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Presentació

Amb la publicació de l’Estadística de finançament i despeses de l’ensenyament privat, curs 1999-2000,
l’Institut d’Estadística de Catalunya continua la sèrie estadística que permet conèixer periòdicament les
dimensions i magnituds bàsiques de l’ensenyament privat a Catalunya. Aquesta estadística s’ha dut a
terme mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Instituto Nacional de Estadística que amb la utilit-
zