1.825 1.066 1.065 3.825
Formació adults 3 12 30 29 25 24 224

TOTAL 802 16.048 39.828 39.230 31.422 31.155 387.597
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.4.4. Alumnes, unitats i unitats concertades per nivell educatiu. 2004-2005. Catalunya.

Alumnes Unitats Unitats concertades

Educació infantil 77.902 3.360 986
Educació primària 144.657 5.962 5.698
Educació secundària obligatòria 108.644 3.945 3.774
Batxillerat 30.852 1.201 425
Educació professional grau mitjà 9.861 483 670
Educació professional grau superior 10.968 535 360
Educació Especial 3.825 502 472
Formació d’adults 274 14 0
Altres sense nivell 614 46 0

TOTAL 387.597 16.048 12.385

2.4.5. Centres segons concertació, titularitat i grandària. 2004-2005. Catalunya.

Fins a 100 De 101 a 500 De 501 a 1000 Més de 1000
alumnes alumnes alumnes alumnes Total

Centres amb concert 72 346 225 73 716
Religiosos 11 152 157 54 374
Laics no lucratius 36 45 21 5 107
Laics lucratius 25 149 47 14 235

Centres sense concert 38 36 7 5 86
Religiosos 1 4 0 0 5
Laics no lucratius 13 9 2 0 24
Laics lucratius 24 23 5 5 57

TOTAL 110 382 232 78 802

2.4.6. Centres segons tipus i grandària. 2004-2005. Catalunya.

Fins a 100 De 101 a 500 De 501 a 1000 Més de 1000
alumnes alumnes alumnes alumnes Total

Ensenyament primari 3 120 4 0 127
Ensenyament obligatori 5 168 104 3 280
Ensenyament obligatori i batxillerat 0 42 120 74 236
Batxillerat 1 15 4 1 21
Ensenyament professional 38 29 0 0 67
Educació especial 61 7 0 0 68
Formació adults 2 1 0 0 3

TOTAL 110 382 232 78 802
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.4.7. Centres segons concertació, naturalesa i tipus. 2004-2005. Catalunya.

Ensenyament
Ensenyament Ensenyament obligatori Ensenyament Educació Formació

primari obligatori i batxillerat Batxillerat professional especial adults Total

Centres amb concert 123 273 220 14 19 67 0 716
Religiosos 74 146 137 5 2 10 0 374
Laics no lucratius 10 35 22 1 0 39 0 107
Laics lucratius 39 92 61 8 17 18 0 235

Centres sense concert 4 7 16 7 48 1 3 86
Religiosos 0 2 1 1 0 1 0 5
Laics no lucratius 2 0 1 4 15 0 2 24
Laics lucratius 2 5 14 2 33 0 1 57

TOTAL 127 280 236 21 67 68 3 802
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.

2.4.8. Alumnes segons concertació, titularitat i grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Fins a 100 De 101 a 500 De 501 a 1000 Més de 1000
alumnes alumnes alumnes alumnes Total

Centres amb concert 3.679 103.575 162.191 97.805 367.250
Religiosos 641 46.075 113.917 71.705 232.338
Laics no lucratius 1.668 12.171 14.737 7.902 36.478
Laics lucratius 1.370 45.329 33.537 18.198 98.434

Centres sense concert 1.866 7.675 5.160 5.646 20.347
Religiosos 51 881 0 0 932
Laics no lucratius 571 1.546 1.573 0 3.690
Laics lucratius 1.244 5.248 3.587 5.646 15.725

TOTAL 5.545 111.250 167.351 103.451 387.597

2.4.9. Alumnes segons tipus i grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Fins a 100 De 101 a 500 De 501 a 1000 Més de 1000
alumnes alumnes alumnes alumnes Total

Ensenyament primari 174 28.883 2.540 0 31.597
Ensenyament obligatori 286 55.810 70.117 3.334 129.547
Ensenyament obligatori i batxillerat 0 16.380 92.309 98.804 207.493
Batxillerat 28 3.822 2.385 1.313 7.548
Ensenyament professional 2.000 5.363 0 0 7.363
Educació especial 2.939 886 0 0 3.825
Formació adults 118 106 0 0 224

TOTAL 5.545 111.250 167.351 103.451 387.597
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.4.10. Alumnes segons concertació, naturalesa i tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Ensenyament
Ensenyament Ensenyament obligatori Ensenyament Educació Formació

primari obligatori i batxillerat Batxillerat professional especial adults Total

Centres amb concert 30.959 128.458 195.707 5.710 2.721 3.695 0 367.250
Religiosos 19.945 78.475 130.097 2.828 264 729 0 232.338
Laics no lucratius 2.154 13.375 18.708 162 0 2.079 0 36.478
Laics lucratius 8.860 36.608 46.902 2.720 2.457 887 0 98.434

Centres sense concert 638 1.089 11.786 1.838 4.642 130 224 20.347
Religiosos 0 171 369 262 0 130 0 932
Laics no lucratius 313 0 868 1.123 1.268 0 118 3.690
Laics lucratius 325 918 10.549 453 3.374 0 106 15.725

TOTAL 31.597 129.547 207.493 7.548 7.363 3.825 224 387.597

2.4.11. Centres que ofereixen serveis complementaris i els seus usuaris,
segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

 Menjador                                                   Transport                                                   Residència
Centres Usuaris Centres Usuaris Centres Usuaris

Centres amb concert 642 142.420 124 14.146 10 425
Religiosos 354 85.252 40 3.653 5 144
Laics no lucratius 96 19.922 35 3.173 3 73
Laics lucratius 192 37.247 49 7.320 2 208

Centres sense concert 29 12.389 19 3.761 5 236
Religiosos 3 394 1 152 1 35
Laics no lucratius 6 1.183 2 72 1 3
Laics lucratius 20 10.812 16 3.537 3 198

TOTAL 671 154.809 143 17.907 15 661

2.4.12. Centres que ofereixen serveis complementaris i els seus usuaris,
segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

 Menjador                                                   Transport                                                   Residència
Centres Usuaris Centres Usuaris Centres Usuaris

Fins a 100 alumnes 67 3.061 30 1.029 4 74
De 101 a 500 alumnes 310 35.385 53 4.436 5 400
De 501 a 1000 alumnes 217 63.578 37 5.920 2 119
Més de 1000 alumnes 77 52.785 23 6.522 4 68

TOTAL 671 154.809 143 17.907 15 661
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2.4.13. Centres que ofereixen serveis complementaris i els seus usuaris,
segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

 Menjador                                                   Transport                                                   Residència
Centres Usuaris Centres Usuaris Centres Usuaris

Ensenyament primari 120 11.754 13 701 0 0
Ensenyament obligatori 263 42.308 29 2.582 3 87
Ensenyament obligatori i batxillerat 219 97.020 69 13.317 8 376
Batxillerat 0 0 0 0 0 0
Ensenyament professional 6 433 2 152 2 162
Educació especial 63 3.294 30 1.155 2 36
Formació adults 0 0 0 0 0 0

TOTAL 671 154.809 143 17.907 15 661
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.5. Indicadors

2.5.1. Nombre mitjà d’alumnes per centre, unitat i persona docent o de direcció,
segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Per persona
Per centre Per unitat docent o de direcció

Centres amb concert 513 23 12
Religiosos 622 24 13
Laics no lucratius 339 18 9
Laics lucratius 419 23 12

Centres sense concert 239 20 10
Religiosos 186 18 9
Laics no lucratius 158 18 8
Laics lucratius 276 21 10

TOTAL 484 22 12

2.5.2. Nombre mitjà d’alumnes per centre, unitat i persona docent o de direcció,
segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Per persona
Per centre Per unitat docent o de direcció

Fins a 100 alumnes 50 12 6
De 101 a 500 alumnes 291 23 12
De 501 a 1000 alumnes 721 25 13
Més de 1000 alumnes 1.326 26 14

TOTAL 484 22 12

2.5.3. Nombre mitjà d’alumnes per centre, unitat i persona docent o de direcció,
segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Per persona
Per centre Per unitat docent o de direcció

Ensenyament primari 249 22 13
Ensenyament obligatori 463 25 13
Ensenyament obligatori i batxillerat 883 25 13
Batxillerat 359 24 10
Ensenyament professional 111 20 9
Educació especial 56 8 4
Formació adults 75 18 8

TOTAL 484 22 12
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.5.4. Cost mitjà per alumne segons el nivell educatiu, el concert i la titularitat. 2004-2005.
Catalunya.

Euros

Educació Educació Educació Sense
Educació Educació secundària professional professional Educació especificar

infantil primària obligatòria Batxillerat grau mitjà grau superior especial nivell Total

Centres amb concert 2.798 3.483 3.780 4.044 4.783 4.615 13.954 2.150 3.628
Religiosos 2.685 3.359 3.636 3.831 4.595 4.602 12.893 1.967 3.409
Laics no lucratius 3.288 4.073 4.442 4.932 * 5.580 13.874 .. 4.667
Laics lucratius 2.879 3.572 3.903 4.251 4.896 4.562 15.016 * 3.760

Centres sense concert 4.155 4.316 4.748 4.987 5.160 4.412 * 4.308 4.543
Religiosos * * 3.173 3.053 * .. * .. 3.250
Laics no lucratius 5.017 5.649 6.043 5.050 7.001 5.473 .. * 5.691
Laics lucratius 4.102 4.185 4.780 5.363 4.072 4.063 .. * 4.350

TOTAL 2.854 3.515 3.811 4.129 4.864 4.565 13.560 2.957 3.676
* Dada no publicada per raons de secret estadístic.
.. Dada no procedent.

2.5.5. Cost mitjà per alumne segons el nivell educatiu i la grandària del centre. 2004-2005.
Catalunya.

Euros

Educació Educació Educació Sense
Educació Educació secundària professional professional Educació especificar

infantil primària obligatòria Batxillerat grau mitjà grau superior especial nivell Total

Fins a 100 alumnes * * * * 5.121 5.235 14.649 * 10.328
De 101 a 500 alumnes 2.829 3.597 3.871 4.718 5.047 4.542 9.946 4.299 3.670
De 501 a 1000 alumnes 2.798 3.441 3.726 4.003 4.537 4.036 .. 2.062 3.471
Més de 1000 alumnes 2.992 3.521 3.890 4.008 4.755 4.840 .. 2.189 3.657

TOTAL 2.854 3.515 3.811 4.129 4.864 4.565 13.560 2.957 3.676
* Dada no publicada per raons de secret estadístic.
.. Dada no procedent.

2.5.6. Cost mitjà per alumne segons el nivell educatiu i el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Educació Educació Educació Sense
Educació Educació secundària professional professional Educació especificar

infantil primària obligatòria Batxillerat grau mitjà grau superior especial nivell Total

Ensenyament primari 2.736 3.549 .. .. .. .. .. .. 3.240
Ensenyament obligatori 2.729 3.392 3.701 .. 4.845 * .. * 3.361
Ensenyament obligatori
i batxillerat 2.993 3.602 3.887 4.107 4.893 4.708 .. 2.134 3.694
Batxillerat .. .. .. 4.306 4.304 4.376 .. * 4.321
Ensenyament professional .. .. .. .. 5.121 4.506 .. * 4.853
Educació especial .. .. .. .. .. .. 13.560 .. 13.560
Formació adults .. .. .. .. .. .. .. 1.824 1.824

TOTAL 2.854 3.515 3.811 4.129 4.864 4.565 13.560 2.957 3.676
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
* Dada no publicada per raons de secret estadístic.
.. Dada no procedent.
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2.5.7. Cost mitjà per unitat segons el nivell educatiu, el concert i la titularitat.
2004-2005. Catalunya.

Euros

Educació Educació Educació Sense
Educació Educació secundària professional professional Educació especificar

infantil primària obligatòria Batxillerat grau mitjà grau superior especial nivell Total

Centres amb concert 64.850 84.814 105.117 105.060 100.234 91.653 105.226 33.203 88.195
Religiosos 62.138 82.214 101.488 102.602 96.099 90.708 109.287 28.552 84.998
Laics no lucratius 78.007 97.363 121.697 108.416 * 82.867 103.380 .. 100.847
Laics lucratius 66.403 86.498 108.044 109.777 105.096 93.203 106.552 * 90.251

Centres sense concert 96.968 96.200 100.846 115.117 96.327 100.273 * 59.601 98.234
Religiosos * * 57.840 97.070 * .. * .. 58.251
Laics no lucratius 139.638 101.297 119.208 127.019 128.639 112.116 .. * 116.666
Laics lucratius 95.048 97.827 103.472 110.953 76.818 95.781 .. * 96.488

TOTAL 66.179 85.293 104.944 106.073 99.312 93.586 103.318 43.762 88.784
* Dada no publicada per raons de secret estadístic.
.. Dada no procedent.

2.5.8. Cost mitjà per unitat segons el nivell educatiu i la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Euros

Educació Educació Educació Sense
Educació Educació secundària professional professional Educació especificar

infantil primària obligatòria Batxillerat grau mitjà grau superior especial nivell Total

Fins a 100 alumnes 62.138 82.214 101.488 102.602 96.099 90.708 109.287 28.552 84.998
De 101 a 500 alumnes 78.007 97.363 121.697 108.416 * 82.867 103.380 .. 100.847
De 501 a 1000 alumnes 66.403 86.498 108.044 109.777 105.096 93.203 106.552 * 90.251
Més de 1000 alumnes * * 57.840 97.070 * .. * .. 58.251

TOTAL 66.179 85.293 104.944 106.073 99.312 93.586 103.318 43.762 88.784
* Dada no publicada per raons de secret estadístic.
.. Dada no procedent.

2.5.9. Cost mitjà per unitat segons el nivell educatiu i el tipus de centre.
2004-2005. Catalunya.

Euros

Educació Educació Educació Sense
Educació Educació secundària professional professional Educació especificar

infantil primària obligatòria Batxillerat grau mitjà grau superior especial nivell Total

Ensenyament primari 57.839 79.554 .. .. .. .. .. .. 70.985
Ensenyament obligatori 64.077 82.467 99.993 .. 92.495 * .. * 83.705
Ensenyament obligatori
i batxillerat 70.927 89.286 108.510 104.737 97.273 89.609 .. 33.001 93.200
Batxillerat .. .. .. 117.678 109.195 92.326 .. * 105.897
Ensenyament professional .. .. .. .. 99.841 100.649 .. * 99.539
Educació especial .. .. .. .. .. .. 103.318 .. 103.318
Formació adults .. .. .. .. .. .. .. 34.051 34.051

TOTAL 66.179 85.293 104.944 106.073 99.312 93.586 103.318 43.762 88.784
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
* Dada no publicada per raons de secret estadístic.
.. Dada no procedent.
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2.5.10. Despeses mitjanes per alumne segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Despeses corrents Total despeses
Personal Operacions
remunerat Béns i serveis Impostos Total de capital Total

Centres amb concert 2.960 822 8 3.791 119 3.910
Religiosos 2.795 726 4 3.524 128 3.652
Laics no lucratius 3.740 1.226 11 4.976 161 5.137
Laics lucratius 3.063 901 19 3.983 80 4.063

Centres sense concert 3.009 1.757 71 4.838 282 5.120
Religiosos 2.541 855 5 3.401 301 3.702
Laics no lucratius 3.648 1.585 36 5.270 256 5.526
Laics lucratius 2.887 1.851 83 4.821 287 5.108

TOTAL 2.963 872 12 3.846 127 3.973

2.5.11. Despeses mitjanes per alumne segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Despeses corrents Total despeses
Personal Operacions
remunerat Béns i serveis Impostos Total de capital Total

Fins a 100 alumnes 8.508 1.914 25 10.447 189 10.636
De 101 a 500 alumnes 2.939 800 14 3.754 100 3.854
De 501 a 1000 alumnes 2.819 794 8 3.622 128 3.750
Més de 1000 alumnes 2.923 1.017 15 3.955 151 4.107

TOTAL 2.963 872 12 3.846 127 3.973

2.5.12. Despeses mitjanes per alumne segons el tipus del centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Despeses corrents Total despeses
Personal Operacions

remunerat Béns i serveis Impostos Total de capital Total

Ensenyament primari 2.639 699 8 3.346 81 3.427
Ensenyament obligatori 2.759 694 8 3.461 93 3.554
Ensenyament obligatori i batxillerat 2.959 977 13 3.948 157 4.105
Batxillerat 3.358 719 13 4.091 70 4.160
Ensenyament professional 3.080 1.322 60 4.462 106 4.567
Educació especial 11.924 2.053 16 13.993 222 14.216
Formació adults 742 623 4 1.369 0 1.369

TOTAL 2.963 872 12 3.846 127 3.973
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.5.13. Despeses mitjanes per unitat segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Despeses corrents Total despeses
Personal Operacions

remunerat Béns i serveis Impostos Total de capital Total

Centres amb concert 71.967 19.994 204 92.165 2.886 95.051
Religiosos 69.682 18.095 92 87.870 3.199 91.069
Laics no lucratius 80.821 26.483 234 107.538 3.479 111.017
Laics lucratius 73.514 21.637 447 95.597 1.931 97.528

Centres sense concert 65.069 37.995 1.536 104.600 6.100 110.700
Religiosos 45.546 15.332 85 60.964 5.389 66.353
Laics no lucratius 74.787 32.495 748 108.030 5.253 113.283
Laics lucratius 64.033 41.054 1.843 106.930 6.367 113.297

TOTAL 71.562 21.049 282 92.894 3.074 95.968

2.5.14. Despeses mitjanes per unitat segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Despeses corrents Total despeses
Personal Operacions
remunerat Béns i serveis Impostos Total de capital Total

Fins a 100 alumnes 82.617 18.589 244 101.451 1.837 103.287
De 101 a 500 alumnes 67.144 18.285 317 85.746 2.285 88.031
De 501 a 1000 alumnes 71.221 20.059 201 91.481 3.244 94.725
Més de 1000 alumnes 75.948 26.430 382 102.760 3.935 106.695

TOTAL 71.562 21.049 282 92.894 3.074 95.968

2.5.15. Despeses mitjanes per unitat segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Despeses corrents Total despeses
Personal Operacions
remunerat Béns i serveis Impostos Total de capital Total

Ensenyament primari 57.816 15.307 185 73.308 1.778 75.086
Ensenyament obligatori 68.702 17.284 194 86.179 2.327 88.506
Ensenyament obligatori i batxillerat 74.653 24.646 323 99.622 3.954 103.576
Batxillerat 82.300 17.632 317 100.249 1.705 101.954
Ensenyament professional 63.179 27.106 1.222 91.507 2.171 93.678
Educació especial 90.854 15.642 125 106.621 1.695 108.316
Formació adults 13.853 11.637 73 25.563 0 25.563

TOTAL 71.562 21.049 282 92.894 3.074 95.968
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.5.16. Ingressos anuals per alumne segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Quotes Quotes Total
serveis serveis Transferències Transferències Altres ingressos Ingressos Total

educatius complementaris públiques privades ingressos corrents de capital ingressos

Centres amb concert 806 482 2.324 267 45 3.924 17 3.941
Religiosos 749 426 2.209 224 46 3.654 19 3.673
Laics no lucratius 1.096 739 2.781 470 83 5.169 24 5.193
Laics lucratius 831 520 2.426 291 30 4.098 12 4.109

Centres sense concert 3.515 965 89 258 238 5.066 6 5.072
Religiosos 1.806 821 181 560 93 3.462 1 3.464
Laics no lucratius 3.711 434 351 731 197 5.424 5 5.430
Laics lucratius 3.571 1.098 23 130 257 5.077 7 5.084

TOTAL 948 508 2.207 266 55 3.984 17 4.000

2.5.17. Ingressos anuals per alumne segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Quotes Quotes Total
serveis serveis Transferències Transferències Altres ingressos Ingressos Total

educatius complementaris públiques privades ingressos corrents de capital ingressos

Fins a 100 alumnes 1.293 599 7.730 942 93 10.657 42 10.699
De 101 a 500 alumnes 869 385 2.317 242 45 3.857 21 3.879
De 501 a 1000 alumnes 911 470 2.147 177 53 3.758 16 3.774
Més de 1000 alumnes 1.075 695 1.889 401 68 4.127 12 4.139

TOTAL 948 508 2.207 266 55 3.984 17 4.000

2.5.18. Ingressos anuals per alumne segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Quotes Quotes Total
serveis serveis Transferències Transferències Altres ingressos Ingressos Total

educatius complementaris públiques privades ingressos corrents de capital ingressos

Ensenyament primari 746 393 2.118 149 34 3.440 30 3.470
Ensenyament obligatori 707 373 2.327 158 33 3.597 19 3.615
Ensenyament obligatori
i batxillerat 1.087 637 1.978 323 68 4.093 14 4.107
Batxillerat 1.136 23 2.442 513 22 4.136 3 4.139
Ensenyament professional 2.108 96 1.501 690 204 4.600 12 4.611
Educació especial 618 738 12.313 532 93 14.294 38 14.333
Formació adults 1.531 29 145 125 30 1.859 10 1.869

TOTAL 948 508 2.207 266 55 3.984 17 4.000
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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2.5.19. Ingressos anuals per unitat segons el concert i la titularitat. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Quotes Quotes Total
serveis serveis Transferències Transferències Altres ingressos Ingressos Total

educatius complementaris públiques privades ingressos corrents de capital ingressos

Centres amb concert 19.588 11.722 56.496 6.483 1.094 95.383 422 95.805
Religiosos 18.685 10.621 55.080 5.597 1.135 91.119 467 91.586
Laics no lucratius 23.692 15.977 60.100 10.148 1.796 111.713 514 112.227
Laics lucratius 19.949 12.474 58.229 6.988 710 98.350 283 98.633

Centres sense concert 76.012 20.856 1.934 5.588 5.152 109.542 133 109.675
Religiosos 32.376 14.719 3.251 10.043 1.663 62.053 24 62.077
Laics no lucratius 76.075 8.892 7.200 14.990 4.037 111.195 110 111.305
Laics lucratius 79.196 24.344 500 2.875 5.691 112.606 147 112.752

TOTAL 22.896 12.258 53.297 6.431 1.332 96.213 405 96.618

2.5.20. Ingressos anuals per unitat segons la grandària del centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Quotes Quotes Total
serveis serveis Transferències Transferències Altres ingressos Ingressos Total

educatius complementaris públiques privades ingressos corrents de capital ingressos

Fins a 100 alumnes 12.554 5.820 75.071 9.148 901 103.494 407 407
De 101 a 500 alumnes 19.843 8.798 52.919 5.537 1.022 88.119 484 484
De 501 a 1000 alumnes 23.011 11.876 54.241 4.462 1.329 94.919 402 402
Més de 1000 alumnes 27.923 18.048 49.065 10.410 1.777 107.222 314 314

TOTAL 22.896 12.258 53.297 6.431 1.332 96.213 405 96.618

2.5.21. Ingressos anuals per unitat segons el tipus de centre. 2004-2005. Catalunya.

Euros

Quotes Quotes Total
serveis serveis Transferències Transferències Altres ingressos Ingressos Total

educatius complementaris públiques privades ingressos corrents de capital ingressos

Ensenyament primari 16.341 8.615 46.411 3.266 740 75.374 663 76.037
Ensenyament obligatori 17.594 9.292 57.946 3.925 813 89.570 463 90.033
Ensenyament obligatori i batxillerat 27.428 16.082 49.901 8.154 1.708 103.274 350 103.624
Batxillerat 27.844 560 59.848 12.584 527 101.363 77 101.440
Ensenyament professional 43.240 1.972 30.778 14.161 4.185 94.335 241 94.576
Educació especial 4.710 5.626 93.819 4.054 708 108.917 290 109.207
Formació adults 28.578 538 2.700 2.328 552 34.697 196 34.893

TOTAL 22.896 12.258 53.297 6.431 1.332 96.213 405 96.618
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 18 d’aquesta publicació.
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3.1. Macromagnituds

3.1.1. Principals magnituds econòmiques.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total

1.Volum de negoci 258.559
2.Valor de la producció 265.378
3.VAB a preus bàsics 127.859
4.VAB a cost dels factors 158.705
5.Despeses de personal 134.850

6.Despesa en personal docent autònom 40.482
7.Compres de béns i serveis 97.038
8.Inversió bruta 66.205
9.Nombre de persones remunerades 4.484
10.Nombre de docents autònoms 6.518

3.1.2. Resultats d’explotació.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total

1.1.Volum de negoci 258.559
1.2.Altres ingressos de gestió 6.820
1.3.Treballs docents realitzats per altres empreses 40.482

2.1.Valor de la producció 265.378
2.2.Consum de matèries primeres i altres 61.403
2.3.Despeses en serveis exteriors 35.634

3.1.VAB a preus bàsics 127.859
3.2.Subvencions a l’explotació 32.939
3.3.Impostos a la producció 2.093

4.1.VAB a cost dels factors 158.705
4.2.Despeses de personal 134.850

4.2.1.Sous i salaris 106.436
4.2.2.Indemnitzacions 732
4.2.3.Cotitzacions a la Seguretat Social 26.286
4.2.4.Altres despeses de personal 1.396

5.Excedent brut d’explotació 23.854
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3.2. Despesa

3.2.1. Despeses anuals segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total
Béns despeses Operacions Total

Personal i serveis Impostos corrents de capital despeses

Religiosos 76.587 38.918 114 115.619 10.548 126.167
Laics no lucratius 85.892 50.019 1.806 137.718 54.508 192.226
Laics lucratius 12.853 8.100 173 21.126 1.149 22.276

TOTAL 175.332 97.038 2.093 274.463 66.205 340.668

3.2.2. Despeses anuals segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total
Béns despeses Operacions Total

Personal i serveis Impostos corrents de capital despeses

Fins a 250 alumnes 7.707 5.959 169 13.835 1.990 15.825
De 251 a 500 alumnes 12.820 8.198 174 21.192 7.412 28.604
De 501 a 1000 alumnes 14.822 8.082 31 22.935 1.343 24.278
Més de 1000 alumnes 139.984 74.798 1.719 216.501 55.461 271.962

TOTAL 175.332 97.038 2.093 274.463 66.205 340.668

3.2.3. Despeses anuals segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Total
Béns despeses Operacions Total

Personal i serveis Impostos corrents de capital despeses

Només homologats 15.045 8.254 161 23.460 7.141 30.601
Només no homologats 8.337 6.437 84 14.858 1.701 16.560
Homologats i no homologats 151.950 82.346 1.848 236.145 57.363 293.508

TOTAL 175.332 97.038 2.093 274.463 66.205 340.668
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3.2.4. Despeses anuals en personal segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Personal Personal Altres
docent docent Personal despeses

assalariat autònom no docent de personal Total

Religiosos 39.864 14.617 20.730 1.376 76.587
Laics no lucratius 33.804 22.941 28.483 664 85.892
Laics lucratius 6.218 2.924 3.623 88 12.853

TOTAL 79.887 40.482 52.836 2.128 175.332

3.2.5. Despeses anuals en personal segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Personal Personal Altres
docent docent Personal despeses

assalariat autònom no docent de personal Total

Fins a 250 alumnes 4.181 1.873 1.558 95 7.707
De 251 a 500 alumnes 4.845 4.034 3.910 31 12.820
De 501 a 1000 alumnes 7.967 1.971 4.580 304 14.822
Més de 1000 alumnes 62.894 32.603 42.788 1.698 139.984

TOTAL 79.887 40.482 52.836 2.128 175.332

3.2.6. Despeses anuals en personal segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Personal Personal Altres
docent docent Personal despeses

assalariat autònom no docent de personal Total

Només homologats 8.478 2.797 3.606 164 15.045
Només no homologats 2.862 3.232 2.186 57 8.337
Homologats i no homologats 68.547 34.452 47.044 1.907 151.950

TOTAL 79.887 40.482 52.836 2.128 175.332

3.2.7. Despeses anuals en personal docent assalariat segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Estudis Estudis Estudis
oficials oficials superiors Activitats

Direcció de 1r i 2n cicle de 3r cicle no homologats d’extensió R+D Total

Religiosos 2.559 20.709 5.975 4.939 5.111 569 39.864
Laics no lucratius 3.748 22.892 1.427 3.882 193 1.663 33.804
Laics lucratius 1.347 3.899 127 798 10 38 6.218

TOTAL 7.655 47.500 7.529 9.619 5.314 2.270 79.887
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3.2.8. Despeses anuals en personal docent assalariat segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Estudis Estudis Estudis
oficials oficials superiors Activitats

Direcció de 1r i 2n cicle de 3r cicle no homologats d’extensió R+D Total

Fins a 250 alumnes 1.064 1.183 190 1.697 14 33 4.181
De 251 a 500 alumnes 1.200 2.888 20 663 0 75 4.845
De 501 a 1000 alumnes 1.224 6.064 70 405 0 204 7.967
Més de 1000 alumnes 4.166 37.365 7.249 6.855 5.300 1.959 62.894

TOTAL 7.655 47.500 7.529 9.619 5.314 2.270 79.887

3.2.9. Despeses anuals en personal docent assalariat segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Estudis Estudis Estudis
oficials oficials superiors Activitats

Direcció de 1r i 2n cicle de 3r cicle no homologats d’extensió R+D Total

Només homologats 1.491 6.667 319 0 0 0 8.478
Només no homologats 826 0 0 1.973 5 58 2.862
Homologats i no homologats 5.337 40.832 7.209 7.646 5.310 2.212 68.547

TOTAL 7.655 47.500 7.529 9.619 5.314 2.270 79.887

3.2.10. Despeses anuals en personal no docent segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Titulats Serveis Serveis
no docents Administració complementaris generals Total

Religiosos 4.596 12.829 236 3.069 20.730
Laics no lucratius 2.497 19.711 65 6.210 28.483
Laics lucratius 333 2.353 0 937 3.623

TOTAL 7.427 34.893 301 10.215 52.836

3.2.11. Despeses anuals en personal no docent segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Titulats Serveis Serveis
no docents Administració complementaris generals Total

Fins a 250 alumnes 68 1.167 0 323 1.558
De 251 a 500 alumnes 222 2.680 0 1.008 3.910
De 501 a 1000 alumnes 1.408 2.287 65 821 4.580
Més de 1000 alumnes 5.729 28.760 236 8.064 42.788

TOTAL 7.427 34.893 301 10.215 52.836
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3.2.12. Despeses anuals en personal no docent segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Titulats Serveis Serveis
no docents Administració complementaris generals Total

Només homologats 568 2.501 0 537 3.606
Només no homologats 0 1.352 0 834 2.186
Homologats i no homologats 6.859 31.041 301 8.844 47.044

TOTAL 7.427 34.893 301 10.215 52.836

3.2.13. Despeses anuals en béns i serveis segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Activitats Relacionades Administració
docents i Serveis amb els i altres serveis

complementàries complementaris immobles exteriors Total

Religiosos 4.688 820 11.476 21.935 38.918
Laics no lucratius 7.625 91 11.210 31.093 50.019
Laics lucratius 1.208 444 3.117 3.331 8.100

TOTAL 13.522 1.355 25.802 56.359 97.038

3.2.14. Despeses anuals en béns i serveis segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Activitats Relacionades Administració
docents i Serveis amb els i altres serveis

complementàries complementaris immobles exteriors Total

Fins a 250 alumnes 1.120 436 2.184 2.220 5.959
De 251 a 500 alumnes 2.045 22 2.832 3.300 8.198
De 501 a 1000 alumnes 2.241 63 2.768 3.010 8.082
Més de 1000 alumnes 8.116 835 18.019 47.829 74.798

TOTAL 13.522 1.355 25.802 56.359 97.038

3.2.15. Despeses anuals en béns i serveis segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Activitats Relacionades Administració
docents i Serveis amb els i altres serveis

complementàries complementaris immobles exteriors Total

Només homologats 1.616 21 4.036 2.581 8.254
Només no homologats 1.771 0 1.707 2.959 6.437
Homologats i no homologats 10.135 1.334 20.059 50.818 82.346

TOTAL 13.522 1.355 25.802 56.359 97.038
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3.3. Finançament

3.3.1. Ingressos anuals segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Ingressos Transferències Transferències Altres Total ingressos Ingressos Total
per quotes corrents públiques corrents privades ingressos corrents de capital ingressos

Religiosos 88.254 3.122 3.849 25.207 120.432 247 120.680
Laics no lucratius 99.524 29.816 2.970 22.004 154.314 6.390 160.704
Laics lucratius 23.992 0 0 511 24.503 6 24.508

TOTAL 211.769 32.939 6.820 47.722 299.249 6.643 305.892

3.3.2. Ingressos anuals segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Ingressos Transferències Transferències Altres Total ingressos Ingressos Total
per quotes corrents públiques corrents privades ingressos corrents de capital ingressos

Fins a 250 alumnes 13.800 294 500 449 15.045 404 15.449
De 251 a 500 alumnes 20.861 542 116 1.694 23.213 25 23.238
De 501 a 1000 alumnes 20.414 2.743 1.851 1.100 26.108 102 26.211
Més de 1000 alumnes 156.693 29.360 4.352 44.478 234.883 6.111 240.994

TOTAL 211.769 32.939 6.820 47.722 299.249 6.643 305.892

3.3.3. Ingressos anuals segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Ingressos Transferències Transferències Altres Total ingressos Ingressos Total
per quotes corrents públiques corrents privades ingressos corrents de capital ingressos

Només homologats 26.213 204 436 946 27.799 101 27.899
Només no homologats 14.385 540 125 1.063 16.114 321 16.435
Homologats i no homologats 171.171 32.195 6.259 45.712 255.337 6.221 261.558

TOTAL 211.769 32.939 6.820 47.722 299.249 6.643 305.892
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3.3.4. Ingressos anuals per quotes segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Estudis Estudis Estudis
oficials oficials superiors Activitats Activitats Serveis

de 1r i 2n cicle de 3r cicle no homologats d’extensió complementàries complementaris Total

Religiosos 63.550 3.873 17.183 3.224 8 415 88.254
Laics no lucratius 70.488 1.137 27.328 463 108 0 99.524
Laics lucratius 13.249 1.342 8.748 183 28 442 23.992

TOTAL 147.287 6.352 53.258 3.870 144 857 211.769

3.3.5. Ingressos anuals per quotes segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Estudis Estudis Estudis
oficials oficials superiors Activitats Activitats Serveis

de 1r i 2n cicle de 3r cicle no homologats d’extensió complementàries complementaris Total

Fins a 250 alumnes 3.695 311 9.279 53 20 442 13.800
De 251 a 500 alumnes 10.810 406 9.295 350 0 0 20.861
De 501 a 1000 alumnes 17.223 373 2.528 174 117 0 20.414
Més de 1000 alumnes 115.559 5.262 32.156 3.294 7 415 156.693

TOTAL 147.287 6.352 53.258 3.870 144 857 211.769

3.3.6. Ingressos anuals per quotes segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Estudis Estudis Estudis
oficials oficials superiors Activitats Activitats Serveis

de 1r i 2n cicle de 3r cicle no homologats d’extensió complementàries complementaris Total

Només homologats 24.889 1.040 0 275 8 0 26.213
Només no homologats 0 0 14.076 293 16 0 14.385
Homologats i no homologats 122.398 5.312 39.182 3.303 120 857 171.171

TOTAL 147.287 6.352 53.258 3.870 144 857 211.769
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3.3.7. Ingressos anuals per transferències públiques segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Transferències corrents
Altres Total

Administració Administració organismes transferències Transferències Total
central Generalitat local públics corrents de capital transferències

Religiosos 328 248 1.161 1.385 3.122 216 3.339
Laics no lucratius 1.379 27.576 425 436 29.816 6.076 35.892
Laics lucratius 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.707 27.823 1.586 1.822 32.939 6.292 39.231

3.3.8. Ingressos anuals per transferències públiques segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Transferències corrents
Altres Total

Administració Administració organismes transferències Transferències Total
central Generalitat local públics corrents de capital transferències

Fins a 250 alumnes 5 260 24 6 294 386 681
De 251 a 500 alumnes 35 473 17 18 542 25 567
De 501 a 1000 alumnes 106 1.207 1.408 23 2.743 102 2.845
Més de 1000 alumnes 1.562 25.885 139 1.775 29.360 5.778 35.138

TOTAL 1.707 27.823 1.586 1.822 32.939 6.292 39.231

3.3.9. Ingressos anuals per transferències públiques segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Transferències corrents
Altres Total

Administració Administració organismes transferències Transferències Total
central Generalitat local públics corrents de capital transferències

Només homologats 0 30 30 143 204 89 292
Només no homologats 35 496 8 1 540 321 861
Homologats i no homologats 1.672 27.297 1.547 1.678 32.195 5.882 38.077

TOTAL 1.707 27.823 1.586 1.822 32.939 6.292 39.231
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3.3.10. Ingressos anuals per transferències del sector privat segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Transferències corrents
Particulars Total Total

institucions sense transferències transferències Total
finalitat de lucre Empreses Estranger corrents de capital transferències

Religiosos 1.528 2.195 127 3.849 31 3.880
Laics no lucratius 1.224 1.053 693 2.970 314 3.284
Laics lucratius 0 0 0 0 6 6

TOTAL 2.752 3.247 820 6.820 351 7.171

3.3.11. Ingressos anuals per transferències del sector privat segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Transferències corrents
Particulars Total Total

institucions sense transferències transferències Total
finalitat de lucre Empreses Estranger corrents de capital transferències

Fins a 250 alumnes 273 222 5 500 18 518
De 251 a 500 alumnes 51 13 51 116 0 116
De 501 a 1000 alumnes 1.038 790 23 1.851 0 1.851
Més de 1000 alumnes 1.390 2.222 741 4.352 333 4.685

TOTAL 2.752 3.247 820 6.820 351 7.171

3.3.12. Ingressos anuals per transferències del sector privat segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Milers d’euros

Transferències corrents
Particulars Total Total

institucions sense transferències transferències Total
finalitat de lucre Empreses Estranger corrents de capital transferències

Només homologats 174 244 18 436 12 448
Només no homologats 57 34 34 125 0 125
Homologats i no homologats 2.520 2.970 769 6.259 339 6.598

TOTAL 2.752 3.247 820 6.820 351 7.171
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3.4. Descripció estructural

3.4.1. Unitats de gestió i alumnes segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Alumnes
Estudis superiors oficials i no homologats Activitats d’extensió

Estudis Alumnes
Unitats superiors no d’estudis Alumnes Total

de gestió 1r i 2n cicle 3r cicle homologats Total superiors externs alumnes

Religiosos 13 13.227 2.389 5.693 21.309 0 3.400 24.709
Laics no lucratius 35 48.839 715 12.205 61.759 125 377 62.136
Laics lucratius 16 4.133 732 3.408 8.273 6 28 8.301

TOTAL 64 66.199 3.836 21.306 91.341 131 3.805 95.146

3.4.2. Unitats de gestió i alumnes segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Alumnes
Estudis superiors oficials i no homologats Activitats d’extensió

Estudis Alumnes
Unitats superiors no d’estudis Alumnes Total

de gestió 1r i 2n cicle 3r cicle homologats Total superiors externs alumnes

Fins a 250 alumnes 22 1.294 137 1.908 3.339 6 127 3.466
De 251 a 500 alumnes 16 3.435 121 2.313 5.869 21 184 6.053
De 501 a 1000 alumnes 11 5.077 73 1.858 7.008 0 28 7.036
Més de 1000 alumnes 15 56.393 3.505 15.227 75.125 104 3.466 78.591

TOTAL 64 66.199 3.836 21.306 91.341 131 3.805 95.146

3.4.3. Unitats de gestió i alumnes segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Alumnes
Estudis superiors oficials i no homologats Activitats d’extensió

Estudis Alumnes
Unitats superiors no d’estudis Alumnes Total

de gestió 1r i 2n cicle 3r cicle homologats Total superiors externs alumnes

Només homologats 23 7.485 676 0 8.161 0 140 8.301
Només no homologats 12 0 0 3.407 3.407 0 155 3.562
Homologats i no homologats 29 58.714 3.160 17.899 79.773 131 3.510 83.283

TOTAL 64 66.199 3.836 21.306 91.341 131 3.805 95.146



69Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/2004-2005

Ensenyament universitari

3.4.4. Personal del centre i hores treballades segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Personal docent Personal no docent
Assalariats Autònoms Total

Hores Hores Hores Hores
setmanals setmanals setmanals setmanals

Persones treballades Persones treballades Persones treballades Persones treballades

Religiosos 977 25.484 1.543 7.251 2.520 32.735 565 19.277
Laics no lucratius 1.422 30.692 4.281 30.005 5.703 60.697 877 32.758
Laics lucratius 479 4.521 694 2.175 1.173 6.696 164 5.832

TOTAL 2.878 60.697 6.518 39.431 9.396 100.128 1.606 57.867

3.4.5. Personal del centre i hores treballades segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Personal docent Personal no docent
Assalariats Autònoms Total

Hores Hores Hores Hores
setmanals setmanals setmanals setmanals

Persones treballades Persones treballades Persones treballades Persones treballades

Fins a 250 alumnes 210 4.094 346 1.109 556 5.203 86 2.874
De 251 a 500 alumnes 324 4.707 690 2.321 1.014 7.028 154 5.230
De 501 a 1000 alumnes 254 6.599 531 1.762 785 8.361 155 5.643
Més de 1000 alumnes 2.090 45.297 4.951 34.239 7.041 79.536 1.211 44.120

TOTAL 2.878 60.697 6.518 39.431 9.396 100.128 1.606 57.867

3.4.6. Personal del centre i hores treballades segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Personal docent Personal no docent
Assalariats Autònoms Total

Hores Hores Hores Hores
setmanals setmanals setmanals setmanals

Persones treballades Persones treballades Persones treballades Persones treballades

Només homologats 314 7.144 485 1.749 799 8.893 143 4.836
Només no homologats 185 2.747 647 2.022 832 4.769 90 3.146
Homologats i no homologats 2.379 50.806 5.386 35.660 7.765 86.466 1.373 49.885

TOTAL 2.878 60.697 6.518 39.431 9.396 100.128 1.606 57.867
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3.4.7. Hores treballades del personal docent assalariat, segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Distribució percentual

Estudis Estudis Estudis
oficials oficials superiors no Activitats

Direcció de 1r i 2n cicle de 3r cicle homologats d’extensió R+D Total

Religiosos 5,20 54,64 8,87 17,62 12,28 1,39 100,00
Laics no lucratius 7,37 69,39 2,51 12,65 0,95 7,13 100,00
Laics lucratius 24,95 53,35 2,15 18,18 0,33 1,04 100,00

TOTAL 7,77 62,00 5,15 15,15 5,66 4,26 100,00

3.4.8. Hores treballades del personal docent assalariat, segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Distribució percentual

Estudis Estudis Estudis
oficials oficials superiors no Activitats

Direcció de 1r i 2n cicle de 3r cicle homologats d’extensió R+D Total

Fins a 250 alumnes 21,32 29,56 3,32 44,21 0,51 1,07 100,00
De 251 a 500 alumnes 21,16 57,40 0,47 18,55 - 2,42 100,00
De 501 a 1000 alumnes 11,21 80,80 0,48 5,91 - 1,59 100,00
Més de 1000 alumnes 4,65 62,68 6,49 13,52 7,54 5,13 100,00

TOTAL 7,77 62,00 5,15 15,15 5,66 4,26 100,00

3.4.9. Hores treballades del personal docent assalariat, segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Distribució percentual

Estudis Estudis Estudis
oficials oficials superiors no Activitats

Direcció de 1r i 2n cicle de 3r cicle homologats d’extensió R+D Total

Només homologats 18,41 80,35 1,25 - - - 100,00
Només no homologats 19,15 - - 77,32 0,22 3,31 100,00
Homologats i no homologats 5,65 62,78 5,98 13,92 6,75 4,91 100,00

TOTAL 7,77 62,00 5,15 15,15 5,66 4,26 100,00
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3.4.10. Hores treballades del personal no docent, segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Distribució percentual

Titulats Serveis Serveis
no docents Administració complementaris generals Total

Religiosos 18,61 61,62 0,87 18,90 100,00
Laics no lucratius 6,10 68,94 0,23 24,73 100,00
Laics lucratius 11,32 59,33 0,00 29,36 100,00

TOTAL 10,79 65,53 0,42 23,25 100,00

3.4.11. Hores treballades del personal no docent, segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Distribució percentual

Titulats Serveis Serveis
no docents Administració complementaris generals Total

Fins a 250 alumnes 4,35 73,10 0,00 22,55 100,00
De 251 a 500 alumnes 3,88 65,41 0,00 30,71 100,00
De 501 a 1000 alumnes 24,79 54,76 1,35 19,10 100,00
Més de 1000 alumnes 10,24 66,43 0,38 22,95 100,00

TOTAL 10,79 65,53 0,42 23,25 100,00

3.4.12. Hores treballades del personal no docent, segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Distribució percentual

Titulats Serveis Serveis
no docents Administració complementaris generals Total

Només homologats 10,53 69,77 - 19,71 100,00
Només no homologats 0,00 59,00 - 41,00 100,00
Homologats i no homologats 11,50 65,53 0,49 22,48 100,00

TOTAL 10,79 65,53 0,42 23,25 100,00
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3.5. Indicadors

3.5.1. Ingressos anuals mitjans de quotes per alumne, segons la titularitat del centre.
2004-2005. Catalunya.

Euros

Ensenyaments Estudis Activitats Serveis
oficials no homologats d’extensió complementaris Total

Religiosos 4.318 3.018 948 1.661 3.571
Laics no lucratius 1.445 2.239 923 0 1.599
Laics lucratius 2.999 2.567 5.372 1.775 2.848

TOTAL 2.194 2.500 983 1.419 2.221

3.5.2. Ingressos anuals mitjans de quotes per alumne, segons la grandària del centre.
2004-2005. Catalunya.

Euros

Ensenyaments Estudis Activitats Serveis
oficials no homologats d’extensió complementaris Total

Fins a 250 alumnes 2.799 4.863 401 1.775 3.850
De 251 a 500 alumnes 3.154 4.018 1.706 - 3.446
De 501 a 1000 alumnes 3.417 1.361 6.200 0 2.875
Més de 1000 alumnes 2.017 2.112 923 1.661 1.994

TOTAL 2.194 2.500 983 1.419 2.221

3.5.3. Ingressos anuals mitjans de quotes per alumne, segons els estudis impartits al centre.
2004-2005. Catalunya.

Euros

Ensenyaments Estudis Activitats Serveis
oficials no homologats d’extensió complementaris Total

Només homologats 3.177 - 1.965 - 3.157
Només no homologats - 4.132 1.888 - 4.034
Homologats i no homologats 2.064 2.189 907 1.419 2.050

TOTAL 2.194 2.500 983 1.419 2.221
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A. Qüestionari de l’Enquesta de finançament i despeses de l’ensenyament privat
(curs 2004-2005). Centres d’educació infantil (llars d’infants)





Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística
de Catalunya

Encuesta de financiación y gastos
de la enseñanza privada (curso 2004-2005)
Centros de educación infantil (guarderías)

Enquesta de finançament i despeses
de l’ensenyament privat (curs 2004-2005)
Centres d’educació infantil (llars d'infants)

Identificació del centre / Identificación del centro

(Espai reservat per a l’etiqueta identificativa)
(Espacio reservado para la etiqueta identificativa)

Modifiqueu la identificació (Empleneu només els apartats que puguin variar o els que no apareguin a l’etiqueta superior)
Modifique la identificación (Cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación o aquellos que no aparezcan en la etiqueta superior)

___________________________________________________________________________________________________________________
Nom del centre / Nombre del centro Codi del centre / Código del centro

______________________________________________________________________________________________________
Titular NIF

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Domicili del centre (carrer, plaça, passeig, avinguda, etc.) / Domicilio del centro (calle, plaza, paseo, avenida, etc.)

____________________________________________________________________________________________________
Codi postal / Código Postal Municipi / Municipio Codi de municipi / Código de municipio

_________________________________________________ _______________________ ________________________ ______________________________
Província / Provincia Cod. prov. Telèfon / Teléfono Fax A/e / E-mail

Persona de contacte a qui cal adreçar-se, si cal, per a consultes, aclariments o modificacions sobre el qüestionari.
Persona de contacto a quien dirigirse, en caso necesario, para consultas, aclaraciones o modificaciones sobre este cuestionario.

Sr/a.: ___________________________________________________________________________________

Telèfon / Teléfono ______________________________ Fax: ______________________________________

A/e (de contacte) / E- mail (de contacto): _______________________________________________________

Mod.: EFINYGAS-04/05

FIRMA O SEGELL DE L’EMPRESA
FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA

DOCUMENT PROTEGIT PEL SECRET ESTADÍSTIC / DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO

IN
IN

ST
IT

U
TO

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E 
ES

TA
D

IS
TI

C
A

 Per a qualsevol consulta / Para efectuar cualquier consulta

Tel. 933 180 327 Fax: 934 123 145  A/e / e-mail: ensenyament@idescat.net

Legislació estadística de resposta obligatòria
Secret estadístic

Són objecte de protecció i són emparades pel secret estadístic les dades personals que
obtinguin els serveis estadístics tant directament dels informants com a través de fonts
administratives (art. 13.1 de la Llei de la funció estadística pública de 9 de maig de 1989
(LFEP) i art. 24 i següents de la Llei d’estadística de Catalunya 23/1998, de 30 de de-
sembre (LEC)). Tot el personal estadístic té l’obligació de preservar el secret estadístic
(art. 17.1 de la LFEP i art. 24 de la LEC).

Obligació de facilitar les dades

Les lleis 4/1990, la 13/1996 i la LEC estableixen l’obligació de facilitar les dades que
es demanen per a l’elaboració d’aquesta estadística.
Els serveis estadístics poden sol·licitar dades de totes les persones físiques i jurídiques,
nacionals i estrangeres, residents a Espanya (article 10.1 de la LFEP).

Totes les persones físiques i jurídiques que subministren dades, tant si la seva col·laboració
és obligatòria com voluntària, han de contestar de manera veraç, exacta, completa i
dins del termini a les preguntes ordenades en la forma deguda pels serveis estadístics
(art. 10.2 de la LFEP).

L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en relació amb les esta-
dístiques per a fins estatals, serà sancionat d’acord amb el que disposen les normes
contingudes en el present títol (art. 48.1 de la LFEP).

Les infraccions molt greus se sancionen amb multes de 3.005,07 a 30.050,61 €. Les
infraccions greus se sancionen amb multes de 300,52 a 3.005,06 €. Les infraccions
lleus se sancionen amb multes de 60,10 a 300,51 € (art. 51.1, 51.2 i 51.3 de la LFEP).

Legislación estadística de cumplimentación obligatoria
Secreto estadístico
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales
que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de
fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989,
(LFEP) y art. 24 y siguientes de la Llei d’estadística de Catalunya 23/1998, de 30 de diciembre
(LEC)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1
de la LFEP y art. 24 de la LEC).

Obligación de facilitar los datos
Las Leyes 4/1990, la 13/1996 y la LEC establecen la obligación de facilitar los datos
que se soliciten para la elaboración de esta Estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas,
nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es
obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y den-
tro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios
estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las
estadísticas para fines estatales, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las
normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP).

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,61 €. Las
infracciones graves serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06 €. Las infracciones
leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51 € (art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP).
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Instruccions generals

Objectius

L’objectiu principal de l’Enquesta és l’estudi de les característiques es-
tructurals i econòmiques de les guarderies privades.
La informació obtinguda ha de complir un conjunt de requisits bà-
sics, com ara que sigui comparable a escala internacional, cobrir les
necessitats d’informació demanada per diversos usuaris, tant nacio-
nals com internacionals (Eurostat, OCDE i Unesco), i ser un instru-
ment útil per als fins de la comptabilitat nacional.
En aquest sentit, es destaca que tant l’Idescat com l’INE publicaran única-
ment els resultats als nivells assenyalats abans, i mantindrà un secret
estricte sobre les dades individuals proporcionades pels informants da-
vant qualsevol organisme públic o privat.
Unitat d’informació
La informació que se sol·licita en aquest qüestionari s’ha de referir al
centre les dades d’emplaçament del qual figuren a la portada, inde-
pendentment que l’empresa o el titular puguin ser propietaris d’altres
centres.
Informació sol·licitada
Es recollirà informació relativa a les activitats desenvolupades: acti-
vitats educatives i les relacionades amb la prestació de serveis com-
plementaris per part del centre docent, així com característiques del
centre, perfils d’alumnat, variables sobre la composició del professo-
rat i estructura de costos, despeses i ingressos.
Emplenament del qüestionari
Les xifres s’han d’anotar amb claredat, emplenant les caselles correspo-
nents. Les dades econòmiques es demanen en euros sense decimals.
No s’ha d’utilitzar fracció i s’arrodonirà, si cal, per excés o per defecte.

Llegiu, si us plau, les instruccions de cada apartat abans d’emplenar
el qüestionari.

Termini: Aquest qüestionari s’ha de retornar, degudament emplenat,
dins els 20 dies següents d’haver-lo rebut.

Apartat 1: Referència temporal de les dades econòmiques

Les dades que cal consignar s’han de referir al curs 2004-2005. En el cas
que la comptabilitat del centre es faci per anys naturals, les dades econò-
miques (dins dels apartats 4 a 8) s’hauran de referir a l’any 2005, tot i que
la resta de dades continuaran tenint com a referència el curs 2004-2005.

Apartat 3: Activitats docents i serveis complementaris

(1) Nombre d’unitats: es considerarà el nombre de grups d’alumnat que
tenen un mateix tutor i que cursen gran part del seu horatiu lectiu conjun-
tament. No s’ha de confondre amb el concepte d’aula física, ja que en
una mateixa aula poden coexistir-hi més d’una unitat escolar en funciona-
ment.

(2) Serveis complementaris: s’hi anotarà el nombre d’usuaris que són
alumnes del centre i que utilitzen aquests serveis, tant si aquests són
prestats pel centre com per altres empreses amb les quals hagin estat
contractats (i a les quals es paga per la prestació d’aquests serveis).

NOTA: Es recorda als centres que les dades relatives a aquest apar-
tat es refereixen al curs escolar 2004-2005.

Instrucciones generales

Objetivos

El objetivo principal de la Encuesta consiste en el estudio de las caracte-
rísticas estructurales y económicas de las guarderías privadas
La información obtenida debe cumplir un conjunto de requisitos básicos,
tales como ser comparable a escala internacional, cubrir las necesidades
de información demandada por diversos usuarios tanto, nacionales como
internacionales (EUROSTAT, OCDE y UNESCO), y ser un instrumento
útil para los fines de la Contabilidad Nacional.
En este sentido, se destaca que tanto el IDESCAT como el INE publicarán,
únicamente, los resultados a los niveles señalados anteriormente, mantenien-
do estricto secreto sobre los datos individuales proporcionados por los infor-
mantes ante cualquier organismo público o privado.
Unidad de información
La información que se solicita en el presente cuestionario debe referirse
al centro cuyos datos de emplazamiento figuran en la portada, indepen-
dientemente de que la empresa o el titular pudieran ser propietarios de
otros centros.
Información solicitada
Se recogerá información relativa a las actividades desarrolladas; activi-
dades educativas y las relacionadas con la prestación de servicios com-
plementarios por parte del centro docente. Así como, características del
centro, perfiles de alumnado, variables sobre la composición del profe-
sorado y estructura de costes, gastos e ingresos.
Cumplimentación del cuestionario
Las cifras deben anotarse con claridad, cumplimentando las casillas corres-
pondientes. Los datos económicos se solicitan en euros sin decimales. No
utilizar fracción, redondeando, si es preciso, por exceso o por defecto.

Se ruega leer las instrucciones de cada Apartado, antes de cumplimen-
tar el cuestionario.

Plazo: Este cuestionario debe ser devuelto, debidamente cumplimen-
tado, dentro de los 20 dias siguientes a su recepción.

Apartado 1: Referencia temporal de los datos económicos

Los datos a consignar deben referirse al curso 2004-2005. En el caso de que
la contabilidad del centro se lleve por años naturales, los datos económicos
(dentro de los Apartados 4 a 8) habrán de referirse al año 2005, aunque el
resto de datos seguirán teniendo como referencia el curso 2004-2005.

Apartado 3: Actividades docentes y servicios complementarios

(1) Número de unidades: se considerará el número de grupos de
alumnado que tienen un mismo tutor y que cursan gran parte de su hora-
rio lectivo conjuntamente. No se debe confundir con el concepto de aula
física ya que en una misma aula pueden coexistir más de una unidad
escolar en funcionamiento.

(2) Servicios complementarios: se anotará el número de usuarios que
son alumnos del centro y que utilizan estos servicios, tanto, si éstos son
prestados por el centro como por otras empresas con las que hayan sido
contratados (y a las que se paga por la prestación de estos servicios).

NOTA: Se recuerda a los centros que los datos referidos en este Apar-
tado se refieren al curso escolar 2004-2005.
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1. Referència temporal de les dades econòmiques / Referencia temporal de los datos económicos
(Assenyaleu amb una X el que correspongui) / (Señale con una X lo que corresponda)

Curs 2004/2005 / Curso 2004/2005 _______________________________________________________________________________________

Any 2005 / año 2005 ___________________________________________________________________________________________________

2. Característiques / Características

2.1. Dependència (Assenyaleu amb una X el tipus de centre segons qui sigui la persona, física o jurídica, titular del centre)
2.1. Dependencia (Señale con una X el tipo de centro según quien sea la persona, física o jurídica, titular del centro)

Centre educatiu catòlic o d’una altra confessió religiosa / Centro educativo católico o de otra confesión religiosa __________________________

Centre laic / Centro laico ________________________________________________________________________________________________

2.2. Naturalesa jurídica del titular del centre (assenyaleu amb una X una única opció)
2.2. Naturaleza jurídica del titular del centro (señale con una X una única opción)

Societat mercantil / Sociedad mercantil _____________________________________________________________________________________

Cooperativa ___________________________________________________________________________________________________________

Persona física _________________________________________________________________________________________________________

Institucions sense finalitat de lucre. Especifiqueu-les: / Instituciones sin finalidad de lucro. Especificar: ____________________________________

3. Activitats docents i serveis complementaris / Actividades docentes y servicios complementarios

3.1 Nivells educatius impartits en el centre (assenyaleu amb una X els nivells impartits) / Niveles educativos impartidos en el centro (señale con una X los
niveles impartidos)

Educació infantil de primer cicle (de 0 a 2 anys) / Educación infantil de primer ciclo (de 0 a 2 años) ______________________________________

Educació infantil de segon cicle (de 3 a 5 anys) / Educación infantil de segundo ciclo (de 3 a 5 años) ___________________________________

3.2. Alumnes i unitats / Alumnos y unidades

Primer cicle (de 0 a 2 anys) Segon cicle (de 3 a 5 anys)
Primer ciclo (de 0 a 2 años) Segundo ciclo (de 3 a 5 años)

Nombre d’alumnes / Número de alumnos

Nombre d’unitats / Número de unidades (1)

3.3. Horari del centre / Horario del centro

Hora d’obertura / Hora de apertura ___________________

Hora de finalització de serveis / Hora de finalización de servicios ___________________

3.4. Serveis complementaris / Servicios complementarios (2)

Mitjana diària d’usuaris de transport escolar / Media diaria de usuarios de transporte escolar _____________

Mitjana diària d’usuaris de menjador escolar / Media diaria de usuarios de comedor escolar ________________
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Apartado 4: Personal del centro y retribuciones anuales

(1) Personal del centro: Se considerará personal del centro a aquellas
personas que prestan sus servicios en el mismo, ya a través de una
relación laboral (contrato de trabajo) o porque, aunque no estén contra-
tados, mantienen algún tipo de relación con el centro, tanto de propiedad
(los propietarios de los centros escolares o miembros de cooperativas
que ejercen de directores o docentes), como de pertenencia a la entidad
titular (personal religioso…).
Cada persona debe figurar en una sola categoría, en aquella en la que
dedique mayor número de horas y se anotarán en la misma todas las
horas trabajadas en el centro por dicha persona.
En el caso de personal que realice labores de dirección, con indepen-
dencia de que realice labores docentes, se incluirá ÚNICAMENTE en la cate-
goría de “PERSONAL DE DIRECCIÓN”.
En los casos en que una persona trabaje en distintos centros pertenecientes
a un mismo titular, se habrá de tener en cuenta que solamente se anotarán
los datos que correspondan al centro al que se refiere este Cuestionario.

(2) Retribuciones anuales: se refieren a todos los pagos devengados
durante el periodo de referencia elegido (curso 2004-2005 o año 2005)
por el personal que está al servicio del Centro, incluyendo los sueldos y
salarios, así como las cuotas pagadas a la Seguridad Social.
Los sueldos y salarios comprenden: salario base, complementos, antigüe-
dad, incentivos, horas extras, etc., sin descontar las retenciones a cuenta
del IRPF, ni las cuotas de la Seguridad Social a cargo del trabajador.

(3) Personal docente: se entiende como tal cualquier persona emplea-
da a los fines de transmitir conocimientos, aptitudes y a la atención direc-
ta de los niños y niñas.
No se incluirá como personal docente al personal de dirección, (director,
subdirector, gerente y coordinador), aunque realice tareas docentes; este
personal se incluirá únicamente en su categoría de “PERSONAL DE DI-
RECCIÓN”.

(4) Titulado no docente: comprende médicos, psicólogos, A.T.S., cape-
llanes, etc.

(5) Personal de servicios complementarios: comprende personal asig-
nado a labores de transporte y comedor.
No incluye trabajadores autónomos ni de contratas.

(6) Personal de servicios generales: comprende personal de limpieza,
de mantenimiento y conservación del centro, etc.
No incluye trabajadores autónomos ni de contratas.

(7) Horas semanales trabajadas: es la suma de todas las horas trabaja-
das habitualmente cada semana (lectivas y complementarias según con-
venio y extras) por el total de personas pertenecientes a cada categoría.

(8) Sueldos y salarios: pagos en dinero o en especie con los que se
retribuye el trabajo de los asalariados sin descontar impuestos ni contri-
buciones de los asalariados a la Seguridad Social, retenidos en origen
por el empleador.

(9) Seguridad Social: incluye las cotizaciones sociales obligatorias que
la empresa paga, a su cargo, a los sistemas de previsión social. En el
caso del personal contratado consiste en el pago al Régimen General de
la Seguridad Social, mientras que en el caso del personal no contratado
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y los pagos
por servicios médicos a SERAS u otra entidad.

(10) Salario estimado: cuando en el centro existen personas que desa-
rrollan una actividad pero sin recibir a cambio retribución (personal no
contratado, tales como los propietarios miembros de cooperativas que
realizan labores de dirección o docentes,…), se les imputará como suel-
do y salario un coste equivalente en el que se incurriría por la contrata-
ción de personal retribuido de una cualificación adecuada para el desa-
rrollo de esas mismas funciones.

(11) Indemnizaciones: cantidades que se entregan al personal para re-
sarcirle de un daño o perjuicio. Se incluyen específicamente las
indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas.

(12) Otros gastos: incluye aquellos gastos de carácter social realizados
en cumplimiento de una disposición legal o de forma voluntaria, como pue-
dan ser: subvenciones a economatos y comedores, sostenimiento de es-
cuelas e instituciones de formación profesional, becas de estudio, cursos
de formación, aportaciones a sistemas complementarios de pensiones, etc.

Apartat 4: Personal del centre i retribucions anuals

(1) Personal del centre: Persones que presten serveis en un cen-
tre, sigui a través d’una relació laboral (contracte de treball) o per-
què, tot i que no estan contractades, mantenen alguna mena de
relació amb el centre, tant de propietat (els propietaris dels cen-
tres escolars o membres de cooperatives que exerceixen de di-
rectors o docents), com de pertinença a l’entitat titular (personal
religiós…).
Cada persona ha de figurar en una sola categoria, en aquella en què
dediqui un nombre més gran d’hores. S’hi anotaran totes les hores treba-
llades en el centre per aquesta persona.
Si hi ha personal que fa tasques de direcció, amb independència que
faci tasques docents, s'inclourà ÚNICAMENT a la categoria de “PERSO-
NAL DE DIRECCIÓ”.
En els casos en què una persona treballi en diferents centres pertanyents
a un mateix titular, s’haurà de tenir en compte que només s’anotaran les
dades que corresponguin al centre al qual es refereix aquest qüestionari.

(2) Retribucions anuals: es refereixen a tots els pagaments meritats
durant el període de referència elegit (curs 2004-2005 o any 2005) pel
personal que està al servei del centre, incloent-hi els sous i salaris, així
com les quotes pagades a la Seguretat Social.
Els sous i salaris comprenen: salari base, complements, antiguitat, in-
centius, hores extres, etc., sense descomptar les retencions a compte de
l’IRPF, ni les quotes de la Seguretat Social a càrrec del treballador.

(3) Personal docent: s’entén com a tal qualsevol persona ocupada en
els objectius de transmetre coneixements, aptituds i l’atenció directa de
nens i nenes.
No s’hi inclou com a personal docent el personal de direcció (director,
subdirector, gerent i coordinador), encara que faci tasques docents. Aquest
personal s’inclourà únicament en la seva categoria de “PERSONAL DE
DIRECCIÓ”.

(4) Titulat no docent: comprèn metges, psicòlegs, ATS, capellans,
etc.

(5) Personal de serveis complementaris: comprèn personal assignat a
tasques de transport i menjador.
No inclou treballadors autònoms ni de contractes.

(6) Personal de serveis generals: comprèn personal de neteja, de man-
teniment i conservació del centre, etc.
No inclou treballadors autònoms ni de contractes.

(7) Hores setmanals treballades: és la suma de totes les hores treba-
llades habitualment cada setmana (lectives i complementàries segons
conveni i extres) pel total de persones pertanyents a cada categoria.

(8) Sous i salaris: pagaments en diner o en espècie amb què es retribu-
eix el treball dels assalariats sense descomptar impostos ni contribuci-
ons dels assalariats a la Seguretat Social, retinguts en origen per l’ocu-
pador.

(9) Seguretat Social: inclou les cotitzacions socials obligatòries que l’em-
presa paga, a càrrec seu, als sistemes de previsió social. En el cas del
personal contractat, consisteix en el pagament al Règim General de la
Seguretat Social, mentre que en el cas del personal no contractat al Rè-
gim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i els pagaments per ser-
veis mèdics a SERAS o una altra entitat.

(10) Salari estimat: quan en el centre hi ha persones que desenvolupen
una activitat, però sense rebre a canvi cap retribució (personal no con-
tractat, tals com els propietaris membres de cooperatives que fan tas-
ques de direcció o docents…), se’ls imputa com a sou i salari un cost
equivalent al cost en el qual s’incorreria per la contractació de personal
retribuït d’una qualificació adequada per al desenvolupament d’aquestes
mateixes funcions.

(11) Indemnitzacions: quantitats que es lliuren al personal per rescaba-
lar-lo d’un dany o perjudici. S’hi inclouen principalment les indemnitzaci-
ons per acomidament i les jubilacions anticipades.

(12) Altres despeses: inclou les despeses de caràcter social fetes en
compliment d’una disposició legal o de forma voluntària, com ara: sub-
vencions a economats i menjadors, sosteniment d’escoles i institucions
de formació professional, beques d’estudi, cursos de formació, aportaci-
ons a sistemes complementaris de pensions, etc.
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4. Personal del centre (1) i retribucions anuals (2) / Personal del centro (1) y retribuciones anuales (2)
No s’hi inclouen els treballadors autònoms sense relació de propietat, els contractats d’execució d’obra (apartat 5)
No se incluye: los trabajadores autónomos sin relación de propiedad, los contratados de ejecución de obra (aptdo. 5)

4.1. Personal contractat i remunerat pel centre / Personal contratado y remunerado por el centro

Nre. de persones
Nº de personas

Hores setmanals
treballades

Horas semanales
trabajadas

(7)

Sous i salaris
Sueldos y salarios

(euros) (8)

Seguretat Social a càrrec
de l’ocupador (euros)

Seguridad Social a cargo
del empleador (euros) (9)

1. Personal de direcció (director, subdirector, gerent, etc.) ___________________ __________________ ____________________
4.1. Personal de dirección (director, subdirector, gerente, etc.)

2. Personal docent / Personal docente (3) ___________________ __________________ __________________ ____________________

3 Personal no docent / Personal no docente

3.1. Titulats no docents / Titulados no docentes (4) ___________________ __________________ __________________ ____________________

3.2. Personal d’administració / Personal de administración _________________ __________________ __________________ ____________________

3.3. Personal de serveis complementaris (5) ___________________ __________________ __________________ ____________________
4.3.3. Personal de servicios complementarios

3.4. Personal de serveis generals (6) ___________________ __________________ __________________ ____________________
4.3.4. Personal de servicios generales

Total personal contractat i remunerat pel centre ___________________ __________________ __________________ ____________________
Total personal contratado y remunerado por el centro

4.2. Personal no contractat i no remunerat (propietaris, membres de cooperatives i personal voluntari)
4.2. Personal no contratado y no remunerado (Propietarios, miembros de cooperativas y personal voluntario)

1. Personal de direcció (director, subdirector, gerent, etc.) ___________________ __________________ ____________________
4.1. Personal de dirección (director, subdirector, gerente, etc.)

2. Personal docent / Personal docente (3) ___________________ __________________ __________________ ____________________

3 Personal no docent / Personal no docente

3.1. Titulats no docents / Titulados no docentes (4) ___________________ __________________ __________________ ____________________

3.2. Personal d’administració / Personal de administración _________________ __________________ __________________ ____________________

3.3. Personal de serveis complementaris (5) ___________________ __________________ __________________ ____________________
4.3.3. Personal de servicios complementarios

3.4. Personal de serveis generals (6) ___________________ __________________ __________________ ____________________
4.3.4. Personal de servicios generales

Total personal no contractat i no remunerat ___________________ __________________ __________________ ____________________
Total personal no contratado y no remunerado

4.3. Altres despeses de personal (euros) / Otros gastos de personal (euros)

1. Indemnitzacions / Indemnizaciones  (11) ___________________

2. Altres despeses / Otros gastos  (12) ___________________

Total altres despeses de personal ___________________
Total otros gastos de personal

hores direcció / horas dirección

hores docència / horas docencia

Nre. de persones
Nº de personas

Hores setmanals
treballades

Horas semanales
trabajadas

(7)

Salari estimat
Salario estimado

(euros) (10)

Seguretat Social a càrrec
de l’ocupador (euros)

Seguridad Social a cargo
del empleador (euros) (9)

hores direcció / horas dirección

hores docència / horas docencia
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Apartat 5: Despeses corrents en béns i serveis

(1) Compres i despeses: s’han d’anotar en aquest quadre els imports
de totes les compres i despeses, valorats sense incloure l’IVA deduï-
ble, fetes en el període a què es refereixen les dades (curs 2004-2005 o
any 2005), independentment que s’hagin consumit o no.

No inclou les despeses per haver comprat béns inventariables (de dura-
da superior a un curs escolar) i per haver-ne fet reformes importants, que
figuraran a l’apartat 8 “OPERACIONS DE CAPITAL”.

(2) Consum de material fungible i altres despeses de l’activitat edu-
cativa: aquestes despeses inclouen el consum de material fungible (ma-
terial didàctic, de tallers, etc.), així com altres despeses de les activitats
considerades (reparació, conservació i lloguers del mobiliari escolar i equip
didàctic dedicat a activitats educatives).

Es considera material fungible el material no inventariable, sempre que
es destini a l’ús directe dels alumnes.

S’inclouran tant les despeses de material reemborsat pels alumnes di-
rectament al centre com les despeses de material lliurat gratuïtament als
alumnes.

(3) Personal docent autònoms i contractes d’execució d’obra: s’in-
clouen els imports pagats a treballadors autònoms o de contractes d’exe-
cució d’obra sense relació de propietat.

(4) Despesa del servei complementari de transport escolar regular:
El transport escolar es refereix al servei per mitjà del qual es trasllada els
alumnes des de casa seva fins al centre i a l’inrevés. Aquest servei pot
ser gratuït o se’n poden pagar unes quotes mensuals.
S’exclou de la consideració de transport escolar el que es fa per a activi-
tats escolars complementàries tals com visites, excursions…

(5) Despeses generals: s’inclouen les despeses necessàries per al fun-
cionament del centre educatiu que no es dediquen específicament a cap
de les activitats previstes anteriorment.

Apartado 5 : Gastos corrientes en bienes y servicios

(1) Compras y gastos: se anotará en este cuadro los importes de todas
las compras y gastos, valorados sin incluir el I.V.A. deducible, realiza-
dos en el periodo a que se refieren los datos (Curso 2004-2005 o año
2005), independientemente de que se hayan consumido o no.

No incluya los gastos por adquisición de bienes inventariables (de dura-
ción superior a un curso escolar) y por reformas importantes de los mis-
mos, que figurarán en el Apartado 8. “OPERACIONES DE CAPITAL”.

(2) Consumo de material fungible y otros gastos de la actividad edu-
cativa: estos gastos incluyen el consumo de material fungible (material
didáctico, de talleres, etc.), así como, otros gastos de las actividades
consideradas (reparación, conservación y alquileres del mobiliario esco-
lar y equipo didáctico dedicado a actividades educativas).

Se considera material fungible al material no inventariable, siempre que
se destine al uso directo de los alumnos.

Se incluirán tanto los gastos de material reembolsado por los alumnos di-
rectamente al centro como los gastos de material entregado gratuitamente
a los alumnos.

(3) Personal docente autónomos y contratos de ejecución de obra:
se incluyen los importes pagados a trabajadores autónomos o de contra-
tos de ejecución de obra sin relación de propiedad.

(4) Gasto del servicio complementario de transporte escolar regu-
lar: El transporte escolar se refiere al servicio mediante el cual se trasla-
da a los alumnos desde sus hogares al centro y viceversa. Este servicio
puede ser gratuito o pagarse por él unas cuotas mensuales.
Se excluye de la consideración de transporte escolar aquél que se reali-
za para actividades escolares complementarias tales como visitas, ex-
cursiones, ...

(5) Gastos generales: se incluyen los gastos necesarios para el funcio-
namiento del centro educativo que no se dedican específicamente a nin-
guna de las actividades anteriormente contempladas.
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5. Despeses corrents en béns i serveis (valorats sense incloure l’IVA deduïble) (1)
5. Gastos corrientes en bienes y servicios (valorados sin incluir el IVA deducible) (1)

Unitats / Unidades: euros

5.1. Despesa de les activitats educatives / Gasto de las actividades educativas

5.1.1.Consum de material fungible i altres despeses de l’activitat educativa (2) ___________________________________________ ____________________
Consumo de material fungible y otros gastos de la actividad educativa

5.1.2.Retribucions al personal docent contractat com a autònom o per contractes d’execució d’obres (3) _______________________ ____________________
Retribuciones al personal docente contratado como autónomo o por contratos de ejecución de obras

5.2. Despesa dels serveis complementaris / Gasto de los servicios complementarios

Quan aquests serveis siguin prestats pel centre, s’exclouran les despeses de personal que s’han d’anotar a l’apartat 4 sobre el personal del centre.
Cuando estos servicios sean prestados por el centro, se excluirán los gastos de personal que deben anotarse en el apartado 4 sobre el personal del centro.

5.2.1.De transport escolar regular / De transporte escolar regular (4)

Servei prestat pel mateix centre: carburants i subministraments, reparació i conservació dels elements de transport, etc. _____ ____________________
Servicio prestado por el propio centro: carburantes y suministros, reparación y conservación de los elementos de transporte, etc.

Servei contractat a una altra empresa: import de la contracta / Servicio contratado a otra empresa: importe de la contrata ____ ____________________

5.2.2.De menjador (inclòs menjador de residents) / De comedor (incluido comedor de residentes)

Servei prestat pel mateix centre: aliments, reposició de parament, reparació i conservació
de mobiliari de menjador i cuina, electrodomèstics, etc.) _________________________________________________________ ____________________
Servicio prestado por el propio centro: alimentos, reposición de menaje, reparación y conservación
de mobiliario de comedor y cocina, electrodomésticos, etc.)

Servei contractat a una altra empresa: import de la contracta / Servicio contratado a otra empresa: importe de la contrata ____ ____________________

5.3. Despesa d’altres serveis prestats pel centre / Gasto de otros servicios prestados por el centro _________ _________________

5.4 Despeses generals / Despeses generals (5)

5.4.1.Dels immobles / De los inmuebles

Arrendaments d’immobles / Arrendamientos de inmuebles _______________________________________________________ _________________

Reparació i conservació d’edificis, instal·lacions… / Reparación y conservación de edificios, instalaciones… _______________ _________________

Primes d’assegurances no socials / Primas de seguros no sociales ________________________________________________ _________________

Subministraments (aigua, electricitat, combustibles, etc.) / Suministros (agua, electricidad, combustibles, etc.) _____________ _________________

Servei de neteja prestat pel centre (materials i estris de neteja) / Servicio de limpieza prestado por el centro _______________ _________________

Servei de neteja contractat a una altra empresa (import de la contracta) ____________________________________________ _________________
Servicio de limpieza contratado a otra empresa (importe de la contrata)

Altres despeses de l’immoble / Otros gastos del inmueble ________________________________________________________ _________________

5.4.2.D’administració / De administración

Material no inventariable d’oficina (impresos, paper ..) / Material no inventariable de oficina (impresos, papel, ..) ____________ _________________

Comunicacions (serveis telefònics i postals) / Comunicaciones (servicios telefónicos y postales) _________________________ _________________

Altres despeses d’administració (reparació, conservació i lloguer de mobiliari i màquines d’oficina, dietes i locomoció, ports, vestuari…) __ _________________
Otros gastos de administración (reparación, conservación y alquiler de mobiliario y máquinas de oficina, dietas y locomoción, portes, vestuario..)

5.4.3.Altres despeses de serveis exteriors generals / Otros gastos de servicios exteriores generales

Serveis bancaris / Servicios bancarios _______________________________________________________________________ _________________

Impostos i tributs (sense IVA deduïble) / Impuestos y tributos (sin IVA deducible) _____________________________________ _________________

Altres despeses generals (publicitat, relacions públiques, assessories, etc.) _________________________________________ _________________
Otros gastos generales (publicidad, relaciones públicas, asesorías, etc.)

TOTAL DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS / TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ____________ _________________
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Apartat 6: Ingressos / Apartado 6: Ingresos

(1) Ingressos: anoteu en aquest quadre els imports corresponents al
període de referència (curs 2004-2005 o any 2005), de les quotes cobra-
des als alumnes, de les subvencions o transferències concedides i d’al-
tres ingressos que hagi obtingut al centre d’ensenyament, valorats sense
incloure l’IVA deduïble.

(2) Ingressos per quotes: són els pagaments que, amb caràcter obligato-
ri, fan els alumnes com a contraprestació de l’atenció rebuda en el centre.

Comprèn:
- quotes per l’activitat educativa
- quotes per activitats complementàries o optatives (idiomes, excursions,
visites…)
- quotes pels serveis complementaris (transport i menjador)
- quotes per altres serveis (quotes per serveis de guarderia abans o des-
prés de l’horari escolar regular, metges, psicopedagògics, així com quo-
tes per servei a alumnes amb menjar propi…)
No inclou les donacions de les associacions de mares i pares d’alumnes
(vegeu nota 5)

(3) Ingressos per transferències: s’hi han d’anotar les quantitats con-
cedides al centre en el període de referència, independentment que
s’hagin cobrat o no, distingint la font d’on procedeixen, el tipus de trans-
ferència i la destinació d’aquesta.

(4) Transferència de particulars: aportacions voluntàries satisfetes al
centre per les famílies.

(5) Transferències d’institucions sense finalitat de lucre: inclou, dins
de la partida de transferències CORRENTS, les donacions de les AMPAs
(associacions de mares i pares d’alumnes).

(6) Transferències de l’estranger: transferències d’organismes públics
de la Unió Europea.

(7) Altres ingressos: ingressos no considerats en els epígrafs anteriors
(ingressos per serveis no educatius prestats pel centre, reemborsament
per part dels alumnes del material adquirit pel centre i lliurat a aquests…).

Apartado 6: Ingresos

(1) Ingresos: anote en este cuadro los importes correspondientes al pe-
riodo de referencia (Curso 2004-2005 o año 2005), de las cuotas cobra-
das a los alumnos, de las subvenciones o transferencias concedidas y
de otros ingresos que haya obtenido el centro de enseñanza, valorados
sin incluir el IVA deducible.

(2) Ingresos por cuotas: son los pagos que, con carácter obligatorio, reali-
zan los alumnos como contraprestación de la atención recibida en el centro.

Comprende:
- Cuotas por la actividad educativa
- Cuotas por actividades complementarias u optativas (idiomas, excursiones,
visitas, ...)
- Cuotas por los servicios complementarios (transporte y comedor)
- Cuotas por otros servicios (cuotas por servicios de guardería antes o
después del horario escolar regular, médicos, psicopedagógicos, así como
cuotas por servicio a alumnos con comida propia, ...)
No incluye las donaciones de las Asociaciones de madres y padres de
alumnos (véase nota 5)

(3) Ingresos por transferencias: se anotarán las cantidades concedi-
das al centro en el periodo de referencia, independientemente de que
hayan sido o no cobradas, distinguiendo la fuente de donde proceden, el
tipo de transferencia y el destino de la misma.

(4) Transferencias de particulares: incluye las aportaciones volunta-
rias satisfechas al centro por las familias.

(5) Transferencias de instituciones sin fines de lucro: incluye, dentro
de la partida de transferencias CORRIENTES, las donaciones de las
AMPAS (Asociaciones de madres y padres de alumnos).

(6) Transferencias del extranjero: incluye las transferencias de orga-
nismos públicos de la Unión Europea.

(7) Otros ingresos: incluye otros ingresos no considerados en los ante-
riores epígrafes (ingresos por servicios no educativos prestados por el
centro, reembolso por parte de los alumnos del material adquirido por el
centro y entregado a los mismos, …).

Apartat 7: Operacions de capital

(1) Immobilitzat material: terrenys i béns naturals, construccions i
instal·lacions tècniques, equips per al procés d’informació (ordina-
dors i altres conjunts electrònics), elements de transport, maquinària
i utillatge, etc.

(2) Immobilitzat immaterial: aplicacions informàtiques, concessions ad-
ministratives, propietat industrial, etc.
S’inclou també el lísing: drets sobre béns adquirits en règim d’ar-
rendament financer (es recull el valor al comptat per als béns ad-
quirits sota aquesta modalitat durant el curs escolar 2004-2005 o
l’any 2005, segons quina sigui la referència de les dades econòmi-
ques).

(3) Valor de cost de tots els béns inventariables: valor d’adquisició o,
si s’escau, valor regularitzat de tots els béns inventariables, inclosos els
adquirits en el període de referència de l’estadística.

(4) Valor de cost de les adquisicions del període: adquisicions per
reposició i per a ampliació, encara que es paguin totalment o parcialment
en altres períodes. Per a edificacions en curs s’anotarà el valor de l’obra
executada durant el període a què facin referència les dades (curs esco-
lar 2004-2005 o l’any 2005, segons quina sigui la referència de les dades
econòmiques).

(5) Amortització: es recollirà per a tots els béns inventariables la provi-
sió per a l’amortització en el període considerat.

(6) Venda: s’hi anota l’import total obtingut en la venda d’aquests béns,
valorats sense incloure l’IVA.

Apartado 7: Operaciones de capital

(1) Inmovilizado material: terrenos y bienes naturales, construcciones
e instalaciones técnicas, equipos para el proceso de información (orde-
nadores y demás conjuntos electrónicos), elementos de transporte, ma-
quinaria y utillaje, etc.

(2) Inmovilizado inmaterial: aplicaciones informáticas, concesiones ad-
ministrativas, propiedad industrial, etc.
Se incluye, también, el leasing: derechos sobre bienes adquiridos en
régimen de arrendamiento financiero (se recoge el valor al contado
para los bienes adquiridos bajo esta modalidad durante el Curso escolar
2004-2005 o el año 2005, dependiendo de cual sea la referencia de los
datos económicos).

(3) Valor de coste de todos los bienes inventariables: valor de adqui-
sición o en su caso valor regularizado de todos los bienes inventariables,
incluidos los adquiridos en el período de referencia de la estadística.

(4) Valor de coste de las adquisiciones del periodo: adquisiciones por
reposición y para ampliación, aunque se paguen total o parcialmente en
otros periodos. Para edificaciones en curso se anotará el valor de la obra
ejecutada durante el periodo a que se refieran los datos (Curso escolar
2004-2005 o el año 2005 dependiendo de cual sea la referencia de los
datos económicos).

(5) Amortización: se recogerá para todos los bienes inventariables la
provisión para la amortización en el período considerado.

(6) Venta: anote el importe total obtenido en la venta de dichos bienes,
valorados sin incluir el IVA.
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6. Ingressos (valorats sense incloure l’IVA deduïble) (1)
6. Ingresos (valorados sin incluir el IVA deducible) (1) Unitats / Unidades: euros

6.1 Ingressos per quotes / Ingresos por cuotas  (2)
6.1 Les aportacions voluntàries de les famílies es recullen a l’apartat 6.2.5 / Las aportaciones voluntarias de las familias se recogen en el apartado 6.2.5

Import anual / Importe anual

1. Activitat docent / Actividad docente ___________________

2. Activitats complementàries o optatives / Actividades complementarias o optativas ___________________

3. Servei de transport / Servicio de transporte ___________________

4. Servicio de menjador / Servicio de comedor ___________________

5. Altres serveis (serv. mèdics, psicopedagògics, etc.) ___________________

TOTAL INGRESSOS POR QUOTES 6.1 / TOTAL INGRESOS POR CUOTAS 6.1 ___________________

6.2. Ingressos per transferències / Ingresos por transferencias (3)
Transferències corrents Transferències de capital

Transferencias corrientes Transferencias de capital

1. De l’Administració central / De la administración central ___________________ ____________________

2. De l’Administració autonòmica / De la administración autonómica ___________________ ____________________

3. De l’administració local / De la administración local ___________________ ____________________

4. D’altres organismes públics / De otros organismos públicos ___________________ ____________________

5. De particulars / De particulares (4) ___________________ ____________________

6. D’institucions sense finalitat de lucre / De instituciones sin fines de lucro (5) ___________________ ____________________

7. D’empreses / De empresas ___________________ ____________________

8. De l’estranger / Del extranjero (6) ___________________ ____________________

TOTAL INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES 6.2 / TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 6.2 ___________________ ____________________

6.3. Altres ingressos / Otros ingresos
Import anual / Importe anual

1. Ingressos financers (subgrup 76 de PGC) / Ingresos financieros (subgrupo 76 de PGC) ___________________

2. Altres ingressos / Otros ingresos (7) ___________________

TOTAL ALTRES INGRESSOS 6.3 / TOTAL OTROS INGRESOS 6.3 ___________________

7. Operacions de capital / Operaciones de capital Unitats / Unidades: euros

CONCEPTES / CONCEPTOS Valor de cost / Valor de coste

De tots els béns
inventariables

De todos los bienes
inventariables

(3)

De les adquisicions
del període

De las adquisiciones
del periodo

(4)

Amortització
Amortización

(5)
(Dotació del període)
(Dotación del periodo)

Venda de béns de capital
Venta de bienes de capital

 (6)

7.1. Immobilitzat material / Inmovilizado material (1)

Terrenys i béns naturals ___________________ __________________ ___________________ ___________________
Terrenos y bienes naturales
Construccions i instal·lacions tècniques ___________________ __________________ ___________________ ___________________
Construcciones e inst. técnicas
Equips per al processament d’informació ___________________ __________________ ___________________ ___________________
Equipos para el procesamiento de información
Un altre immobilitzat material ___________________ __________________ ___________________ ___________________
Otro inmovilizado material

7.2. Immobilitzat immaterial / Inmovilizado inmaterial (2) ___________________ __________________ ___________________ ___________________
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8. Quadre resum de les operacions econòmiques del centre (despeses i ingressos)
8. Cuadro Resumen de las operaciones económicas del centro (gastos e ingresos)

Unitats / Unidades: euros

8.1. Despeses corrents / Gastos corrientes

COSTOS DE PERSONAL / COSTES DE PERSONAL ____ _______________ (Total apartat / Total Apartado 4)

BÉNS I SERVEIS / BIENES Y SERVICIOS _____________ _______________ (Total apartat / Total Apartado 5)

Total despeses corrents corrientes / Total gastos corrientes _ _______________ (Total apartats / Total Apartados 4+5)

8.2. Total ingressos / Total ingresos _____________________ _______________ (Total apartat / Total Apartado 6)

8.3. Superàvit o dèficit / Superávit o déficit ________________ _______________ (8.2 ) - (8.1)
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Observacions generals del qüestionari: / Observaciones generales del cuestionario: _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Gràcies per la vostra col·laboració / Gracias por su colaboración



B. Qüestionari de l’Enquesta de finançament i despeses de l’ensenyament privat
(curs 2004-2005). Ensenyament no universitari





Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística 
de Catalunya

Encuesta de fi nanciación y gastos 
de la enseñanza privada (curso 2004-2005)
Enseñanza No Universitaria

Enquesta de fi nançament i despeses 
de l’ensenyament privat (curs 2004-2005)
Ensenyament no universitari
Identifi cació del centre / Identifi cación del centro

(Espai reservat per a l’etiqueta identifi cativa)
(Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa)

  
Modifi cacions en la identifi cació (S’han d’emplenar només els apartats subjectes a variació o aquells que no apareixin a l'etiqueta superior)
Modifi caciones en la identifi cación (Cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación o aquellos que no aparezcan en la etiqueta superior)

____________________________________________________________________________________________________________________  

Nom del centre / Nombre del centro Codi del centre / Código del centro

____________________________________________________________________________________________________________________  

Titular  NIF

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Domicili del centre (carrer, plaça, passeig, avinguda, etc.) / Domicilio del centro (calle, plaza, paseo, avenida, etc.)

  ____________________________________________________________________________________________________  

Codi postal / Código Postal Municipi / Municipio Codi de municipi / Código de municipio

__________________________________________________    _________________________  _________________________   _______________________________
Província / Provincia Cod. prov. Telèfon / Teléfono Fax Correu electrònic / E-mail 

Persona de contacte a qui adreçar-se, si cal, per a consultes, aclariments o modifi cacions sobre el qüestionari.
Persona de contacto a quien dirigirse, en caso necesario, para consultas, aclaraciones o modifi caciones sobre este cuestionario.

Sr/a. / Sr. D.:  _________________________________________________________________________________________

Telèfon / Teléfono: _____________________________________ Fax: ____________________________________________

Correu electrònic (de contacte) / E-mail (de contacto):  ________________________________________________________

Mod.: EFDEP-04/05

Per efectuar qualsevol consulta  / Para efectuar cualquier consulta 

Tel. 93 318 03 27         Fax: 93 412 31 45            A/e / e-mail: ensenyament@idescat.net

FIRMA O SEGELL DE L’EMPRESA
FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA

Legislación Estadística de cumplimentación obligatoria
Secreto Estadístico

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los 
datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de 
los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de 
la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP)). Todo el personal 
estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la 
LFEP y art. 24 de la LEC).

Obligación de facilitar los datos

Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la obligación de facilitar los datos que se solici-
ten para la elaboración de esta Estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas, 
nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es 
obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro 
del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadís-
ticos (art. 10.2 de la LFEP).

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las esta-
dísticas para fi nes estatales, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
contenidas en el presente  Título (art. 48.1 de la LFEP).

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,61 €. Las 
infracciones graves serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06 €. Las infracciones 
leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51 €(art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP).

DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO

Legislació estadística de resposta obligatòria
Secret estadístic

Són objecte de protecció i són emparades pel secret estadístic les dades personals 
que obtinguin els serveis estadístics tant directament dels informants com a través de 
fonts administratives (art. 13.1 de la Llei de la funció estadística pública de 9 de maig de 
1989 (LFEP) i art. 24 i següents de la Llei d’estadística de Catalunya 23/1998, de 30 de 
desembre(LEC). Tot el personal estadístic té l’obligació de preservar el secret estadístic 
(art. 17.1 de la LFEP i art. 24 de la LEC).

Obligació de facilitar les dades

Les lleis 4/1990, la 13/1996 i la LEC estableixen l’obligació de facilitar les dades que 
es demanen per a l’elaboració d’aquesta estadística.
Els serveis estadístics poden sol·licitar dades de totes les persones físiques i jurídiques, 
nacionals i estrangeres, residents a Espanya (article 10.1 de la LFEP).

Totes les persones físiques i jurídiques que subministren dades, tant si la seva col·laboració 
és obligatòria com voluntària, han de contestar de manera veraç, exacta, completa i 
dins del termini a les preguntes ordenades en la forma deguda pels serveis estadístics 
(art. 10.2 de la LFEP).

L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en relació amb les es-
tadístiques per a fi ns estatals, serà sancionat d’acord amb el que disposen les normes 
contingudes en el present títol (art. 48.1 de la LFEP).

Les infraccions molt greus se sancionen amb multes de 3.005,07 a 30.050,61 €. Les 
infraccions greus se sancionen amb multes de 300,52 a 3.005,06 €. Les infraccions lleus 
se sancionen amb multes de 60,10 a 300,51 € (art. 51.1, 51.2 i 51.3 de la LFEP).

DOCUMENT PROTEGIT PEL SECRET ESTADÍSTIC
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Instruccions generals
Objectius
L’objectiu principal de l’Enquesta consisteix en l’estudi de les característiques estructurals i 
econòmiques dels centres d’ensenyament que desenvolupen la seva activitat en el sector de 
l’ensenyament privat reglat (independentment que estiguin fi nançats o no amb fons públics). 
S’entén com a reglats els ensenyaments que estiguin impartits per les administracions 
públiques educatives o homologades per aquestes.

La informació obtinguda ha de complir un conjunt de requisits bàsics, com ara ser comparable 
a escala internacional, cobrir les necessitats d’informació demanada per diversos usuaris, 
tant nacionals com internacionals (EUROSTAT, OCDE i UNESCO) i ser un instrument útil 
per als fi ns de la comptabilitat nacional.

En aquest sentit, es mantindrà un estricte secret sobre les dades individuals proporcionades 
pels informants davant qualsevol organisme públic o privat.

Unitat d’informació
La informació que es demana en aquest qüestionari s’ha de referir al centre docent, les 
dades d’emplaçament del qual fi guren a la portada, independentment que l’empresa o el 
titular puguin ser propietaris d’altres centres.

Emplenament del qüestionari
Les xifres s’han d’anotar amb claredat, emplenant les caselles corresponents. Les dades 
econòmiques s’han d’anotar en euros, sense utilitzar fracció, ni decimals i arrodonint, si cal, 
per excés o per defecte.

Les dades a consignar s’han de referir al curs 2004-2005. En el cas que la comptabilitat del 
centre es faci per anys naturals, les dades econòmiques (apartats 5 a 9) s’han de referir a l’any 
2005, encara que la resta de dades continuaran tenint com a referència el curs 2004-2005.

No empleneu les caselles ombrejades.

Llegiu les instruccions de cada apartat, abans d’emplenar el qüestionari.

Termini: aquest qüestionari s’ha de retornar, degudament emplenat, dins els 
20 dies següents d’haver-lo rebut.

Conceptes i defi nicions
ACTIVITATS I SERVEIS PRESTATS PEL CENTRE
Es refereix a les activitats i serveis que són gestionats directament pel centre, tant si són 
prestats pel centre com per altres empreses (contractes) o per professionals autònoms. No 
s’hi inclouen els gestionats per altres empreses o per AMPAs i pels que el centre percep a 
canvi un arrendament o llicència. Es CLASSIFIQUEN en:

Activitats docents d’ensenyaments reglats. Disciplines contingudes en els programes 
ofi cials d’ensenyament.
Activitats docents extraescolars. Es refereixen a les activitats que són establertes pel 
centre que no són avaluables a efectes acadèmics i que es realitzen fora de l’horari lectiu 
(classes d’informàtica, ballet, idiomes, pintura, etc.). No s’hi inclouen les classes de suport 
dirigides a alumnes amb necessitats educatives específi ques (immigrants, etc.), ja que es 
consideren activitat docent d’ensenyament reglat.
Activitats complementàries. Es refereixen a les activitats que són les establertes pel 
centre, que no són avaluables a efectes acadèmics, es realitzen dins de l’horari de 
permanència obligada dels alumnes en el mateix i en les quals pot participar, de manera 
voluntària, el conjunt dels alumnes (excursions, competicions esportives, visites a museus 
o empreses, conferències, etc.).
Serveis complementaris. Transport, menjador, residència i altres serveis complementaris 
(metges...).

NIVELLS D’ENSENYAMENT
Als efectes d’aquesta Enquesta s’han considerat els nivells següents:
Les dades sobre Ens. especial per a alumnes amb necessitats educatives especials 
(ANEE) i ens. per a adults (inicials, ESPA, batxillerat...), que són equivalents a nivells 
de règim general, s’inclouen en aquests nivells.

Educació infantil 1r. cicle.- Educació dirigida a nens de 0 a 3 anys en centres autoritzats 
i homologats per l’Administració educativa.
Educació infantil 2n. cicle.- Educació dirigida a nens de 3 a 6 anys en centres autoritzats 
i homologats.
Educació primària.- Cursos de 1r. a 6è. Inclou ens. inicials d’ed. Bàsica (alfabetització i 
consolidació de coneixements).
Educació secundària obligatòria.- 1r. i 2n. cicle. Inclou l’ESPA.
Batxillerat.- 1r. i 2n. curs.
Ensenyaments professionals de grau mitjà

Formació professional de grau mitjà.- Cicles formatius de grau mitjà d’FP i programes 
de garantia social.
Ensenyaments de règim especial de grau mitjà.- Cicles formatius de grau mitjà d’arts 
plàstiques i disseny, d’ensenyaments esportius, de música i dansa i ensenyament superior 
d’idiomes (ensenyaments de l’escola ofi cial d’idiomes).

Ensenyaments professionals de grau superior
Formació professional de grau superior.-
Cicles formatius de grau superior d’FP.
Ensenyaments de règim especial de grau superior.- Cicles formatius de grau superior 
d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius. 
Ensenyaments de règim especial equivalents a universitaris.- Ensenyaments de grau 
superior de música i dansa, d’art dramàtic, de disseny, de ceràmica, i de conservació i 
restauració de béns culturals.

Educació sense especifi car nivell
Educació especial sense especifi car nivell (transició a la vida adulta…).- Comprèn 
els estudis d’educació especial dirigits a alumnes amb defi ciències cognitives severes..., 
que a causa d’aquestes defi ciències es troben discapacitats per cursar nivells reglats 
d’ensenyament. 
EPA sense especifi car nivell.-  Inclou l’educació per a adults de caràcter FORMAL que 
no és equivalent a cap dels nivells de règim general.

NO SERAN OBJECTE DE L’ENQUESTA els ensenyaments no recollits en els nivells 
anteriors, com ara grau elemental de música i dansa i educació per a adults no formal i, per 
tant, NO S’INCLOURAN EN EL QÜESTIONARI els costos i ingressos generats per aquests 
ensenyaments.

Instrucciones generales
Objetivos
El objetivo principal de la Encuesta consiste en el estudio de las características estructurales 
y económicas de los centros de enseñanza que desarrollan su actividad en el sector de la 
enseñanza privada reglada (independientemente que estén fi nanciados o no con fondos 
públicos), entendiendo por “reglada” las enseñanzas que están impartidas por las Adminis-
traciones Públicas Educativas u homologadas por las mismas.

La información obtenida debe cumplir un conjunto de requisitos básicos, tales como ser 
comparable a escala internacional, cubrir las necesidades de información demandada por 
diversos usuarios tanto nacionales como internacionales (EUROSTAT, OCDE y UNESCO) y 
ser un instrumento útil para los fi nes de la Contabilidad Nacional.

En este sentido, se mantendrá estricto secreto sobre los datos individuales proporcionados 
por los informantes ante cualquier organismo público o privado.

Unidad de información
La información que se solicita en el presente cuestionario debe referirse al centro docente 
cuyos datos de emplazamiento fi guran en la portada, independientemente de que la empresa 
o el titular pudieran ser propietarios de otros centros.

Cumplimentación del Cuestionario
Las cifras deben anotarse con claridad, cumplimentando las casillas correspondientes. Los 
datos económicos deben anotarse en euros, sin utilizar fracción, ni decimales y redondeando, 
si es preciso, por exceso o por defecto.

Los datos a consignar deben referirse al curso 2004-2005. En el caso de que la contabilidad del 
centro se lleve por años naturales, los datos económicos (Apartados 5 a 9) habrán de referirse 
al año 2005, aunque el resto de datos seguirán teniendo como referencia el curso 2004-2005.

No cumplimentar las casillas sombreadas.

Se ruega leer las instrucciones de cada Apartado, antes de cumplimentar el Cuestionario.

Plazo: este cuestionario debe ser devuelto, debidamente cumplimentado, 
dentro de los 20 días siguientes a su recepción.

Conceptos y defi niciones
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO
Se refi ere a las actividades y servicios que son gestionados directamente por el centro, 
tanto si son prestados por el centro como por otras empresas (contratas) o por profesionales 
autónomos. No se incluyen los gestionados por otras empresas o por AMPAS y por los que 
el centro percibe a cambio un arrendamiento o licencia. Se CLASIFICAN en:

Actividades docentes de Enseñanzas Regladas. Disciplinas contenidas en los programas 
ofi ciales de enseñanza.
Actividades docentes Extraescolares. Se refi eren a aquellas actividades que son esta-
blecidas por el centro que no son evaluables a efectos académicos y que se realizan fuera  
del horario lectivo (clases de informática, ballet, idiomas, pintura, etc.). No se incluyen las 
clases de apoyo dirigidas a alumnos con necesidades educativas específi cas (inmigrantes, 
etc) ya que se consideran como actividad docente de enseñanza reglada. 
Actividades Complementarias. Se refi eren a aquellas actividades que son las establecidas 
por el centro, que no son evaluables a efectos académicos, se realizan dentro del horario 
de permanencia obligada de los alumnos en el mismo y en las que puede participar, de 
forma voluntaria, el conjunto de los alumnos (excursiones, competiciones deportivas, visitas 
a museos o empresas, conferencias, etc.) 
Servicios complementarios.  Transporte, comedor, residencia y otros servicios comple-
mentarios (médicos,...). 

NIVELES DE ENSEÑANZA
A efectos de esta Encuesta se han considerado los siguientes niveles:
Los datos sobre Ed. Especial para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
(ANEE) y Ed. para Adultos (iniciales, ESPA, Bachillerato,...) que son equivalente a niveles 
de régimen general, se incluyen en dichos niveles.

Educación Infantil 1º ciclo.- Educación dirigida a niños de 0 a 3 años en centros autorizados 
y homologados por la Administración educativa.
Educación Infantil 2º ciclo.- Educación dirigida a niños de 3 a 6
 años en centros autorizados y homologados.
Educación Primaria-. Cursos 1º a 6º. Incluye Ens. Iniciales de Ed. Básica (alfabetización y 
consolidación de conocimientos).
Educación Secundaria Obligatoria.- 1er y 2º Ciclo. Incluye la ESPA.
Bachillerato.- 1er y 2º curso.
Enseñanzas profesionales de Grado Medio
Formación Profesional de Grado Medio.- Ciclos formativos de grado medio de FP y 
Programas de Garantía Social.

Enseñanzas de Régimen Especial de Grado Medio.- Ciclos formativos de grado medio 
de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Música y de Danza y Ense-
ñanza Superior de Idiomas (enseñanzas de la escuela ofi cial de idiomas).

Enseñanzas profesionales de Grado Superior
Formación Profesional de Grado Superior.-
Ciclos formativos de Grado Superior de FP.
Enseñanzas de Régimen Especial de Grado Superior.- Ciclos formativos de grado 
superior de Artes Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas
Enseñanzas de Régimen Especial equivalentes a universitarias.- Enseñanzas de 
grado superior de Música y Danza, de Arte Dramático, de Diseño, de Cerámica, y de 
Conservación y Restauración de bienes culturales.

Educación sin especifi car nivel
Educación Especial sin especifi car nivel (transición a la vida adulta,…).- Comprende 
aquellos estudios de educación especial dirigido a alumnos con defi ciencias cognitivas 
severas,… que debido a estas defi ciencias se encuentran discapacitados para cursar 
niveles reglados de enseñanza. 
EPA sin especifi car nivel.-  Incluye la Educación para Adultos de carácter FORMAL que 
no es equivalente a ninguno de los niveles de régimen general.

NO SERÁN OBJETO DE LA ENCUESTA, las Enseñanzas no recogidas en los niveles 
anteriores tales como; Gr. Elemental de Música y Danza y Ed. Para Adultos No Formal y, por 
lo tanto, NO SE INCLUIRÁN EN EL CUESTIONARIO los costes e ingresos generados por 
estas enseñanzas.
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1. Referència de les dades econòmiques / Referencia de los datos económicos 
  (assenyaleu amb una X el que correspongui) / (señale con una X lo que corresponda)

Curs / Curso 2004/2005 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 1

  Any / Año 2005 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 6

 

2. Característiques del centre / Características del centro
2.1. Dependència (assenyaleu amb una X el tipus de centre segons qui sigui la persona, física o jurídica, titular del centre)
2.1. Dependencia (señale con una X el tipo de centro según quien sea la persona, física o jurídica, titular del centro)

Centre educatiu catòlic o d’una altra confessió religiosa / Centro educativo católico o de otra confesión religiosa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1

Centre laic / Centro laico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6

2.2. Naturalesa jurídica del titular del centre / Naturaleza jurídica del titular del centro
(assenyaleu amb una X una única opció) / (señale con una X una única opción)

Societat mercantil / Sociedad mercantil  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1

Cooperativa / Cooperativa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2

Persona física / Persona física _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3

Institució sense fi nalitat de lucre. Especifi queu / Institución sin fi nes de lucro. Especifi que: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4

3. Activitats i serveis prestats pel centre / Actividades y servicios prestados por el centro
3.1. Centre específi c (assenyaleu amb una X el que correspongui) / Centro específi co (señale con una X lo que corresponda)

3.2. Nivells d’ensenyament impartits en el centre (assenyaleu amb una X el que correspongui) 
 Niveles de enseñanza impartidos en el centro (señale con una X lo que corresponda)

Centre específi c d’educació especial ________________ SÍ  1 NO  6 
Centre específi c d’educació per a adults ______________ SÍ  1 NO  6

Nre. d’unitats escolars en funcionament
Nº de unidades escolares en funcionamiento

(No confongueu amb aula física) / (No confundir con aula física)
 Sí No  Nº de alumnos Total Concertades / Concertadas

Serveis complementaris / Servicios complementarios

1. Transport escolar / Transporte escolar  _____________  _____________  _____________   ___________  _____________   __________   ___________   ____________   ___________

2. Menjador / Comedor

2.1. Alumnes interns / Alumnos internos  _____________  _____________  _____________   ___________  _____________   __________   ___________   ____________   ___________

2.2. Alumnes externs habituals / Alumnos externos habituales  _____________  _____________  _____________   ___________  _____________   __________   ___________   ____________   ___________

2.3. Alumnes externs no habituals (nre. de passis de menjador)  _____________  _____________  _____________   ___________  _____________   __________   ___________   ____________   ___________
 Alumnos externos no habituales (nº de pases de comedor)

3. Residència / Residencia  _____________  _____________  _____________   ___________  _____________   __________   ___________   ____________   ___________

Activitats extraescolars / Actividades extraescolares  _____________  _____________  _____________   ___________  _____________   __________   ___________   ____________   ___________

Educació infantil 1r. cicle _________________________________         ________________   _______________________   ______________________
Educación infantil 1r. ciclo
Educació infantil 2n. cicle _________________________________         ________________   _______________________   ______________________
Educación infantil 2º ciclo
Educació primària ______________________________________         ________________   _______________________   ______________________
Educación primaria
Ensenyament secundari obligatori _________________________         ________________   _______________________   ______________________
Educación secundaria obligatoria
Batxillerat _____________________________________________         ________________   _______________________   ______________________
Bachillerato

Ensenyaments professionals de grau mitjà
Enseñanzas profesionales de grado medio

Formació professional de grau mitjà ________________________         ________________   _______________________   ______________________
Formación profesional de grado medio
Ensenyament règim especial de grau mitjà ___________________         ________________   _______________________   ______________________
Enseñanza régimen especial de grado medio

Ensenyaments professionals de grau superior
Enseñanzas profesionales de grado superior

Formació professional de grau superior _____________________         ________________   _______________________   ______________________
Formación profesional de grado superior
Ensenyaments règim especial de grau superior _______________         ________________   _______________________   ______________________
Enseñanzas régimen especial de grado superior
Ensenyaments règims especials equivalents a universitaris ______         ________________   _______________________   ______________________
Enseñanzas regímenes especiales equivalentes a universitarias

Educació sense especifi car nivell ________________________         ________________   _______________________   ______________________Educación sin especifi car nivel

3.3. Serveis complementaris i activitats extraescolars. Mitjana anual d’usuaris (alumnes) 
 Servicios complementarios y actividades extraescolars. Media anual de usuarios (alumnos) 
Segons nivells d’ensenyament que cursen els usuaris (alumnes)Per ex., si un alumne és usuari d’un determinat servei durant només mig curs escolar, es comptabilitzarà com a 0,5 usuari.
Según niveles de enseñanza que cursan los usuarios (alumnos) Por ej., si un alumno es usuario de un determinado servicio durante tan sólo medio curso, se contabilizará como 0,5 usuario.

Total
Total

Educació primària i secundària
Educación primaria y secundaria 1  6

Batxillerat
Bachillerato

Educació infantil 
1r. cicle
Educación infantil 
1r. ciclo

Educació infantil 
2n. cicle
Educación infantil 
2º ciclo 

Educació 
primària
Educación 
primaria

Ensenyament se-
cundari obligatori
Educación secun-
daria obligatoria

Ens. professional 
grau mitjà
Ens. profesional 
grado medio

Ens. professional 
grau superior
Ens. profesional 
grado superior

Ed. sense espe-
cifi car nivell
Ed. sin especifi -
car nivel

Nre. d’alumnes
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Apartado 4: Personal del centro

(1) Personal del centro: Se considerará personal del centro a aquellas personas que 
prestan sus servicios en el mismo, a través de una relación laboral (contrato de trabajo 
que implica que los pagos de la Seguridad Social y los riesgos corren por cuenta del 
Centro) o porque, aunque no estén contratados, mantienen algún tipo de relación con el 
centro, tanto de propiedad (propietarios de los centros escolares o miembros de coope-
rativas que ejercen de directores o docentes), como de pertenencia a la entidad titular 
(personal religioso,…) o de voluntarios. 

NOTA:
Se incluyen: el personal con contrato de trabajo para obra o servicio determinado que 
implica una relación laboral entre el centro y el contratado como, profesores de planes 
de estudio a extinguir, de actividades optativas (se incluiría el profesor de religión, de 
ética,…), de actividades educativas extracurriculares,…

Tanto el personal con baja temporal como el que realiza la suplencia se contabilizará una 
sola vez (como una única persona).
 
Se excluyen: Los autónomos sin relación de propiedad (docentes, conferenciantes, be-
carios,…) y miembros de contratas (servicios complementarios y generales), relaciona-
dos con el centro mediante contratos de arrendamientos de servicios. Sus retribuciones 
se consideran Gastos Corrientes (Apartado 6).

El personal del centro se clasifi cará en las siguientes CATEGORÍAS:

- Personal concertado (Remunerado por la Administración).- Se refi ere tanto al personal 
contratado (relación laboral contractual), como al no contratado por el centro (personal 
religioso perteneciente a la orden titular del centro, propietarios o miembros de coope-
rativas con labores de dirección o docentes cuando éstos estén concertados,...).

- Personal no concertado

Contratado por el centro.- Se refi ere al personal  que mantiene una relación laboral 
contractual y remunerado por el centro.

No contratado por el centro.- (NO REMUNERADO) Se refi ere a propietarios o miem-
bros de cooperativas con labores de dirección o docentes cuando éstos no estén con-
certados, personal religioso no concertado pertenecientes a la orden titular del centro, 
voluntarios,…

(2) Total personal del centro (nº de profesores y nº de horas trabajadas)

Por regla GENERAL, en cada FILA correspondiente a un determinado tipo de ense-
ñanza o nivel, cada persona debe fi gurar en una sola categoría de concertado o no 
concertado, aunque si se dan ambas situaciones para una misma persona en una 
“fi la”, se considerará como CONCERTADO (y se anotarán en la misma todas las horas 
trabajadas por dicha persona). 

El personal docente que realice, en el centro, varias labores: de dirección y/o  imparta 
Enseñanzas Regladas y/o Extraescolares se contabilizarán  en cada una de ellas, con 
las correspondientes horas que dedique a cada una de esas tareas, aunque cada per-
sona se anotará una sola vez (y en una sola categoría de concertado o no concertado) 
en la fi la del “Total de Personal Docente” del apartado (4.1.1.).

Los profesores de Enseñanza Reglada que imparten enseñanzas en distintos niveles 
educativos se contabilizarán en cada uno de ellos, en las columnas de concertado o 
no concertado, según exista o no concierto para ese nivel de enseñanza, aunque cada 
profesor se anotará una sola vez en la fi la de “Número de profesores  en Enseñanza 
reglada” del apartado (4.1.1).

En los casos en que una persona trabaje en distintos centros pertenecientes a un 
mismo titular, se habrá de tener en cuenta que solamente se anotarán los datos que 
correspondan al centro al que se refi ere este Cuestionario.

(3) Profesores de Enseñanzas Regladas: Se incluyen a los orientadores escolares. 
Ver Apartado de Conceptos y Defi niciones (pag. 2)

(4) Profesores de Enseñanzas Extraescolares: Se incluyen a los monitores. Ver 
Apartado de Conceptos y Defi niciones (pag. 2).

(5) Horas semanales trabajadas: es la suma de todas las horas trabajadas habitual-
mente cada semana (lectivas y complementarias según convenio y extras) por el total 
de personas pertenecientes a cada categoría que coinciden, generalmente, con las 
contratadas por el centro.

(6) Titulados no docentes: comprende médicos, psicólogos, ATS., capellanes, etc. 
Los titulados no docentes, que realicen labores relacionadas con los servicios comple-
mentarios, se anotarán tan sólo en la rúbrica correspondiente a estos servicios.

(7) Personal de servicios complementarios: No incluye a los trabajadores autóno-
mos ni de contratas. Ver Apartado de Conceptos y Defi niciones (pag. 2).

(8) Personal de servicios generales: comprende personal de limpieza, de mantenimien-
to y conservación del centro, etc. No incluye trabajadores autónomos ni de contratas.

(9) Niveles de enseñanza: Ver Apartado de Conceptos y Defi niciones donde fi gura el 
contenido de cada nivel (pag. 2).

Apartat 4: Personal del centre

(1) Personal del centre: Es considerarà personal del centre les persones que hi presten 
els seus serveis, a través d’una relació laboral (contracte de treball que implica que els 
pagaments de la Seguretat Social i els riscos van a càrrec del centre) o perquè, encara 
que no estiguin contractades, mantenen algun tipus de relació amb el centre, tant de 
propietat (propietaris dels centres escolars o membres de cooperatives que exerceixen 
de directors o docents), com de pertinença a l’entitat titular (personal religiós…) o de 
voluntaris. 

NOTA:
S’hi inclouen: el personal amb contracte de treball per a obra o servei determinat que 
implica una relació laboral entre el centre i el contractat, com ara professors de plans 
d’estudi a extingir, d’activitats optatives (s’inclouria el professor de religió, d’ètica…), 
d’activitats educatives extracurriculars…

Tant el personal amb baixa temporal com el que realitza la suplència es comptabilitzarà 
una sola vegada (com una única persona).

S’exclouen: Els autònoms sense relació de propietat (docents, conferenciants, becaris…) 
i personal de contractacions externes (serveis complementaris i generals), relacionats 
amb el centre mitjançant contractes d’arrendaments de serveis. Les seves retribucions es 
consideren despeses corrents (apartat 6).

El personal del centre es classifi carà en les següents CATEGORIES:

- Personal concertat (remunerat per l’Administració).- Es refereix tant al personal con-
tractat (relació laboral contractual), com el no contractat pel centre (personal religiós 
pertanyent a l’ordre titular del centre, propietaris o membres de cooperatives amb 
tasques de direcció o docents quan aquests estiguin concertats...).

- Personal no concertat

Contractat pel centre.- Es refereix al personal  que manté una relació laboral contrac-
tual i remunerat pel centre.

No contractat pel centre.- (NO REMUNERAT) Es refereix a propietaris o mem-
bres de cooperatives amb tasques de direcció o docents quan aquests no estiguin 
concertats, personal religiós no concertat pertanyents a l’ordre titular del centre, 
voluntaris…

(2) Total Personal del centre (nre. de professors i nre. d’hores treballades)

Per regla GENERAL, a cada FILA corresponent a un determinat tipus d’ensenyament 
o nivell, cada persona ha de fi gurar en una sola categoria de concertat o no concertat, 
encara que, si es donen les dues situacions per a una mateixa persona en una “fi la”, 
es considerarà com a CONCERTAT (i s’hi anotaran totes les hores treballades per la 
persona esmentada). 

El personal docent que realitzi al centre diverses tasques (de direcció i/o imparti-
ció d’ensenyaments reglats i/o extraescolars) es comptabilitzaran en cadascuna 
d’aquestes, amb les corresponents hores dedicades també a cadascuna, encara que 
cada persona s’anotarà una sola vegada (i en una sola categoria de concertat o no 
concertat) a la fi la del “Total de personal docent” de l’apartat (4.1.1.).

Els professors d’ensenyament reglat que imparteixen ensenyaments en diferents 
nivells educatius es comptabilitzaran a cadascun, a les columnes de concertat o no 
concertat, segons existeixi o no concert per a aquest nivell d’ensenyament, encara 
que cada professor s’anotarà una sola vegada a la fi la de “Nombre de professors  en 
ensenyament reglat” de l’apartat (4.1.1).

En els casos en què una persona treballi en diferents centres pertanyents a un mateix 
titular, s’haurà de tenir en compte que només s’anotaran les dades que corresponguin 
al centre al qual es refereix aquest Qüestionari.

(3) Professors d’ensenyaments reglats. S’inclouen els orientadors escolars. Vegeu 
Apartat de conceptes i defi nicions (pàg. 2)

(4) Professors d’ensenyaments extraescolars. S’inclouen els monitors. Vegeu Apar-
tat de conceptes i defi nicions (pag. 2).

(5) Hores setmanals treballades: És la suma de totes les hores treballades habi-
tualment cada setmana (lectives i complementàries segons conveni i extres) pel total 
de persones pertanyents a cada categoria que coincideixen, generalment, amb les 
contractades pel centre.

(6) Titulats no docents: Comprèn metges, psicòlegs, ATS, capellans, etc. Els titu-
lats no docents que realitzin tasques relacionades amb els serveis complementaris, 
s’anotaran tan sols en la rúbrica corresponent a aquests serveis.

(7) Personal de serveis complementaris: No inclou els treballadors autònoms ni de 
contractacions externes. Veure Apartat de conceptes i defi nicions (pàg. 2).

(8) Personal de serveis generals: Comprèn personal de neteja, de manteniment i con-
servació del centre, etc. No inclou treballadors autònoms ni de contractacions externes.

(9) Nivells d’ensenyament: Vegeu Apartat de conceptes i defi nicions on fi gura el con-
tingut de cada nivell (pàg. 2).
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4. Personal del centre / Personal del centro (1)
S’EXCLOUEN: els treballadors autònoms (conferenciants, becaris...) i els membres de contractacions externes (servei de neteja, menjador...).
SE EXCLUYEN: los trabajadores autónomos (conferenciantes, becarios...) y los miembros de contratas (servicio de limpieza, comedor...).

4.1. Total personal del centre (2) / Total personal del centro (2)
Per regla general, a cada FILA corresponent a un determinat tipus d’ensenyament o nivell, cada persona ha de fi gurar en una sola categoria de concertat o no concertat, encara que 
si es donen les dues situacions per a una mateixa persona en una “fi la”, es considerarà CONCERTAT (i s’hi anotaran totes les hores treballades per aquesta persona).
Por regla general, en cada FILA correspondiente a un determinado tipo de enseñanza o nivel, cada persona debe fi gurar en una sola categoría de concertado o no concertado, aun-
que si se dan ambas situaciones para una misma persona en una “fi la”, se considerará CONCERTADO (y se anotarán en la misma todas las horas trabajadas por dicha persona).

Total personal del centre / Total personal del centro  ____________________   ______________________  ____________________

4.1.1. Personal docent / Personal docente
El personal docent que faci diverses tasques (de direcció i/o impartició d’ensenyaments reglats i/o extraescolars) es comptabilitzaran en cadascuna d’aquestes, amb les corresponents 
hores dedicades també a cadascuna, encara que cada persona s’anotarà una sola vegada (i en una sola categoria de concertat o no concertat) a la fi la del “Total de personal docent”.
El personal docente que realice varias labores (de dirección y/o  imparta enseñanzas regladas y/o extraescolares) se contabilizarán  en cada una de ellas, con las correspondientes horas 
que dedique a cada una de esas tareas, aunque cada persona se anotará una sola vez (y en una sola categoría de concertado o no concertado) en la fi la del “Total de personal docente”.

 Total personal docent / Total personal docente  ______________________   _______________________   ______________________

 Nre. de professors ens. reglat (3) / Nº de profesores ens. reglada (3)  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals (5) / Nº de horas semanales (5)  ______________________   _______________________   ______________________

 Nre. de professors ens. extraescolar (4) / Nº de profesores ens. extraescolar (4)  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Nre. personal de direcció / Nº personal de dirección  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

4.1.2. Personal no docent / Personal no docente
 Total personal no docent / Total personal no docente  ______________________   _______________________   ______________________

 Nre. de titulats no docents / Nº de titulados no docentes  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Nre. de administratius / Nº de administrativos  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Nre. de personal serveis complementaris (7) / Nº personal servicios complementarios (7)  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Nre. de  personal de serveis generals (8) / Nº personal de servicios generales (8)  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

4.2. Desglossament per nivells educatius del professorat d’ensenyaments reglats (3) 
      Desglose por niveles educativos del profesorado de enseñanzas regladas (3)
Cada professor anotat a "Nre. de professors ens. reglat (3)" de l'apartat (4.1.1.) es comptabilitzarà ara en cadascun dels diferents nivells educatius que imparteixi.
Cada profesor anotado en "Nº de profesores ens. reglada (3)" del apartado (4.1.1.) se contabilizará  ahora en cada uno de los diferentes niveles educativos que imparta.

Nivells d’ensenyament (9) / Niveles de enseñanza (9)
 Educació infantil 1r. cicle / Educació infantil 1r. ciclo
 Nre. de professors / Nº de profesores  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Educació infantil 2n. cicle / Educación infantil 2º ciclo
 Nre. de professors / Nº de profesores  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________
 Educació primària / Educación primaria
 Nre. de professors / Nº de profesores  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Ensenyament secundari obligatori  / Enseñanza secundaria obligatoria
 Nre. de professors / Nº de profesores  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Batxillerat / Bachillerato
 Nre. de professors / Nº de profesores  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Ensenyament professional grau mitjà / Enseñanza profesional grado medio 
 Nre. de professors / Nº de profesores  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Ensenyament professional grau superior / Enseñanza profesional grado superior
 Nre. de professors / Nº de profesores  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

 Educació sense especifi car nivell/ Educación sin especifi car nivel
 Nre. de professors / Nº de profesores  ______________________   _______________________   ______________________
 Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales  ______________________   _______________________   ______________________

Personal concertat 
Personal concertado

Personal no concertat 
Personal no concertado

Remunerat per 
l’Administració
Remunerado por la 
Administración

No contractat pel centre
No remunerat
No contratado por el centro
No remunerado

Contractat pel centre
Remunerat pel centre
Contratado por el centro
Remunerado por el centro

Remunerat per 
l’Administració
Remunerado por la 
Administración

No contractat pel centre
No remunerat
No contratado por el centro
No remunerado

Contractat pel centre
Remunerat pel centre
Contratado por el centro
Remunerado por el centro

Personal concertat 
Personal concertado

Personal no concertat 
Personal no concertado
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Apartat 5 : Costos de personal
(1) Costos anuals: Es refereix a tots els pagaments meritats durant el període de referèn-
cia (curs 2004-2005 o any 2005) pel personal que està al servei del centre, incloent-hi els 
sous i salaris (salari base, complements, antiguitat, complements d’antiguitat, incentius, 
hores extres, etc.) sense descomptar les retencions a compte de l’IRPF, ni les quotes de 
la Seguretat Social a càrrec del treballador. 

La despesa derivada de la contractació de personal de suplència es classifi carà en la 
categoria corresponent al personal al qual substitueixen. Aquesta circumstància s’haurà 
de consignar a les Observacions generals del qüestionari (pàg. 15).

Les despeses que es refl ectiran en aquest Apartat s’han de correspondre amb les 
categories de personal recollides a  l’Apartat 4.1 “Personal del centre”.

Les retribucions del personal que realitza diverses tasques (direcció i/o ensenyament 
reglat i/o ensenyament extraescolar) es comptabilitzaran distingint el cost corresponent a 
cadascuna d’aquestes funcions.

CÀLCUL DE COSTOS D’ENS. REGLAT I DE DIRECCIÓ

Per al personal que realitzi tant tasques d’ensenyament reglat com de direcció, 
caldrà estimar la part corresponent a cadascuna:

Cost d’ensenyament reglat = (retribució en concepte d’ensenyament reglat / nre. 
total d’hores treballades) x núm. d’hores que realment dedica a l’ensenyament 
reglat.
Cost de direcció = retribució total (per ensenyament reglat més complement de 
direcció) - Cost d’ensenyament reglat.

(2) Pagament delegat: Sous i salaris que són pagats directament per l’Administració 
al personal concertat i contractat i que presta els seus serveis al centre amb el qual 
manté una relació contractual de caràcter laboral. Als efectes d’aquesta Enquesta, s’hi in-
clouen els pagaments fets directament al centre per a la retribució del personal de nivells 
d’ensenyament no obligatoris.

(3) Import equivalent: Import de les retribucions del personal docent concertat i no 
contractat pel centre (professorat religiós, etc.) pagat directament per l’Administració 
al centre. 

(4) Complements: Inclouen totes les retribucions pagades de manera voluntària 
pel centre com a complement del pagament delegat i l’import equivalent rebut de 
l’Administració.

(5) Seguretat Social: Inclou les contribucions obligatòries que l’empresa paga al Règim 
General de la Seguretat Social en benefi ci del personal contractat dels centres,  tant 
concertat com no concertat.
També es recolliran en aquesta rúbrica, les aportacions pagades per l’ocupador destina-
des a sistemes complementaris de pensions.

(6) RETA I SERAS: Inclouen les quotes pagades pel centre al Règim Especial de Tre-
balladors Autònoms (RETA) i els pagaments per serveis mèdics a SERAS o una altra 
entitat. 
També es recolliran en aquesta rúbrica les aportacions pagades per l’ocupador destina-
des a sistemes complementaris de pensions.

En el cas que aquestes quotes siguin pagades per tercers i se’n desconegui l’import, no 
indiqueu cap quantitat i assenyaleu aquesta circumstància a les Observacions generals 
del qüestionari (pàg. 15).

(7) Sous i salaris: Pagaments en diners o en espècie amb els quals es retribueix el 
treball dels assalariats (no concertats i contractats pel centre), sense descomptar 
impostos ni contribucions dels assalariats a la Seguretat Social retinguts en origen per 
l’ocupador.

(8) Salari estimat: Quan al centre hi hagi persones que desenvolupin diverses activitats 
però sense rebre a canvi retribució, és a dir, personal NO REMUNERAT (no concertat i 
no contractat) com ara, els propietaris i membres de cooperatives que realitzen tasques 
de direcció o docents, personal religiós no concertat, voluntaris….., se’ls imputarà com 
a sou i salari un cost equivalent a la contractació de personal retribuït d’una qualifi cació 
adequada per al desenvolupament d’aquestes mateixes funcions.

(9) Indemnitzacions: Quantitats que es lliuren al personal per rescabalar-lo d’un dany 
o perjudici. S’inclouen específi cament les indemnitzacions per acomiadament, trasllat i 
jubilacions anticipades.

(10) Altres despeses: Inclou aquelles despeses de caràcter social realitzades en com-
pliment d’una disposició legal o de manera voluntària, com ara: retribucions del perso-
nal alliberat sindicalment, subvencions a economats i menjadors, sosteniment d’escoles 
i institucions de formació professional, cursos de formació, primes per contractes 
d’assegurances de responsabilitat civil i accidents del personal del centre, etc.

(11) Nivells d’ensenyament: Vegeu Apartat de conceptes i defi nicions on fi gura el con-
tingut de cada nivell (pàg. 2).

Apartado 5 : Costes de personal
(1) Costes anuales: Se refi ere a todos los pagos devengados durante el periodo de 
referencia (curso 2004-2005 o año 2005) por el personal que está al servicio del centro, 
incluyendo los sueldos y salarios (salario base, complementos, antigüedad, complemen-
tos de antigüedad, incentivos, horas extras, etc) sin descontar las retenciones a cuenta 
del IRPF, ni las cuotas de la Seguridad Social a cargo del trabajador. 

El gasto derivado de la contratación de personal de suplencia se clasifi cará en la catego-
ría correspondiente al personal al que sustituyen, debiendo indicarse esta circunstancia 
en Observaciones generales del cuestionario (pág. 15).

Los gastos que se refl ejarán en este Apartado tienen que corresponder con las 
categorías de personal recogidas en el  Apartado 4.1 “Personal del centro”.

Las retribuciones del personal que realiza varias tareas (dirección y/o enseñanza reglada 
y/o enseñanza extraescolar) se contabilizarán distinguiendo el coste correspondiente a 
cada una de estas funciones.

CÁLCULO DE COSTES DE ENS. REGLADA Y DE DIRECCIÓN

Para el personal que realice tanto labores de enseñanza reglada como de dirección, 
se deberá estimar la parte correspondiente a cada una de ellas:

Coste de enseñanza reglada = (retribución en concepto de enseñanza reglada / 
nº total de horas trabajadas) x nº de horas que realmente dedica a la enseñanza 
reglada.
Coste de dirección = retribución total (por enseñanza reglada más complemento de 
dirección) - Coste de enseñanza reglada.

(2) Pago delegado: Son los sueldos y salarios que son pagados directamente por la Ad-
ministración al personal concertado y contratado y que presta sus servicios en el centro 
con el que mantiene una relación contractual de carácter laboral. A los efectes de esta 
Encuesta, se incluyen los pagos efectuados directamente al centro para la retribución del 
personal de niveles de enseñanza no obligatorios.

(3) Monto equivalente: Importe de las retribuciones del personal docente concertado 
y no contratado por el centro (profesorado religioso, etc) pagado directamente por la 
Administración al centro. 

(4) Complementos: incluyen todas las retribuciones pagadas de forma voluntaria por 
el centro como complemento del Pago Delegado y al Monto equivalente recibido de la 
Administración.

(5) Seguridad Social: Incluye las contribuciones obligatorias que la empresa paga al 
Régimen General de la Seguridad Social en benefi cio del personal contratado de los 
centros,  tanto concertado como no concertado.
También se recogerán en esta rúbrica, las aportaciones pagadas por el empleador desti-
nadas a sistemas complementarios de pensiones.

(6) RETA Y SERAS: Incluyen las cuotas pagadas por el centro al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) y los pagos por servicios médicos a SERAS u otra 
entidad. 
También se recogerán en esta rúbrica, las aportaciones pagadas por el empleador desti-
nadas a sistemas complementarios de pensiones.

En caso de que estas cuotas sean pagadas por terceros y se desconozca su importe, no 
indique ninguna cantidad y señale esta circunstancia en Observaciones Generales del 
Cuestionario (pag. 15).

(7) Sueldos y salarios: Pagos en dinero o en especie con los que se retribuye el trabajo 
de los asalariados (no concertados y contratados por el centro), sin descontar impues-
tos ni contribuciones de los asalariados a la Seguridad Social retenidos en origen por el 
empleador.

(8) Salario estimado: Cuando en el centro existan personas que desarrollen diversas 
actividades pero sin recibir a cambio retribución, es decir, personal NO REMUNERADO 
(no concertado y no contratado) tales como, los propietarios y miembros de cooperati-
vas que realizan labores de dirección o docentes, personal religioso no concertado, volunta-
rios….., se les imputará como sueldo y salario un coste equivalente a la contratación de per-
sonal retribuido de una cualifi cación adecuada para el desarrollo de esas mismas funciones.

(9) Indemnizaciones: Cantidades que se entregan al personal para resarcirle de un daño 
o perjuicio. Se incluyen específi camente las indemnizaciones por despido, traslado y ju-
bilaciones anticipadas.

(10) Otros gastos: Incluye aquellos gastos de carácter social realizados en cumplimiento 
de una disposición legal o de forma voluntaria, como puedan ser: retribuciones del per-
sonal liberado sindicalmente, subvenciones a economatos y comedores, sostenimiento 
de escuelas e instituciones de formación profesional, cursos de formación, primas por 
contratos de seguros de responsabilidad civil y accidentes del personal del centro, etc.

(11) Niveles de enseñanza: Ver Apartado de Conceptos y Defi niciones donde fi gura el 
contenido de cada nivel (pag. 2).
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5. Costos de personal / Costes de personal 

A més de les retribucions del personal que està de baixa temporal, s’inclouen les del personal que supleix aquestes baixes que es classifi caran d’acord amb el tipus de personal al qual substitueixen.
S’exclouen: Els treballadors autònoms sense relació de propietat i personal de contractacions externes les retribucions dels quals es comptabilitzaran a l’Apart. 6. “Despeses corrents en béns i serveis”.
Les retribucions del personal que realitza diverses tasques (direcció i/o ensenyament reglat i/o ensenyament extraescolar) es comptabilitzaran distingint l’import corresponent a cadascuna 
d’aquestes funcions. En concret, per al personal que realitzi tant tasques d’ensenyament reglat com de direcció, caldrà estimar la part corresponent a cadascuna (per calcular els costos 
d’ensenyament reglat  i costos de direcció. Vegeu la Nota (1).
Además de las retribuciones del personal que está de baja temporal, se incluyen las del personal que suple estas bajas que se clasifi carán de acuerdo con el tipo de personal al que sustituyen.
Se excluyen: Los trabajadores autónomos sin relación de propiedad y miembros de contratas cuyas retribuciones se contabilizarán en el Apart. 6. “Gastos corrientes en bienes y servicios”.
Las retribuciones del personal que realiza varias tareas (dirección y/o enseñanza reglada y/o enseñanza extraescolar) se contabilizarán distinguiendo el importe correspondiente a cada una 
de estas funciones. En concreto, para el personal que realice tanto labores de enseñanza reglada como de dirección, se deberá estimar la parte correspondiente a cada una de ellas (para 
calcular los costes de enseñanza reglada  y costes de dirección. Ver la Nota (1).

5.1. Costos del personal del centre. Costos anuals (1) / Costes del personal del centro. Costes anuales (1)

Personal concertat / Personal concertado
 Pagament delegat (2) i import equivalent (3)  ________________   _____________________   __________________   ________________  _______________
 Pago delegado (2) y monto equivalente (3)
 Complements (4)  ________________   _____________________   __________________   ________________  _______________
 Complementos (4)
 Seg. Social (5) i RETA i SERAS (6)  ________________   _____________________   __________________   ________________  _______________
 Seg. Social y RETA y SERAS

Personal no concertat / Personal no concertado
 Contractat pel centre (remunerat pel centre)
 Contratado por el centro (remunerado por el centro)
 Sous i salaris (7)  ________________   _____________________   __________________   ________________  _______________
 Sueldos y salarios (7)
 Seg. Social (5)  ________________   _____________________   __________________   ________________  _______________

 No contractat pel centre (no remunerat)
 No contratado por el centro (no remunerado)
 Salari estimat (8)  ________________   _____________________   __________________   ________________  _______________
 Salario estimado (8)
 RETA i SERAS (6)  ________________   _____________________   __________________   ________________  _______________
 RETA y SERAS (6)
TOTAL. Sous i salaris (2+3+4+7+8)  ________________   _____________________   __________________   ________________  _______________
TOTAL. Sueldos y salarios (2+3+4+7+8)
TOTAL Seg. Social, RETA i/y SERAS (5+6)  ________________   _____________________   __________________   ________________  _______________

5.2. Altres costos del personal / Otros costes del personal
1. Indemnitzacions (9) / Indemnizaciones (9)  ______________

2. Altres despeses (10) / Otros gastos (10)  ______________

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (5.1+5.2)
TOTAL COSTES DE PERSONAL (5.1+5.2)

5.3. Desglossament per nivells d'ensenyament dels costos del personal docent d’ensenyaments reglats
 Desglose por niveles de enseñanza de los costes del personal docente de enseñanzas regladas
Les dades d’aquest apartat han d’estar relacionades amb el personal recollit a l’apartat 4.2 i el total de costos ha de coincidir amb la columna "Ensenyament reglat" de l’apartat anterior 5.1.
Los datos de este apartado deben estar relacionados con el personal recogido en el apartado 4.2. y el total de costes de coincidir con la columna "Enseñanza reglada" del apartado anterior 5.1

        Nivells d’ensenyament (11) / Niveles de enseñanza (11)

Personal concertat / Personal concertado
 Pagament delegat (2) i import equivalent (3)  ____________   ___________   ___________   __________   __________   _________   _________   __________    _________
 Pago delegado (2) y monto equivalente (3)
 Complements (4)  ____________   ___________   ___________   __________   __________   _________   _________   __________    _________
 Complementos (4)
 Seg. Social (5) i RETA i SERAS (6)  ____________   ___________   ___________   __________   __________   _________   _________   __________    _________
 Seg. Social y RETA y SERAS (6)

Personal no concertat / Personal no concertado
 Contractat pel centre (remunerat pel centre)
 Contratado por el centro (remunerado por el centro)
 Sous i salaris (7)  ____________   ___________   ___________   __________   __________   _________   _________   __________    _________
 Sueldos y salarios (7)
 Seg. Social (5)  ____________   ___________   ___________   __________   __________   _________   _________   __________    _________

 No contractat pel centre (no remunerat)
 No contratado por el centro (no remunerado)
 Salari estimat (8)  ____________   ___________   ___________   __________   __________   _________   _________   __________    _________
 Salario estimado (8)
 RETA i SERAS (6)  ____________   ___________   ___________   __________   __________   _________   _________   __________    _________
 RETA y SERAS (6)
TOTAL. Sous i salaris (2+3+4+7+8)  ____________   ___________   ___________   __________   __________   _________   _________   __________    _________
TOTAL. Sueldos y salarios (2+3+4+7+8)
TOTAL Seg. Social, RETA i/y SERAS (5+6)  ____________   ___________   ___________   __________   __________   _________   _________   __________    _________

Costos del personal docent
Costes del personal docente

Costos del personal no docent
Costes del personal no docente

Ensenyament reglat
Enseñanza reglada 

Ensenyament extraescolar
Enseñanza extraescolar

Personal de direcció
Personal de dirección

Serveis comple-
mentaris
Servicios comple-
mentarios

Altre personal no 
docent 
Otro personal no 
docente

Batxillerat
Bachillerato

Total costos 
Total costes 

Educació infantil 
1r. cicle
Educación infantil 
1r. ciclo

Educació infantil 
2n. cicle
Educación infantil 
2º ciclo 

Educació 
primària
Educación 
primaria

Ensenyament se-
cundari obligatori
Educación secun-
daria obligatoria

Ens. professional 
grau mitjà
Ens. profesional 
grado medio

Ens. professional 
grau superior
Ens. profesional 
grado superior

Ed. sense espe-
cifi car nivell
Ed. sin especifi -
car nivel

Unitats / Unidades: euros
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Apartat 6 : Despeses corrents en béns i serveis
(1) Compres i despeses: S’anotaran els imports de totes les adquisicions de béns i serveis 
corrents, valorats sense incloure l’IVA deduïble, realitzats en el període a què es refe-
reixen les dades (curs 2004-2005 o any 2005), independentment que s’hagin consumit o no, 
o que hagin estat pagats o no (criteri de meritació).

No assenyaleu cap quantitat, en el cas que el servei o l’activitat NO sigui gestionat 
pel mateix centre, sinó que sigui prestat per una altra empresa que es contracta 
i per la qual el centre rep a canvi un ingrés per concepte d’arrendament o llicèn-
cia.

No inclogueu les despeses per adquisició de béns inventariables (de durada superior a un 
curs escolar) i per reformes importants d’aquests, que fi guraran a l’apartat 8. “OPERACIONS 
DE CAPITAL”

(2) Despeses de l’activitat docent (ensenyament reglat i activitats extraescolars): 
Les despeses incloses en aquest epígraf hauran d’estar relacionades exclusivament amb 
l’activitat docent.

Les defi nicions d’activitat docent d’ensenyament reglat i activitat docent extraescolar es 
recullen a l’apartat de Conceptes i defi nicions (pàg. 2).

(3) Consum de material fungible i altres despeses de l’activitat docent: Aquestes des-
peses inclouen el consum de material fungible (material didàctic, de laboratori, de tallers, 
etc.), així com altres despeses de les activitats considerades (reparació, conservació i llo-
guers del mobiliari escolar i equip didàctic dedicat a activitats reglades i extraescolars). Es 
considera material fungible el material no inventariable, sempre que es destini a l’ús directe 
dels alumnes.

S’inclouran tant les despeses de material reemborsat pels alumnes directament al centre, 
com les despeses de material lliurat gratuïtament.

(4) Retribucions del personal docent autònom: Atès que l’activitat principal del centre és 
l’educativa, s’inclouen els imports pagats a treballadors autònoms sense relació de propie-
tat que realitzen tasques docents (els propietaris i membres de cooperatives amb tasques 
docents s’han d’anotar a l’apartat 5. “COSTOS DE PERSONAL”).

(5) Relacionats amb les activitats complementàries: Comprèn les despeses sufragades 
pel centre amb motiu del desenvolupament d’activitats com ara conferències, excursions, 
competicions esportives, visites a museus o empreses, etc. S’inclouen les despeses en 
transport esporàdiques per al desenvolupament d’aquestes activitats. Vegeu l’apartat de 
Conceptes i defi nicions (pàg. 2).

(6) Despesa del servei complementari de transport escolar regular: Comprèn la despe-
sa derivada del trasllat dels alumnes des de casa seva al centre i viceversa.

S’exclou de la consideració de transport escolar aquell que es realitza per a activitats esco-
lars complementàries com ara visites, excursions... 

(7) Despesa d’altres serveis complementaris: Comprèn la despesa derivada dels ser-
veis de cura d’alumnes abans o després de l’horari lectiu, despeses d’infermeria, assis-
tència mèdica, etc. i el pagament a professionals autònoms que es dediquen a aquests 
serveis.

(8) Despeses d’altres serveis prestats pel centre: Comprèn totes les despeses d’aquells 
altres serveis i activitats no educatius com ara bar, cinema, etc, desenvolupats al centre i 
gestionats pel mateix centre.

(9) Despeses generals: S’inclouen les despeses necessàries per al funcionament del 
centre educatiu que no es dediquen específi cament a cap de les activitats anteriorment 
previstes.

Apartado 6 : Gastos corrientes en bienes y servicios
(1) Compras y gastos: Se anotará los importes de todas las adquisiciones de bienes y ser-
vicios corrientes, valorados sin incluir el I.V.A. deducible, realizados en el periodo a que 
se refi eren los datos (Curso 2004-2005 o año 2005), independientemente de que se hayan 
consumido o no, o que hayan sido pagados o no (criterio de devengo).

No señale ninguna cantidad, en el caso de que el servicio o la actividad NO sea ges-
tionado por el propio centro, sino que sea prestado por otra empresa a la que se 
contrata y por la que el centro recibe a cambio un ingreso por concepto de arrenda-
miento o licencia.

No incluya los gastos por adquisición de bienes inventariables (de duración superior a un 
curso escolar ) y por reformas importantes de los mismos, que fi gurarán en el apartado 8. 
“OPERACIONES DE CAPITAL”.

(2) Gastos de la actividad docente (enseñanza reglada y actividades extraescolares): 
Los gastos incluidos en este epígrafe deberán estar relacionados exclusivamente con la 
actividad docente.

Las defi niciones de actividad docente de enseñanza reglada y actividad docente extraesco-
lar se recogen en el Apartado de Conceptos y Defi niciones (pág. 2)

(3) Consumo de material fungible y otros gastos de la actividad docente: Estos gastos 
incluyen el consumo de material fungible (material didáctico, de laboratorio, de talleres, 
etc.), así como otros gastos de las actividades consideradas (reparación, conservación y 
alquileres del mobiliario escolar y equipo didáctico dedicado a actividades regladas y ex-
traescolares). Se considera material fungible al material no inventariable, siempre que se 
destine al uso directo de los alumnos.

Se incluirán tanto los gastos de material reembolsado por los alumnos directamente al 
centro, como los gastos de material entregado gratuitamente.

(4) Retribuciones del personal docente autónomo: Dado que la actividad principal del 
centro es la educativa, se incluyen los importes pagados a trabajadores autónomos sin rela-
ción de propiedad que realizan labores docentes (los propietarios y miembros de cooperati-
vas con labores docentes se deben anotar en el Apartado 5. “COSTES DE PERSONAL”).

(5) Relacionados con las actividades complementarias:  Comprende los gastos su-
fragados por el centro con motivo del desarrollo de actividades tales como, conferencias,  
excursiones, competiciones deportivas, visitas a museos o empresas, etc. Se incluyen los 
gastos en transporte esporádicos para el desarrollo de estas actividades. Ver Apartado de 
Conceptos y defi niciones (pág. 2)

(6) Gasto del servicio complementario de transporte escolar regular: Comprende el 
gasto derivado del traslado de los alumnos desde sus hogares al centro y viceversa. 

Se excluye de la consideración de transporte escolar aquél que se realiza para actividades 
escolares complementarias tales como visitas, excursiones... 

(7) Gasto de otros servicios complementarios: Comprende el gasto derivado de los ser-
vicios de guardería  relativos al  cuidado de alumnos antes o después del horario lectivo, 
gastos de enfermería, asistencia médica, etc. y el pago a profesionales autónomos que se 
dedican a estos servicios.

(8) Gastos de otros servicios prestados por el centro: Comprende todos los gastos de 
aquellos otros servicios y actividades no educativas tales como bar, cine, etc, desarrolladas 
en el centro y gestionados por el propio centro.

(9) Gastos generales: Se incluyen los gastos necesarios para el funcionamiento del centro 
educativo que no se dedican específi camente a ninguna de las actividades anteriormente 
contempladas.
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6. Despeses corrents en béns i serveis (valorades sense incloure l’IVA deduïble) (1)
6. Gastos corrientes  en bienes y servicios (valorados sin incluir el IVA deducible) (1)

Import de les adquisicions durant el període de referència, independentment que es paguin o es consumeixin en altres períodes
Importe de las adquisiciones durante el periodo de referencia, independientemente de que se paguen o se consuman en otros periodos

6.1. Despesa de les activitats educatives / Gasto de las actividades educativas

6.1.1. Relacionada amb l’activitat docent (reglada i extraescolar) (2) / Relacionado con la actividad docente (reglada y extraescolar) (2)

Consum de material fungible i altres despeses de l’activitat docent (3) .............................................................................................................................   __________________________
Consumo de material fungible y otros gastos de la actividad docente (3)
Retribucions al personal docent autònom (4) .....................................................................................................................................................................   __________________________
Retribuciones al personal docente autónomo (4)
Serveis docents fets per altres empreses externes ............................................................................................................................................................   __________________________
Servicions docentes realizados por otras empresas externas

6.1.2. Relacionada amb les activitats complementàries (conferències, visites a museus...) (5) ....................................................  _______________________
  Relacionado con las actividades complementarias (conferencias, visitas a museos...) (5)

6.2. Despesa dels serveis complementaris / Gasto de los servicios complementarios
Si aquests serveis són prestats pel centre, s’exclouran les despeses de personal, que s’han d’anotar a l’apartat 5. “Costos de personal”.
Cuando estos servicios sean prestados por el centro, se excluirán los Gastos de personal que deben anotarse en el apartado 5. “Costes de personal”.

6.2.1. De transport escolar regular (6) / De transporte escolar regular (6)
Servei prestat pel centre (carburants i subministraments, reparació i conservació dels elements de transport...) .....................................................  _______________________
Servicio prestado por el centro (carburantes y suministros, reparación y conservación de los elementos de transporte...)
Servei contractat amb una altra empresa (import de la contractació externa) ......................................................................................................  _______________________
Servicio contratado con otra empresa (importe de la contrata)

6.2.2. De menjador (inclòs menjador de residents) / De comedor (incluido comedor de residentes)
Servei prestat pel centre (aliments, reposició de parament, reparació i conservació de mobiliari de menjador, electrodomèstics...) ............................  _______________________
Servicio prestado por el centro (alimentos, reposición de menaje, reparación y conservación de mobiliario de comedor, electrodomésticos...)
Servei contractat amb una altra empresa (import de la contractació externa) ......................................................................................................  _______________________
Servicio contratado con otra empresa (importe de la contrata)

6.2.3. De residència (exclòs menjador de residents) / De residencia (excluido comedor de residentes)
Servei prestat pel centre (reparació i conservació de mobiliari) ..........................................................................................................................  _______________________
Servicio prestado por el centro (reparación y conservación de mobiliario)
Servei contractat amb una altra empresa (import de la contractació externa) ......................................................................................................  _______________________
Servicio contratado con otra empresa (importe de la contrata)

6.2.4. D’altres serveis complementaris (7) / Otros servicios complementarios ...............................................................................  _______________________

6.3. Despeses en altres serveis prestats pel centre (8) / Gastos en otros servicios prestados por el centro   ____________________

6.4. Despeses generals (9) / Gastos generales (9)

6.4.1. Dels immobles / De los inmuebles
Arrendaments d’immobles ............................................................................................................................................................................  _______________________
Arrendamientos de inmuebles
Reparació i conservació d’edifi cis, instal·lacions.. .............................................................................................................................................  _______________________ .
Reparación y conservación de edifi cios, instalaciones
Primes d’assegurances no socials .................................................................................................................................................................  _______________________
Primas de seguros no sociales
Subministraments (aigua, electricitat, combustibles...) ......................................................................................................................................  _______________________
Suministros (agua, electricidad, combustibles...)
Servei de neteja prestat pel centre (materials i estris de neteja) .........................................................................................................................  _______________________
Servicio de limpieza prestado por el centro (materiales y utensilios de limpieza)
Altres serveis contractats amb una altra empresa: neteja, conservació... (import de la contractació externa) ...........................................................  _______________________
Otros servicios contratados con otra empresa: limpieza, conservación... (importe de la contrata)
Altres despeses dels immobles ......................................................................................................................................................................  _______________________
Otros gastos de los inmuebles

6.4.2. D’administració / De administración
Material no inventariable d’ofi cina (impresos, paper...) ......................................................................................................................................  _______________________
Material no inventariable de ofi cina (impresos, papel...)
Comunicacions (serveis telefònics i postals) ....................................................................................................................................................  _______________________
Comunicaciones (servicios telefónicos y postales)
Altres despeses d’administració (reparació, conservació i lloguers de mobiliari i màquines d’ofi cina, dietes i locomoció, ports, vestuari...) ..................  _______________________
Otros gastos de administración (reparación, conservación y alquileres de mobiliario y máquinas de ofi cina, dietas y locomoción, portes, vestuario...)

6.4.3. Altres despeses en serveis exteriors generals / Otros gastos en servicios exteriores generales 
Serveis bancaris (s’exclouen els pagaments per interessos i amortització de préstecs) ........................................................................................  _______________________
Servicios bancarios (se excluyen los pagos por intereses y amortización de préstamos)
Despeses fi nanceres ....................................................................................................................................................................................  _______________________
Gastos fi nancieros
Impostos i tributs (sense IVA) ........................................................................................................................................................................  _______________________
Impuestos y tributos (sin IVA)
Altres despeses generals (publicitat, relacions públiques, assessoria comptable, fi scal i informàtica, R+D encarregats a altres empreses...) ..............  _______________________
Otros gastos generales (publicidad, relaciones públicas, asesoría contable, fi scal e informática, I+D encargados a otras empresas...)

TOTAL DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS / TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS .......................  _______________________

Unitats / Unidades: euros
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Apartat 7 : Ingressos

(1) Ingressos: Anoteu els imports corresponents al període de referència (curs 2004-
2005 o any 2005) valorats sense incloure l’IVA.

(2) Nivells d’ensenyament: Es recullen els descrits a la pàg.2 en l’apartat de Conceptes 
i defi nicions on fi gura el contingut de cada nivell.

(3) Ingressos per quotes: Pagaments que, amb caràcter obligatori, realitzen els alum-
nes com a contraprestació dels ensenyaments i serveis rebuts al centre. Comprenen:

- Quotes per ensenyament reglat. Inclou despeses de matrícula i assegurança escolar.

- Quotes per activitats extraescolars (classes d’idiomes, música, informàtica...)

- Quotes per activitats complementàries (conferències, visites a museus o empreses...)

- Quotes pels serveis complementaris (transport, menjador i residència). En el cas 
que el centre no pugui desglossar els ingressos corresponents al menjador dels alum-
nes residents dels de residència, s’inclouran els dos ingressos en l’apartat de residèn-
cia. Aquesta circumstància s’haurà d’indicar a Observacions generals del qüestionari 
(pàg. 15).

- Quotes per altres serveis com llar d’infants (abans o després de l’horari escolar), metges 
i altres serveis a alumnes.

(4) Ingressos per transferències: (Inclouen els concerts, les subvencions i les dona-
cions.) S’anotaran les quantitats concedides al centre en el període de referència, inde-
pendentment que hagin estat o no cobrades, distingint la font, el tipus i la destinació de 
la transferència.

Dins dels Ingressos per concerts educatius, introduïu tant les quantitats rebudes per a 
despeses de personal incloses les cotitzacions per quota patronal a la Seguretat Social 
(pagament delegat i import equivalent), com per a despeses fi xes i despeses varia-
bles. Desglosseu l’import d’aquests concerts, assenyalant les quantitats concedides a 
cada nivell d’ensenyament.

(5) Transferències de particulars: Inclou les aportacions voluntàries satisfetes al centre 
per les famílies.

(6) Transferències d’institucions sense fi nalitat de lucre: Inclou, dins de la partida 
de transferències CORRENTS, les donacions de les AMPAs (Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes).

(7) Transferències de l’estranger: Inclou les transferències d’organismes públics de la 
Unió Europea.

(8) Altres ingressos: Inclou altres ingressos no considerats en els epígrafs anteriors, 
deguts a serveis i activitats no educatius com ara bar, cinema, etc. realitzats en el cen-
tre; tant si son gestinats com no pel centre. (En aquest darrer cas, el centre pot rebre 
ingressos en concepte d'arrendament o llicències.). S'inclouen, activitats extraescolars 
gestionades per les AMPAs, concensions del servei de cafeteria o transport, els reem-
bossaments per part dels alumnes del material adquirit pel centre i lliurat a aquests, el 
lloguer d'instal·lacions esportives del mateix centre, etc. 

Apartado 7 : Ingresos

(1) Ingresos: Anote los importes correspondientes al periodo de referencia (Curso 2004-
2005 o año 2005) valorados sin incluir el IVA.

(2) Niveles de enseñanza: Se recogen los descritos en la pág.2 en el Apartado de Con-
ceptos y defi niciones donde fi gura el contenido de cada nivel.

(3) Ingresos por cuotas: Son los pagos que, con carácter obligatorio, realizan los alumnos 
como contraprestación de las enseñanzas y servicios recibidos en el centro. Comprende:

- Cuotas por enseñanza reglada. Incluye gastos de matrícula y seguro escolar.

-Cuotas por actividades extraescolares (clases de idiomas, música, informática...)

- Cuotas por actividades complementarias (conferencias, visitas a museos o empresas...)

- Cuotas por los servicios complementarios (transporte, comedor y residencia). En el 
caso de que el centro no pueda desglosar los ingresos correspondientes al comedor de 
los alumnos residentes de los de residencia, se incluirán ambos ingresos en el apartado 
de residencia, debiendo indicarse esta circunstancia en Observaciones generales del 
cuestionario (pág. 15).

- Cuotas por otros servicios como guardería (antes o después del horario escolar), médi-
cos  y otros  servicios a alumnos.

(4) Ingresos por transferencias: (Incluyen los conciertos, las subvenciones y las do-
naciones). Se anotarán las cantidades concedidas al centro en el periodo de referencia, 
independientemente de que hayan sido o no cobradas, distinguiendo la fuente, el tipo y 
el destino de la transferencia.

Dentro de los Ingresos por Conciertos Educativos, incluya tanto las cantidades recibidas 
para gastos de personal incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad So-
cial (pago delegado y monto equivalente), como para gastos fi jos y gastos variables. 
Desglose el importe de estos conciertos, señalando las cantidades concedidas en cada 
nivel de enseñanza.

(5) Transferencias de particulares: incluye las aportaciones voluntarias satisfechas al 
centro por las familias.

(6) Transferencias de instituciones sin fi nes de lucro: Incluye, dentro de la partida de 
transferencias CORRIENTES, las donaciones de las AMPAS (Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos).

(7) Transferencias del extranjero: Incluye las transferencias de organismos públicos 
de la Unión Europea.

(8) Otros ingresos: Incluye otros ingresos no considerados en los anteriores epígrafes, 
debidos a servicios y actividades no educativas tales como bar, cine, etc. desarrolladas 
en el centro. Tanto si son gestionados o no por el centro ( en este último caso, el centro 
puede recibir ingresos en concepto de arrendamientos o licencias) Se incluyen, activida-
des extraescolares gestionadas por las AMPAS, concesiones del servicio de cafetería o 
transporte, los reembolsos por parte de los alumnos del material adquirido por el centro y 
entregado a los mismos, el alquiler de instalaciones deportivas del propio centro, etc.
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7. Ingressos (valorats sense incloure l’IVA) / Ingresos (valorados sin incluir el IVA) (1)  

Total

Nivells d’ensenyament / Niveles de enseñanza (2)
Batxillerat
Bachillerato

Educació infantil 
1r. cicle
Educación infantil 
1r. ciclo

Educació infantil 
2n. cicle
Educación infantil 
2º ciclo 

Educació 
primària
Educación 
primaria

Ensenyament se-
cundari obligatori
Educación secun-
daria obligatoria

Ens. professional 
grau mitjà
Ens. profesional 
grado medio

Ens. professional 
grau superior
Ens. profesional 
grado superior

Ed. sense 
especifi car 
nivell
Ed. sin especifi -

7.1. Ingressos per quotes (3). Les aportacions voluntàries de les famílies es recullen a l’apartat 7.2.5
 Ingresos por cuotas (3). Las aportaciones voluntarias de las familias se recogen en el apartado 7.2.5
1. Act. ens. reglat  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________
 Act. ens. reglada
2. Act. extraescolars  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________
 Act. extraescolares
3. Act. complementàries  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________
 Act. complementarias
4. Servei de transport  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________
 Servicio de transporte
5. Servei de menjador  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________
 Servicio de comedor
6. Servei de residència  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________
 Servicio de residencia
7. Altres serveis (mèdics...)  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________
 Otros servicios (médicos...)
TOTAL INGRESSOS 7.1 (QUOTES)  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________

7.2. Ingressos per transferències (concerts, subvencions o donacions) (4)
     Ingresos por transferencias (conciertos, subvenciones o donaciones) (4)

1. De l’Adm. central / De la Admón. central 
Concerts educatius  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________  
Conciertos educativos
Transf. de capital  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________
Transf. sense fi nalitat específi ca  _____________   __________   __________  _________   _________   __________   _________   _________   _________
Transf. sin fi nalidad específi ca

2. De l’Adm. autonòmica / De la Admón. autonómica
Concerts educatius  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
Conciertos educativos
Altres transf. corrents  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
Otras transf. corrientes
Transf. de capital  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________  
Transf. sense fi nalitat específi ca  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
Transf. sin fi nalidad específi ca

3. De l’Adm. local / De la Admón. local
Transf. corrents  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
Transf. corrientes
Transf. de capital  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________

4. D’altres organismes públics / De otros organismos públicos
Transf. corrents  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
Transf. corrientes
Transf. de capital  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________

5. De particulars (5) / De particulares (5)
Transf. corrents  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
Transf. corrientes
Transf. de capital  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________

6. D’institucions sense fi nalitat de lucre (6) / De instituciones sin fi nes de lucro (6)
Transf. corrents  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
Transf. corrientes
Transf. de capital  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________

7. D’empreses / De empresas
Transf. corrents  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
Transf. corrientes
Transf. de capital  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________

8. De l’estranger (7) / Del extranjero (7)
Transf. corrents  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
Transf. corrientes
Transf. de capital  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________

7.3. Ingressos diversos / Ingresos varios
1. Ingressos fi nancers  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
 Ingresos fi nancieros
2. Altres ingressos (8)  _____________   __________   __________  _________   _________   __________  _________   _________   _________
 Otros ingresos (8)

TOTAL INGRESSOS
TOTAL INGRESOS 7.1, 7.2 i/y 7.3

Unitats / Unidades: euros
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Apartat 8: operacions de capital

(1) Immobilitzat material: Inclou terrenys i béns naturals, construccions i inst. tècniques,  
equips per al processament d’informació (ordinadors i altres conjunts electrònics), elements 
de transport, maquinària i utillatge, etc.

Si alguna d’aquestes partides són adquirides per a “serveis complementaris”, s’han 
d’incloure només en el primer epígraf (Serveis complementaris).

(2) Immobilitzat immaterial: Inclou aplicacions informàtiques, concessions administrati-
ves, propietat industrial, etc.

S’inclou, també, el lísing: drets sobre béns adquirits en règim d’arrendament fi nancer 
(es recull el valor al comptat per als béns adquirits sota aquesta modalitat durant el curs 
escolar 2004-2005 o l’any 2005, depenent de quina sigui la referència de les dades econò-
miques). No ho confongueu amb el rènting.

Queden excloses les despeses de capital en R+D, ja que aquestes són recollides per 
l’“Enquesta sobre les activitats en R+D”, elaborada per l’INE”.

(3) Valor de cost de tots els béns inventariables: Valor d’adquisició o, si és el cas, valor 
regularitzat de tots els béns inventariables, inclosos els adquirits en el període de referència 
de l’estadística.

(4) Valor de cost de les adquisicions del període: Inclou les adquisicions per reposició 
i per a ampliació, encara que es paguin totalment o parcialment en altres períodes. Per 
a edifi cacions en curs s’anotarà el valor de l’obra executada durant el període a què es 
refereixin les dades (curs escolar 2004-2005 o l’any 2005 segons quina sigui la referència 
de les dades econòmiques). No s’inclouen els pagaments d’interessos o amortització de 
principal dels préstecs.

(5) Amortització: Es recollirà per a tots els béns inventariables la provisió per a l’amortització 
en el període considerat.

(6) Venda: Anoteu l’import total obtingut en la venda dels béns esmentats, valorats sense 
incloure l’IVA.

Apartado 8: Operaciones de Capital

(1) Inmovilizado material: Incluye terrenos y bienes naturales, construcciones e inst. téc-
nicas,  equipos para el proceso de información (ordenadores y demás conjuntos electróni-
cos), elementos de transporte, maquinaria y utillaje, etc.

Si alguna de estas partidas son adquiridas para “servicios complementarios”, deben incluir-
se sólo en el primer epígrafe (Servicios complementarios).

(2) Inmovilizado inmaterial: incluye aplicaciones informáticas, concesiones administrati-
vas, propiedad industrial, etc.

Se incluye, también, el  Leasing: derechos sobre bienes adquiridos en régimen de 
arrendamiento fi nanciero (se recoge el valor al contado para los bienes adquiridos bajo 
esta modalidad durante el Curso escolar 2004-2005 o el año 2005, dependiendo de cual 
sea la referencia de los datos económicos). No confundir con el renting.

Quedan excluidos los gastos de capital en I+D ya que éstos son recogidos por la 
“Encuesta sobre las actividades en I+D”, elaborada por el INE”.

(3) Valor de coste de todos los bienes inventariables: Valor de adquisición o, en su caso, 
valor regularizado de todos los bienes inventariables, incluidos los adquiridos en el período 
de referencia de la estadística.

(4) Valor de coste de las adquisiciones del periodo: Incluye las adquisiciones por repo-
sición y para ampliación, aunque se paguen total o parcialmente en otros periodos. Para 
edifi caciones en curso se anotará el valor de la obra ejecutada durante el periodo a que 
se refi eran los datos (curso escolar 2004-2005 o el año 2005 dependiendo de cual sea la 
referencia de los datos económicos). No se incluyen los pagos de intereses o amortización 
de principal de los préstamos.

(5) Amortización: Se recogerá para todos los bienes inventariables la provisión para la 
amortización en el período considerado.

(6) Venta: Anote el importe total obtenido en la venta de dichos bienes, valorados sin incluir 
el IVA.
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8. Operacions de capital / Operaciones de capital

CONCEPTES / CONCEPTOS

  
8.1. Immobilitzat material (1)
  Inmovilizado material (1)
1. Serveis complementaris   ______________________   _____________________   __________________   ________________________
 Servicios complementarios
2. Terrenys i béns naturals  ______________________   _____________________   __________________   ________________________
 Terrenos y bienes naturales
3. Construccions i instal·lacions tècniques  ______________________   _____________________   __________________   ________________________
 Construcciones e instalaciones técnicas
4. Equips per al processament d’informació  ______________________   _____________________   __________________   ________________________  
 Equipos para el procesamiento de información
5. Un altre immobilitzat material (especifi queu-lo)  ______________________   _____________________   __________________   ________________________
 Otro inmovilizado material (especifi car)

8.2. Immobilitzat immaterial
  Inmovilizado inmaterial
1. Immoblitzat immaterial (2)  ______________________   _____________________   __________________   ________________________
 Inmovilizado inmaterial (2)
2. Lísing (2)  ______________________   _____________________   __________________   ________________________
 Leasing (2)

9. Quadre resum de les operacions econòmiques del centre (despeses i ingressos)
    Cuadro resumen de las operaciones económicas del centro (gastos e ingresos)

9.1. Despeses corrents / Gastos corrientes

Costos de personal / Costos de personal ............................................................................................................   ________________________  (Total apartat 5 / Total apartado 5) 

Béns i serveis / Bienes y servicios ......................................................................................................................   ________________________  (Total apartat 6 / Total apartado 6) 

Total despeses corrents / Total gastos corrientes ..........................................................................................   ________________________  (Total apartats 5+6 / Total apartados 5+6)

9.2. Total ingressos / Total ingresos..................................................... ..........................  ___________________  (Total apartat 7 / Total apartado 7)

9.3. Superàvit o dèfi cit / Superávit o défi cit........................................... ........................  ___________________  (9.2) – (9.1)

 

Valor de cost
Valor de coste

De tots els béns inventariables (3)
De todos los bienes inventariables (3)

De les adquisicions del període (4)
De las adquisiciones del periodo (4)

Amortització (5)
Amortización(5)

(Dotació del període) 
(Dotación del periodo)

Venda de béns de capital (6) 
(sense incloure l’IVA)
Venta de bienes de capital (6) 
(sin incluir el IVA)

Unitats / Unidades: euros

Unitats / Unidades: euros
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Per fer consultes / Para efectuar consultas

Número de telèfon / Número de teléfono:    93 318 03 27

Fax: 93 412 31 45

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico:        ensenyament@idescat.net

Termini / Plazo

El qüestionari, degudament contestat, haurà de ser enviat per correu en el sobre facilitat a aquest efecte dins dels vint dies següents 
al dia que s’ha rebut. Es faciliten dos qüestionaris perquè un es conservi en el centre, per si calen consultes posteriors.
El cuestionario, debidamente cumplimentado, deberá ser enviado por correo en el sobre facilitado al efecto dentro de los veinte días 
posteriores a su recepción. Se facilitan dos cuestionarios para que uno de ellos se conserve en el centro por si fueran necesarias 
posteriores consultas.

Observacions generals del qüestionari / Observaciones generales del Cuestionario:  ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________





C. Qüestionari de l’Enquesta de finançament i despeses de l’ensenyament superior
(curs 2004-2005). Centres universitaris o de vinculació universitària, de finançament
privat





Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística
de Catalunya

Encuesta de financiación y gastos
de la enseñanza superior (curso 2004-2005)
Centros universitarios o de vinculación
universitaria, de financiación privada

Enquesta de finançament i despeses
de l’ensenyament superior (curs 2004-2005)
Centres universitaris o de vinculació
universitària, de finançament privat

Identificació del centre / Identificación del centro

(Espai reservat per a l’etiqueta identificativa)
(Espacio reservado para la etiqueta identificativa)

Modifiqueu la identificació (Empleneu només els apartats que puguin variar)
Modifique la identificación (Cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación)

___________________________________________________________________________________________________________________
Nom de la universitat privada (només en el cas de centres propis) o del centre privat adscrit a una universitat pública o privada Codi del centre / Código del centro
Nombre de la universidad privada (sólo con centros propios) o centro privado adscrito a universidades públicas o privadas

______________________________________________________________________________________________________
Titular NIF

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Domicili del centre (carrer, plaça, passeig, avinguda, etc.) / Domicilio del centro (calle, plaza, paseo, avenida, etc.)

____________________________________________________________________________________________________
Codi postal / Código Postal Municipi / Municipio Codi de municipi / Código de municipio

_________________________________________________ _______________________ ________________________ ______________________________
Província / Provincia Cod. prov. Telèfon / Teléfono Fax A/e / E-mail

Persona de contacte a qui adreçar-se, si cal, per a consultes,
aclariments o modificacions sobre el qüestionari.
Persona de contacto a quien dirigirse, en caso necesario, para consultas,
aclaraciones o modificaciones sobre este cuestionario.

Sr/a.: __________________________________________________________________________________

Telèfon / Teléfono _____________________________ Fax: ______________________________________

A/e (de contacte) / E- mail (de contacto): ______________________________________________________

Mod.: EFINYGASUNIV-04/05

SIGNATURA O SEGELL DE L’EMPRESA
FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA

DOCUMENT PROTEGIT PEL SECRET ESTADÍSTIC / DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO

Legislació estadística de resposta obligatòria
Secret estadístic
Són objecte de protecció i són emparades pel secret estadístic les dades personals que
obtinguin els serveis estadístics tant directament dels informants com a través de fonts
administratives (art. 13.1 de la Llei de la funció estadística pública de 9 de maig de 1989
(LFEP) i art. 24 i següents de la Llei d’estadística de Catalunya 23/1998, de 30 de de-
sembre (LEC)). Tot el personal estadístic té l’obligació de preservar el secret estadístic
(art. 17.1 de la LFEP i art. 24 de la LEC).

Obligació de facilitar les dades

Les lleis 4/1990, la 13/1996 i la LEC estableixen l’obligació de facilitar les dades que
es demanen per a l’elaboració d’aquesta estadística.
Els serveis estadístics poden sol·licitar dades de totes les persones físiques i jurídiques,
nacionals i estrangeres, residents a Espanya (article 10.1 de la LFEP).

Totes les persones físiques i jurídiques que subministren dades, tant si la seva col·laboració
és obligatòria com voluntària, han de contestar de manera veraç, exacta, completa i
dins del termini a les preguntes ordenades en la forma deguda pels serveis estadístics
(art. 10.2 de la LFEP).

L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en relació amb les esta-
dístiques per a fins estatals, serà sancionat d’acord amb el que disposen les normes
contingudes en el present títol (art. 48.1 de la LFEP).

Les infraccions molt greus se sancionen amb multes de 3.005,07 a 30.050,61 €. Les
infraccions greus se sancionen amb multes de 300,52 a 3.005,06 €. Les infraccions
lleus se sancionen amb multes de 60,10 a 300,51 € (art. 51.1, 51.2 i 51.3 de la LFEP).

Legislación estadística de cumplimentación obligatoria
Secreto estadístico
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales
que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de
fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989
(LFEP) y art. 24 y siguientes de la Llei d’estadística de Catalunya 23/1998, de 30 de diciembre
(LEC)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1
de la LFEP y art. 24 de la LEC).

Obligación de facilitar los datos
Las Leyes 4/1990, la 13/1996 y la LEC establecen la obligación de facilitar los datos
que se soliciten para la elaboración de esta Estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas,
nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es
obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y den-
tro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios
estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las
estadísticas para fines estatales, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las
normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP).

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,61 €. Las
infracciones graves serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06 €. Las infracciones
leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51 € (art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP).
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Instruccions generals

Objectiu
L’objectiu principal de l’Enquesta és oferir informació sobre les caracte-
rístiques estructurals i econòmiques dels centres d’ensenyament pri-
vats, o de finançament majoritàriament privat, que desenvolupen la
seva activitat en el sector de l’ensenyament superior universitari.
Els resultats obtinguts han de complir un conjunt de requisits bàsics, com
ara que sigui comparable a escala internacional, cobrir les necessitats
d’informació demanada per diversos usuaris, tant nacionals com interna-
cionals (Eurostat, OCDE i Unesco), i ser un instrument útil per als fins de
la comptabilitat nacional.
En aquest sentit, es mantindrà un secret estricte sobre les dades indivi-
duals proporcionades pels informants davant qualsevol organisme pú-
blic o privat.

Unitat d’informació
La informació que se sol·licita en aquest qüestionari s’ha de referir al
centre docent –universitats privades (amb només centres propis) o cen-
tres privats adscrits o vinculats a universitats públiques o privades–, les
dades d’emplaçament del qual figuren a la portada, independentment
que l’empresa o el titular puguin ser propietaris d’altres centres.

Emplenament del qüestionari
Les xifres s’han d’anotar amb claredat, emplenant les caselles correspo-
nents. Les dades econòmiques es demanen en euros, sense utilitzar
fraccions ni decimals i arrodonint, si cal, per excés o per defecte.

No escriviu en les caselles ombrejades.

Llegiu, si us plau, les instruccions de cada apartat abans d’emple-
nar el qüestionari.

Termini: Aquest qüestionari s’ha de retornar, degudament emple-
nat, dins els 20 dies següents d’haver-lo rebut.

Conceptes i definicions
ACTIVITATS I SERVEIS PRESTATS PEL CENTRE
Fa referència a les activitats i els serveis que són gestionats directa-
ment pel centre, tant si són prestats directament pel centre com per
altres empreses contractades per fer-ho. No s’hi inclouen els gestionats
per una empresa aliena de la qual el centre rep un ingrés en concepte
d’arrendament o de llicència.

Es CLASSIFIQUEN en:
(1) Activitats docents d’ensenyaments reglats: disciplines contingu-
des en els programes oficials d’ensenyament universitari que conduei-
xen a l’obtenció de TITULACIONS OFICIALS. Es consideren els següents
NIVELLS:

- Primer i/o segon cicle
- Tercer cicle (doctorats)

(2) Activitats docents d’ensenyaments no homologats: disciplines
contingudes en els programes d’ensenyaments no oficials de caràcter
superior.
En aquest apartat s’hi inclouen:

- els títols propis
- la formació continuada

(3) Activitats docents d’extensió universitària: fan referència a les
activitats extracurriculars docents de caràcter continuat (no avaluables a
efectes acadèmics) que estableix el centre, com ara classes d’anglès,
d’informàtica…
(4) Activitats complementàries: fan referència a les activitats
extracurriculars puntuals de naturalesa formativa però no estrictament
docent (no són avaluables a efectes acadèmics) que estableix el centre
(excursions, competicions esportives, visites a museus o a empreses,
conferències, exposicions, etc.).
(5) Serveis complementaris: transport, menjador, residència i altres ser-
veis complementaris (mèdic…).

Instrucciones generales

Objetivo
El objetivo principal de esta Encuesta es ofrecer información sobre las
características estructurales y económicas de los centros de enseñanza
privados, o de financiación mayoritariamente privada, que desarrollan
su actividad en el sector de la enseñanza superior en entorno universitario.
Los resultados obtenidos han de cumplir un conjunto de requisitos básicos,
como el de ser comparable a escala internacional, cubrir las necesidades
de información demandada por diversos usuarios, tanto nacionales como
internacionales (EUROSTAT, OCDE y UNESCO) y ser un instrumento
útil para los fines de la Contabilidad Nacional.
En este sentido, se mantendrá estricto secreto sobre los datos individuales
proporcionados por los informantes ante cualquier organismo público o
privado.

Unidad de información
La información que se solicita en el presente cuestionario debe referirse al
centro docente –universidades privadas (con tan sólo centros propios) o
centros privados adscritos o vinculados a universidades públicas o privadas,
cuyos datos de emplazamiento figuran en la portada, independientemente
de que la empresa o el titular pudieran ser propietarios de otros centros.

Cumplimentación del cuestionario
Las cifras deben anotarse con claridad, cumplimentando las casillas
correspondientes. Los datos económicos se solicitan en euros, sin utilizar
fracción, ni decimales y redondeando si es preciso, por exceso o por defecto.

No escriba en las casillas sombreadas.

Se ruega leer las instrucciones de cada apartado, antes de
cumplimentar el cuestionario.

Plazo: Este cuestionario debe ser devuelto, debidamente
cumplimentado, dentro de los 20 dias siguientes a su recepción.

Conceptos y definiciones
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO
Se refiere a las actividades y servicios que son gestionados
directamente por el Centro, tanto si son prestados directamente por el
centro como por otras empresas contratadas para ello. No se incluyen
los gestionados por una empresa ajena y de la que el centro recibe un
ingreso en concepto de arrendamiento o licencia.

Se CLASIFICAN en:
(1) Actividades docentes de enseñanzas regladas: disciplinas
contenidas en los programas oficiales de enseñanza universitaria que
conducen a la obtención de TITULACIONES OFICIALES. Se consideran
los siguientes NIVELES:

- Primer y/o segundo ciclo
- Tercer ciclo (doctorados)

(2) Actividades docentes de enseñanzas no homologadas: disciplinas
contenidas en los programas de enseñanza no oficiales de carácter su-
perior.
En este apartado se incluyen:

- las titulaciones propias
- la formación continua

(3) Actividades docentes de extensión universitaria: se refieren a
aquellas actividades extracurriculares docentes de carácter continuo (no
evaluables a efectos académicos) que son establecidas por el centro,
tales como, clases de inglés, informática…
(4) Actividades complementarias: se refieren a aquellas actividades
extracurriculares puntuales de naturaleza formativa pero no estrictamente
docentes (no son evaluables a efectos académicos) que son establecidas
por el centro (excursiones, competiciones deportivas, visitas a museos o
empresas, conferencias, exposiciones, etc.).
(5) Servicios complementarios: transporte, comedor, residencia y otros
servicios complementarios (médico,…).



3

1. Referència de les dades econòmiques (Assenyaleu amb una X el que correspongui)
1. Referencia de los datos económicos (Señale con una X lo que corresponda)

Curs 2004/2005 / Curso 2004/2005 _______________________________________________________________________________________  1

Any 2005 / año 2005 ___________________________________________________________________________________________________  6

La referència de les dades que cal consignar és el curs 2004-2005. En el cas que la comptabilitat del centre es faci per anys naturals, les dades econòmiques
(apartats 5 a 8) s’hauran de referir a l’any 2005, tot i que la resta de dades continuarà tenint com a referència el curs 2004-2005.
La referencia de los datos a consignar es el curso 2004-2005. En el caso de que la contabilidad del centro se lleve por años naturales, los datos económicos
(apartados 5 a 8) habrán de referirse al año 2005, aunque el resto de los datos seguirán teniendo como referencia el curso 2004-2005.

2. Característiques / Características

2.1. Dependència (Assenyaleu amb una X el tipus de centre segons qui sigui la persona, física o jurídica, titular del centre)
2.1. Dependencia (Señale con una X el tipo de centro según quien sea la persona, física o jurídica, titular del centro)

Centre educatiu catòlic o d’una altra confessió religiosa / Centro educativo católico o de otra confesión religiosa __________________________  1

Centre laic / Centro laico ________________________________________________________________________________________________  6

2.2. Naturalesa jurídica del titular del centre (assenyaleu amb una X una única opció)
2.2. Naturaleza jurídica del titular del centro (señale con una X una única opción)

Societat mercantil / Sociedad mercantil _____________________________________________________________________________________  1

Persona física _________________________________________________________________________________________________________  2

Institucions sense finalitat de lucre. Especifiqueu-les: / Instituciones sin fines de lucro. Especificar: _____________________________________  3

3. Activitats i serveis prestats pel centre / Actividades y servicios prestados por el centro

3.1. Alumnes matriculats en estudis universitaris oficials (1) (Assenyaleu amb una X el que correspongui)
3.1. Alumnos matriculados en estudios universitarios oficiales (1) (Señale con una X lo que proceda)

Nombre d’alumnes
Número de alumnos

1r i 2n cicle / 1er y 2º ciclo No  6 Sí  1 ________________

3r cicle / 3er ciclo No  6 Sí  1 ________________

3.2. Alumnes matriculats en estudis superiors no homologats (2)
3.2. Alumnos matriculados en estudios superiores no homologados (2)

Nombre d’alumnes
Número de alumnos

Títols propis / Titulaciones propias No  6 Sí  1 ________________

Formació continuada / Formación continua No  6 Sí  1 ________________

3.4. Serveis complementaris i activitats d’extensió. Mitjana diària anual d’usuaris (alumnes)
3.4. Servicios complementarios y actividades de extensión. Media diaria anual de usuarios (alumnos)
Classifiqueu-los segons el nivell d’ensenyament que cursen els alumnes / Clasificar según niveles de enseñanza que cursan los alumnos.

1r i/o 2n cicle 3r cicle (doctorat)
Total 1er y/o 2º ciclo 3er ciclo (doctorado)

Activitats d’extensió (3) / Actividades de extensión (3) _____________ _____________ _________________

Serveis complementaris (5) / Servicios complementarios (5)

1. Menjador / Comedor _____________ _____________ _________________

2. Residència / Residencia _____________ _____________ _________________

(1), (2), (3), (5): Vegeu apartat de conceptes i definicions (p. 2) / Ver apartado de conceptos y definiciones (pág. 2)
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4. Dades sobre personal / Datos sobre personal
Queden exclosos els membres de serveis externs contractats les despeses dels quals s’anotaran en l’apartat 6.1.1.
Tant el personal amb baixa temporal com el que en realitza la suplència es comptabilitzarà una sola vegada (com una única persona).
Si una mateixa persona realitza més d’una funció, les seves hores es repartiran entre aquestes funcions i es comptabilitzarà en cadascuna, encara que només s’anotaran una vegada
a Total de personal de centre i a Total personal docent. A més a més, una mateixa persona no pot ser considerada alhora com a remunerada i com a no remunerada.
Se excluyen los miembros de servicios externos contratados, los gastos de los cuales se anotarán en el apartado 6.1.1.
Tanto el personal con baja temporal como el que realiza la suplencia se contabilizará una sola vez (como una única persona).
Si una misma persona realiza más de una función, sus horas se reparten entre dichas funciones y se contabiliza en cada una de ellas, aunque se anotarán una sola vez en Total de
personal del centro y Total personal docente. Además una misma persona no puede ser considerada al mismo tiempo como remunerada y no remunerada.

4.1. Personal del centre (1) / Personal del centro (1)
Remunerat / Remunerado No remunerat / No remunerado

Contractat pel centre / Contratado por el centro No contractat pel centre / No contratado por el centro
Hores setmanals Hores setmanals

Nre. de persones treballades (2) Nre. de persones treballades (2)
Nº de personas Horas semanales Nº de personas Horas semanales

trabajadas (2) trabajadas (2)

4.1.1. Personal docent (3) / Personal docente (3)

Ens. oficial (1r i/o 2n cicle) (4)
Ens. oficial (1er y/o 2º ciclo) (4) __________________ __________________ _________________ __________________

Ens. oficial (3r cicle) (4) / Ens. oficial (3er ciclo) (4) __________________ __________________ _________________ __________________

Ens. no homologats (5) / Ens. no homologadas (5) __________________ __________________ _________________ __________________

Activitats d’extensió (6) / Actividades de extensión (6) __________________ __________________ _________________ __________________

Activitats d’R+D / Actividades de I+D __________________ __________________ _________________ __________________

Direcció / Dirección __________________ __________________ _________________ __________________

Total personal docent / Total personal docente __________________ __________________ _________________ __________________

4.1.2. Personal no docent / Personal no docente

Titulats no docents (7) / Titulados no docentes (7) __________________ __________________ _________________ __________________

Administració / Administración __________________ __________________ _________________ __________________

Serveis complementaris (8)
Servicios complementarios (8) __________________ __________________ _________________ __________________

Serveis generals (9) / Servicios generales (9) __________________ __________________ _________________ __________________

Total personal no docent / Total personal no docente __________________ __________________ _________________ __________________

Total personal del centre / Total personal del centro __________________ __________________ _________________ __________________

4.2. Personal docent autònom / Personal docente autónomo
Personal que realitza funcions docents en règim de treballador autònom. La remuneració d’aquest no es considerarà despesa de personal i es comptabilitzarà en l’apartat 6.1.1.
Personal que realiza funciones docentes en régimen de trabajador autónomo. Su remuneración no se considerará como gastos de personal y se contabilizará en el apartado 6.1.1.

Nombre de persones / Número de personas _________________

Total d’hores setmanals treballades / Total de horas semanales trabajadas _________________

(1) Personal del centro: se considerará personal del centro a aquellas personas
que prestan sus servicios en el mismo. Se puede distinguir entre:
- Personal contratado por el centro (REMUNERADO): personal que mantiene
una relación laboral contractual con el centro (contrato de trabajo) por el cual
recibe una remuneración.
- Personal no contratado por el centro (NO REMUNERADO): personal que no
está contratado por el centro y no recibe ningún tipo de remuneración, tales
como, personal religioso que pertenece a la Orden titular del centro, o personal
voluntario.
(2) Horas semanales trabajadas: es la suma de todas las horas trabajadas
habitualmente cada semana (lectivas y complementarias según convenio y extras)
por el total de personas pertenecientes a cada categoría, que coinciden,
generalmente, con las contratadas por el centro.
(3) Personal docente: se entiende como tal cualquier persona empleada a los
fines de transmitir conocimientos, formar aptitudes...
(4) Personal de enseñanzas regladas (1er, 2º y 3er ciclo): ver Apartado de
Conceptos y Definiciones (pág. 2). No incluye el personal docente autónomo, el
cual se anotará en el apartado 4.2.
(5) Personal de enseñanzas no homologadas: ver Apartado de Conceptos y
Definiciones (pág. 2). No incluye el personal docente autónomo, el cual se anotará
en el apartado 4.2.
(6) Personal de actividades docentes de extensión universitaria: ver Apartado
de Conceptos y Definiciones (pág. 2). No incluye el personal docente autónomo,
el cual se anotará en el apartado 4.2.
(7) Personal titulado no docente: comprende médicos, psicólogos, A.T.S.,
capellanes… No incluye trabajadores autónomos ni de contratas.
(8) Personal de servicios complementarios: no incluye a los trabajadores
autónomos ni de contratas. Ver Apartado de Conceptos y Definiciones (pág. 2).
(9) Personal de servicios generales: incluye al personal de limpieza,
mantenimiento y conservación del centro, etc. No incluye trabajadores autónomos
ni de contratas.

(1) Personal de centre: persones que hi prestin serveis. Es pot distingir entre:
- Personal contractat pel centre (REMUNERAT): personal que manté una re-
lació laboral contractual amb el centre (contracte de treball) pel qual rep una
remuneració.
- Personal no contractat pel centre (NO REMUNERAT): personal que no està
contractat pel centre i no rep cap tipus de remuneració, com ara personal religi-
ós que pertany a l’ordre titular del centre o personal voluntari.
(2) Hores setmanals treballades: suma de totes les hores treballades habitual-
ment cada setmana (lectives i complementàries segons conveni i extres) pel
total de persones pertanyents a cada categoria, que coincideixen, generalment,
amb les contractades pel centre.
(3) Personal docent: qualsevol persona ocupada en els objectius de transme-
tre coneixements, formar aptituds…
(4) Personal d’ensenyaments reglats (1r, 2n i 3r cicle): vegeu l’apartat de
conceptes i definicions (p. 2). No s’hi inclou el personal docent autònom, que
s’anotarà a l’apartat 4.2.
(5) Personal d’ensenyaments no homologats: vegeu l’apartat de conceptes i
definicions (p. 2). No s’hi inclou el personal docent autònom, que s’anotarà a
l’apartat 4.2.
(6) Personal d’activitats docents d’extensió universitària: vegeu l’apartat de
conceptes i definicions (p. 2). No s’hi inclou el personal docent autònom, que
s’anotarà a l’apartat 4.2.
(7) Personal titulat no docent: comprèn metges, psicòlegs, ATS, capellans…
No s’hi inclouen treballadors autònoms ni de contractes.
(8) Personal de serveis complementaris: no s’hi inclouen els treballadors au-
tònoms ni de contractes. Vegeu l’apartat de conceptes i definicions (p. 2).
(9) Personal de serveis generals: inclou el personal de neteja, manteniment i
conservació del centre, etc. No s’hi inclouen treballadors autònoms ni de contrac-
tes.



5

5. Costos de personal del centre (1) / Costes de personal del centro (1) Unitats / Unidades: euros

S’exclouen les retribucions a professionals autònoms o membres de serveis externs contractats.
A més de les retribucions del personal que està de baixa temporal, s’hi inclouen les del personal que les supleix i es classificaran d’acord amb el tipus de personal a qui substitueixen.
Si una mateixa persona realitza més d’una funció, la seva retribució es distribueix entre aquestes funcions. Per calcular els costos de direcció vegeu la Nota 1. Una mateixa persona
no pot ser considerada alhora remunerada i no remunerada.
Se excluyen las retribuciones a profesionales autónomos o miembros de servicios externos contratados.
Además de las retribuciones del personal que está de baja temporal, se incluyen las del personal que suple estas bajas y se clasificarán de acuerdo con el tipo de personal al que sustituyen.
Si una misma persona realiza más de una función, su retribución se reparte entre dichas funciones. Para caluclar los costes de dirección ver Nota 1. Una misma persona no puede ser
considerada como remunerada y no remunerada.

Remunerat / Remunerado No remunerat / No remunerado
Contractat pel centre / Contratado por el centro No contractat pel centre / No contratado por el centro

Sous i salaris Seguretat Social a Salari anual
bruts anuals (2) càrrec de l’empresa (3) estimat (4)

Sueldos y salarios Seguredad Social a Salario anual
brutos anuales (2) cargo de la empresa (3) estimado (4) RETA i SERAS (5) Total

5.1. Costos del personal docent. Costos anuals
5.1. Costes del personal docente. Costes anuales

Ens. oficials (1r i/o 2n cicle)
Ens. oficiales (1er y/o 2º ciclo) ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Ens. oficials (3r cicle) / Ens. oficiales (3er ciclo) ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Ens. no homologats / Ens. no homologadas ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Activitats d’extensió / Actividades de extensión ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Activitats d’R+D / Actividades de I+D ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Direcció / Dirección ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Total personal docent / Total personal docente ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

5.2. Costos del personal no docent. Costos anuals
5.2. Costes del personal no docente. Costes anuales

Titulats no docents / Titulados no docentes ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Administració / Administración ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Serveis complementaris
Servicios complementarios ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Serveis generals / Servicios generales ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

Total personal no docent
Total personal no docente ______________ ______________ _______________ _______________ ______________

5.3. Altres despeses de personal
5.3. Otros gastos de personal

Indemnitzacions (6) / Indemnizaciones (6) ______________

Altres despeses (7) / Otros gastos (7) ______________

Total altres despeses de personal
Total otros gastos de personal ______________

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (5.1+5.2+5.3)
TOTAL COSTES DE PERSONAL (5.1+5.2+5.3) ______________

(1) Despeses del personal: costos meritats durant el període de referència (curs 2004-
2005 o any 2005) pel personal que està al servei del centre.
CÀLCUL DE COSTOS D’ENSENYAMENT REGLAT I DIRECCIÓ
Per al personal que realitzi tant tasques d’ensenyament reglat com de direcció, s’haurà
d’estimar la part corresponent a cadascuna:
Cost d’ensenyament reglat (per nivell) = (retribució en concepte d’ensenyament reglat
(per nivell) / nre. total d’hores treballades (per nivell)) x nre. d’hores que realment dedica
a l’ensenyament reglat (per nivell).
Cost de direcció = retribució total (per ensenyament reglat més complement de dedica-
ció) – cost d’ensenyament reglat.
(2) Sous i salaris: salari bàsic, complements, antiguitat, incentius, hores extres, etc.,
sense descomptar les retencions a compte de l’IRPF ni les quotes de la Seguretat Social
a càrrec del treballador.
(3) Seguretat Social: contribucions obligatòries que l’empresa paga al Règim General de
la Seguretat Social en benefici del personal contractat dels centres. També s’hi inclouen
les aportacions pagades per l’ocupador destinades a sistemes complementaris de pen-
sions.
(4) Salari estimat: si al centre hi ha persones que desenvolupen una activitat relacionada
amb l’educació, però sense rebre a canvi retribució (personal no contractat pel centre,
com ara personal religiós, voluntaris…), se’ls imputarà com a sou i salari un cost equiva-
lent al cost en el qual s’incorreria per la contractació de personal retribuït amb una qualifi-
cació adequada per al desenvolupament d’aquestes mateixes funcions.
(5) RETA i SERAS: quotes pagades pel centre al Règim Especial de Treballadors Autò-
noms (RETA) i els pagaments per serveis mèdics a SERAS o a una altra entitat. També
s’hi inclouen les aportacions pagades per l’ocupador destinades a sistemes comple-
mentaris de pensions.
(6) Indemnitzacions: quantitats que s’entreguen al pesonal per rescabalar-lo d’un dany o
perjudici. S’hi inclouen específicament les indemnitzacions per acomiadament, trasllat,
jubilació anticipada…
(7) Altres despeses: despeses de caràcter social fetes en compliment d’una disposició
legal o de manera voluntària, com ara les retribucions al personal alliberat sindicalment,
subvencions a economats i menjadors, cursos de formació, primes per contractes d’asse-
gurança de responsabilitat civil i accidents del personal del centre, etc.

(1) Costes del personal: costes devengados durante el periodo de referencia (curso 2004-
2005 o año 2005) por el personal que está al servicio del centro.
CÁLCULO DE COSTES DE ENS. REGLADA Y DE DIRECCIÓN
Para el personal que realice tanto labores de enseñanza reglada como de dirección,
se deberá estimar la parte correspondiente a cada una de ellas:
Coste de enseñanza reglada (por nivel) = (retribución en concepto de enseñanza regla-
da (por nivel) / nº total de horas trabajadas (por nivel)) x nº de horas que realmente dedica
a la enseñanza reglada (por nivel).
Coste de dirección = retribución total (por enseñanza reglada más complemento de direc-
ción) – coste de enseñanza reglada.
(2) Sueldos y salarios: salario base, complementos, antigüedad, incentivos, horas extra,
etc., sin descontar las retenciones a cuenta del IRPF, ni las cuotas de la Seguridad Social
a cargo del trabajador.
(3) Seguridad Social: contribuciones obligatorias que la empresa paga al Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social en beneficio del personal contratado de los centros. También se
incluye en esta rúbrica las aportaciones pagadas por el empleador destinadas a sistemas
complementarios de pensiones.
(4) Salario estimado: cuando en el centro existen personas que desarrollan una actividad
relacionada con la educación, pero sin recibir a cambio retribución (personal no contratado
por el centro, tales como, personal religioso, voluntarios…) se les imputará como sueldo y
salario un coste equivalente al que incurriría por la contratación de personal retribuido con
una cualificación adecuada para el desarrollo de esas mismas funciones.
(5) RETA y SERAS: cuotas pagadas por el centro al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) y los pagos por servicios médicos a SERAS u otra entidad. También se
incluye en esta rúbrica las aportaciones pagadas por el empleador destinadas a sistemas
complementarios de pensiones.
(6) Indemnizaciones: cantidades que se entregan al personal para resacirle de un daño o
perjuicio. Se incluyen específicamente las indemnizaciones por despido, traslado, jubila-
ción anticipada…
(7) Otros gastos: gastos de carácter social realizados en cumplimiento de una disposición
legal o de forma voluntaria, como las retribuciones del personal liberado sindicalmente,
subvenciones a economatos y comedores, cursos de formación, primas por contratos de
seguros de responsabilidad civil y accidentes del personal del centro, etc.
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6. Despeses corrents en béns i serveis (1) (valorades sense incloure l’IVA deduïble)
6. Gastos corrientes en bienes y servicios (1) (valorados sin incluir el IVA deducible) Unitats / Unidades: euros

Import de les adquisicions en el període de referència, independentment que es paguin o es consumeixin en altres períodes. No assenyaleu cap quantitat en el cas que el servei o
l’activitat NO sigui gestionat pel centre sinó prestat per una altra empresa a la qual es contracta i per la qual el centre rep a canvi un ingrés per concepte d’arrendament o de llicència.
Importe de las adquisiciones durante el periodo de referencia, independientemente de que se paguen o se consuman en otros periodos. No señale ninguna cantidad en el caso de que
el servicio o la actividad NO sea gestionado por el propio centro, sino que sea prestado por otra empresa a la que se contrata y por la que el centro recibe a cambio un ingreso por
concepto de arrendamiento o licencia.

6.1. Despesa en activitats educatives / Gasto en actividades educativas

6.1.1. Relacionada amb l’activitat docent (reglada i d’extensió universitària) (2)
6.1.1. Relacionado con la actividad docente (reglada y de extensión universitaria) (2)

Consum de material fungible i altres despeses de l’activitat docent (3)
Consumo de material fungible y otros gastos de la actividad docente (3) ........................................................................................ _______________________

Retribucions al personal docent autònom (4) / Retribuciones al personal docente autónomo (4) ................................................... _______________________

Serveis docents realitzats per altres empreses externes / Servicios docentes realizados por otras empresas externas ............... _______________________

Import de beques d’estudis per a alumnes del centre (sense tasques docents)
Importe de becas de estudios para alumnos del centro (sin labores docentes) ............................................................................... _______________________

6.1.2. Relacionada amb les activitats complementàries (conferències, excursions…) (5)
6.1.2. Relacionado con las actividades complementarias (conferencias, excursiones…) (5) ................................................ _______________________

6.2. Despesa en serveis complementaris (6) / Gasto en servicios complementarios (6)
Quan aquests serveis siguin prestats pel centre, s’exclouran les despeses de personal que s’han d’anotar a l’apartat 5, “Costos de Personal”.
Cuando estos servicios sean prestados por el centro, se excluirán los gastos de personal que deben anotarse en el apart. 5, “Costes de Personal”.

Serveis prestats pel centre / Servicions prestados por el centro ....................................................................................................... _______________________

Serveis contractats a altres empreses alienes al centre (import de la contracta)
Servicios contratados a otras empresas ajenas al centro (importe de la contrata) .......................................................................... _______________________

6.3. Despeses en altres serveis prestats pel centre (7) (bar, cine…)
6.3. Gastos en otros servicios prestados por el centro (7) (bar, cine…) .................................................................................... _______________________

6.4. Despeses generals / Gastos generales

6.4.1. Dels immobles / De los inmuebles

Arrendaments d’immobles / Arrendamientos de inmuebles ............................................................................................................... _______________________

Reparació i conservació d’edificis, instal·lacions / Reparación y conservación de edificios, instalaciones ..................................... _______________________

Primes d’assegurances no socials / Primas de seguros no sociales ................................................................................................ _______________________

Subministraments (aigua, electricitat, combustibles…) / Suministros (agua, electricidad, combustibles…) .................................... _______________________

Servei de neteja prestat pel centre (materials i estris de neteja)
Servicio de limpieza prestado por el centro (materiales y utensilios de limpieza) ............................................................................ _______________________

Contractació externa del servei de neteja / Contratación externa del servicio de limpieza .............................................................. _______________________

Altres despeses dels immobles / Otros gastos de los inmuebles ...................................................................................................... _______________________

6.4.2. D’administració / De administración

Material no inventariable d’oficina (impresos, paper…) / Material no inventariable de oficina (impresos, papel…) ........................ _______________________

Comunicacions (serveis telefònics i postals) / Comunicaciones (servicios telefónicos y postales) .................................................. _______________________

Altres despeses d’administració (reparació, conservació i lloguer de mobiliari i màquines d’oficina, dietes i locomoció)
Otros gastos de administración (reparación, conservación y alquiler de mobiliario y máquinas de oficina, dietas y locomoción) ....... _______________________

6.4.3. Altres despeses en serveis exteriors generals  / Otros gastos en servicios exteriores generales

Serveis bancaris (no inclouen les despeses derivades de préstecs, interessos i amortització del principal)
Servicios bancarios (no incluyen gastos derivados de préstamos, intereses y amortización del principal) ..................................... _______________________

Impostos i tributs (sense IVA) / Impuestos y tributos (sin IVA) .......................................................................................................... _______________________

Altres despeses generals / Otros gastos generales ........................................................................................................................... _______________________

TOTAL DESPESES CORRENTS / TOTAL GASTOS CORRIENTES (6.1+6.2+6.3+6.4) ................................................................ _______________________

(1) Compras y gastos: se anotarán en este cuadro los importes de todas las compras y
gastos, valorados sin incluir el IVA deducible, realizados en el periodo a que se refieren
los datos (curso 2004-2005 o año 2005), independientemente de que se hayan consumi-
do o no, o que hayan sido pagados o no (criterio de devengo). No incluya los gastos por
adquisición de bienes inventariables (de duración superior a un curso escolar) y por refor-
mas importantes de los mismos, que figurarán en el Apartado 8, “Operaciones de capital”.
(2) Gastos de la actividad docente: los gastos incluidos en este epígrafe deberán estar rela-
cionados exclusivamente con la actividad docente. Ver “Conceptos y definiciones” (pag. 2).
(3) Consumo de material fungible y otros gastos de la actividad docente: estos gastos
incluyen el consumo de material fungible (material didáctico, de laboratorio, de talleres, etc.),
así como otros gastos de las actividades consideradas (reparación, conservación y alquile-
res del mobiliario escolar y equipo didáctico dedicado a actividades docentes). Se considera
material fungible al material no inventariable, siempre que se destine al uso directo de los
alumnos.
(4) Personal docente autónomo: se incluyen los importes pagados a aquellas personas
que realizando una labor docente, no pertenecen al centro, sino que cobran por la presta-
ción de servicios (contratos de arrendamientos de servicios). Se incluyen los becarios.
(5) Relacionados con las actividades complementarias: incluye únicamente los gas-
tos sufragados por el centro con motivo del desarrollo de actividades tales como confe-
rencias (y pagos a conferenciantes), excursiones, competiciones deportivas, visitas a
museos o empresas, etc.
(6) Gastos de los servicios complementarios: comprende los gastos en transporte
regular, comedor, residencia y otros servicios complementarios como asistencia médi-
ca, enfermería, etc., siempre que sean gestionados por el propio centro.
(7) Gastos de otros servicios prestados por el centro: comprende todos los gastos de
aquellos otros servicios y actividades no educativas tales como bar, cine, etc., desarrrolladas
en el centro, siempre que sean gestionados por el propio centro.

(1) Compres i despeses: s’han d’anotar en aquest quadre els imports de totes les com-
pres i despeses, valorats sense incloure l’IVA deduïble, fetes en el període a què fan
referència les dades (curs 2004-2005 o any 2005), independentment que s’hagin consu-
mit o no, o que s’hagin pagat o no (criteri de meritació). No inclou les despeses per
adquisició de béns inventariables (de durada superior a un curs escolar) i per reformes
importants d’aquests, que figuraran a l’apartat 8, “Operacions de capital”.
(2) Despeses de l’activitat docent: les despeses incloses en aquest epígraf han d’estar
relacionades exclusivament amb l’activitat docent. Vegeu “Conceptes i definicions” (p. 2).
(3) Consum de material fungible i altres despeses de l’activitat docent: aquestes
despeses inclouen el consum de material fungible (material didàctic, de laboratori, de
tallers, etc.), i també altres despeses de les activitats considerades (reparació, conserva-
ció i lloguer de mobiliari escolar i equip didàctic dedicat a activitats docents). Es considera
material fungible el material no inventariable sempre que es destini a l’ús directe dels
alumnes.
(4) Personal docent autònom: s’hi inclouen els imports pagats a les persones que realit-
zen una activitat docent però que no pertanyen al centre sinó que cobren per la prestació
de serveis (contractes d’arrendaments de serveis). S’hi inclouen els becaris.
(5) Relacionades amb les activitats complementàries: inclou únicament les despeses
sufragades pel centre amb motiu del desenvolupament d’activitats com ara conferències
(i pagaments a conferenciants), excursions, competicions esportives, visites a museus
o a empreses, etc.
(6) Despeses dels serveis complementaris: comprèn les despeses en transport regu-
lar, menjador, residència i altres serveis complementaris com ara assistència mèdica,
infermeria, etc., sempre que estiguin gestionats pel mateix centre.
(7) Despeses d’altres serveis prestats pel centre: comprèn totes les despeses d’aquells
altres serveis i activitats no educatives, com ara bar, cine, etc., desenvolupades al centre,
sempre que siguin gestionades pel mateix centre.
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(1) Ingresos: se anotarán los importes correspondientes de las cuotas cobra-
das a los alumnos, de las transferencias recibidas y de ingresos varios que haya
obtenido el centro durante el periodo de referencia (curso 2004-2005 o año 2005).
Estos importes deben ser valorados si incluir el IVA.
(2) Ingresos por cuotas: son los pagos que, con carácter obligatorio, realizan
los alumnos como contraprestación de las enseñanzas y servicios recibidos en
el centro. Comprende:

- Cuotas por estudios oficiales.
- Cuotas por actividades docentes de extensión universitaria (clases de infor-

mática, idiomas, música…).
- Cuotas por actividades complementarias (conferencias, competiciones de-

portivas…).
- Cuotas por servicios complementarios (comedor, residencia, servicios mé-

dicos, etc.). En el importe anual correspondiente a estas cuotas se anotará
el total de ingresos referentes al conjunto de usuarios (alumnos).

(3) Ingresos por transferencias: se anotarán las cantidades concedidas al centro
en el periodo de referencia, con independencia de que hayan sido o no cobra-
das. Se distingue la fuente de procedencia y el tipo de transferencia.
Las transferencias de organismos públicos de la Unión Europea se anotarán
como transferencias procedentes del extranjero.
(4) Otros ingresos: incluye otros ingresos no considerados en los anteriores
epígrafes, debidos a servicios y actividades no educativas, tales como bar, cine,
etc., desarrolladas en el centro, sean o no gestionadas por él (en este último
caso, el centro puede recibir ingresos en concepto de arrendamientos o licen-
cias). Se incluyen las concesiones del servicio de cafetería o transporte, los
reembolsos por parte de los alumnos del material adquirido por el centro y entre-
gado a los mismos, el alquiler de instalaciones deportivas del propio centro, etc.

(1) Ingressos: s’han d’anotar els imports corresponents a les quotes cobrades
als alumnes, de transferències rebudes i d’ingressos diversos que hagi obtingut
el centre durant el període de referència (curs 2004-2005 o any 2005). Aquests
imports s’han de valorar sense incloure l’IVA.
(2) Ingressos per quotes: pagaments que, amb caràcter obligatori, realitzen
els alumnes com a contraprestació dels ensenyaments i serveis rebuts al centre.
Comprèn:

- quotes per estudis oficials
- quotes per activitats docents d’extensió universitària (classes d’informàtica,

idiomes, música…)
- quotes per activitats complementàries (conferències, competicions esporti-

ves…)
- quotes per serveis complementaris (menjador, residència, serveis mèdics…).

En l’import anual corresponent a aquestes quotes s’ha d’anotar el total d’in-
gressos referents al conjunt d’usuaris (alumnes)

(3) Ingressos per transferències: s’han d’anotar les quantitats concedides al
centre en el període de referència, amb independència de si han estat cobrades
o no. Cal distingir la font de procedència i el tipus de transferència.
Les transferències d’organismes públics de la Unió Europea s’anotaran com a
transferències procedents de l’estranger.
(4) Altres ingressos: inclou altres ingressos no considerats en els epígrafs an-
teriors, per serveis i activitats no educatius, com ara bar, cine…, desenvolupats
al centre, siguin gestionats per aquest o no (en aquest últim cas, el centre pot
rebre ingressos en concepte d’arrendaments o llicències). S’hi inclouen les con-
cessions del servei de cafeteria o transport, els reemborsaments per part dels
alumnes del material adquirit pel centre i entregat a aquests, el lloguer d’instal·-
lacions esportives del mateix centre…

7.1. Ingressos per quotes (2)
7.1. Ingresos por cuotas (2) ____________ ___________ ____________ ___________ ____________ ___________ ____________

7.2. Ingressos per transferències (3) Transf. corrents
7.2. Ingresos por transferencias (3) Transf. corrientes Transf. de capital

1. De l’Administració central
1. De la Administración Central ........................................................................................ __________________________ __________________________

2. De l’Administració autonòmica
2. De la Administración Autonómica ................................................................................ __________________________ __________________________

3. De l’Administració local
3. De la Administración Local ........................................................................................... __________________________ __________________________

4. D’altres organismes públics
4. De otros organismos públicos ...................................................................................... __________________________ __________________________

5. De particulars o institucions sense finalitat de lucre
5. De particulares o instituciones sin fines de lucro ........................................................ __________________________ __________________________

6. D’empreses
6. De empresas ................................................................................................................ __________________________ __________________________

7. De l’estranger
7. Del extranjero ............................................................................................................... __________________________ __________________________

Total ingressos per transferències
Total ingresos por transferencias ................................................................................ __________________________ __________________________

7.3. Ingressos diversos Import anual
7.3. Ingresos varios Importe anual

1. Ingressos financers
1. Ingresos financieros ................................................................................................................................................................ ___________________________

2. Altres ingressos
2. Otros ingresos (4) .................................................................................................................................................................... ___________________________

Total ingressos diversos
Total ingresos varios ................................................................................................................................................................ ___________________________

TOTAL INGRESSOS (7.1+7.2+7.3)
INGRESOS (7.1+7.2+7.3) ___________________

Total

Serveis comple-
mentaris
Servicios
complementarios

Activitats
complementàries
Actividades
complementarias

Activitats d’extensió
universitària
Actividades de
extensión
universitaria

Estudis no
homologats
Estudios no
homologados3r cicle / 3er ciclo

1r i 2n cicle
1er y 2º ciclo

Estudis oficials / Estudios oficiales

7. Ingressos anuals (valorats sense incloure l’IVA) (1) / Ingresos anuales (valorados sin incluir el IVA) (1) Unitats / Unidades: euros

TOTAL
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8.1. Immobilitzat material / Inmovilizado material (1)
1. Serveis complementaris ___________________ __________________ ___________________ ___________________
1. Servicios complementarios
2. Terrenys i béns naturals ___________________ __________________ ___________________ ___________________
2. Terrenos y bienes naturales
3. Construccions i instal·lacions tècniques ___________________ __________________ ___________________ ___________________
3. Construcciones e inst. técnicas
4. Equips per al processament d’informació ___________________ __________________ ___________________ ___________________
4. Equipos para el procesamiento de información
5. Un altre immobilitzat material ___________________ __________________ ___________________ ___________________
4. Otro inmovilizado material

8.2. Immobilitzat immaterial / Inmovilizado inmaterial

1. Immobilitzat immaterial (2) / Inmovilizado inmaterial (2) ___________________ __________________ ___________________ ___________________

2. Lísing (3) / Leasing (3) ___________________ __________________ ___________________ ___________________

Consultes / Consultas
Tel. 93 318 03 27
Fax: 93 412 31 45
A/e / E-mail: ensenyament@idescat.net

Termini / Plazo
El qüestionari, degudament emplenat, s’ha de retornar per correu dins el sobre facilitat a l’efecte dins els 20 dies següents d’haver-lo
rebut. Es faciliten dos qüestionaris per tal que un d’aquests es conservi al centre per si s’hagués de consultar posteriorment.
El cuestionario, debidamente cumplimentado, deberá ser enviado por correo en el sobre facilitado al efecto dentro de los veinte días
posteriores a su recepción. Se facilitan dos cuestionarios para que uno de ellos se conserve en el centro por si fueran necesarias posteriores
consultas.

Observacions generals del qüestionari / Observaciones generales del cuestionario: ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ Gràcies per la vostra col·laboració / Gracias por su colaboración

8. Operacions de capital / Operaciones de capital Unitats / Unidades: euros

CONCEPTES / CONCEPTOS Valor de cost / Valor de coste

De tots els béns
inventariables

De todos los bienes
inventariables

(4)

De les adquisicions
del període

De las adquisiciones
del periodo

(5)

Amortització
Amortización

(6)
(Dotació del període)
(Dotación del periodo)

Venda de béns de
capital

Venta de bienes de
capital

(7)
(Sense incloure l’IVA)

(Sin incluir IVA)

(1) Immobilitzat material: terrenys i béns naturals, construccions i instal·lacions
tècniques, equips per al processament de la informació (ordinadors i altres con-
junts electrònics), elements de transport, maquinària i utillatge, etc. Si alguna
d’aquestes partides és adquirida per a serveis complementaris, s’ha d’incloure
només a l’epígraf “Serveis complementaris”.
(2) Immobilitzat immaterial: aplicacions informàtiques, concessions adminis-
tratives, propietat industrial, etc.
(3) Lísing: drets sobre béns adquirits en règim d’arrendament financer (es
recull el valor al comptat per als béns adquirits sota aquesta modalitat durant el
curs escolar 2004-2005 o l’any 2005, depenent de quina sigui la referència de
les dades econòmiques). No ho confongueu amb el rènting.
(4) Valor de cost de tots els béns inventariables: valors d’adquisició o, si
s’escau, valor regularitzat de tots els béns inventariables, inclosos els adquirits
en el període de referència de l’estadística.
(5) Valor de cost de les adquisicions del període: inclou les adquisicions per
reposició i per a ampliació encara que es paguin totalment o parcialment en
altres períodes. Per a edificacions en curs, s’anotarà el valor de l’obra executa-
da durant el període a què facin referència les dades (curs escolar 2004-2005 o
any 2005, depenent de quina sigui la referència de les dades econòmiques).
No s’hi inclouen les despeses derivades de préstecs ni interessos per amortitza-
ció principal de préstecs.
(6) Amortització: es recollirà per a tots els béns inventariables la provisió per a
l’amortització en el període considerat.
(7) Venda: anoteu-hi l’import total obtingut de la venda d’aquests béns, valorats
sense incloure l’IVA.

(1) Inmovilizado material: incluye terrenos y bienes naturales, construcciones
e instalaciones técnicas, equipos para el proceso de información (ordenadores y
demás conjuntos electrónicos), elementos de transporte, maquinaria y utillaje,
etc. Si alguna de estas partidas es adquirida para servicios complementarios,
debe incluirse sólo en el epígrafe de “Servicios Complementarios”.
(2) Inmovilizado inmaterial: incluye aplicaciones informáticas, concesiones ad-
ministrativas, propiedad industrial, etc.
(3) Leasing: derechos sobre bienes adquiridos en régimen de arrendamiento
financiero (se recoge el valor al contado para los bienes adquiridos bajo esta
modalidad durante el curso escolar 2004-2005 o el año 2005, dependiendo de
cuál sea la referencia de los datos económicos). No confundir con el renting.
(4) Valor de coste de todos los bienes inventariables: valor de adquisición o
en su caso valor regularizado de todos los bienes inventariables, incluidos los
adquiridos en el periodo de referencia de la estadística.
(5) Valor del coste de las adquisiciones del periodo: incluye las adquisicio-
nes por reposición y para ampliación, aunque se paguen total o parcialmente en
otros periodos. Para edificaciones en curso se anotará el valor de la obra ejecu-
tada durante el periodo a que se refieran los datos (curso escolar 2004-2005 o
año 2005 dependiendo de cual sea la referencia de los datos económicos).
No se incluyen los gastos derivados de préstamos ni intereses en amortización
principal de préstamos.
(6) Amortización: se recogerá para todos los bienes inventariables la provisión
para la amortización en el periodo considerado.
(7) Venta: anote el importe total obtenido en la venta de dichos bienes, valo-
rados sin incluir el IVA.






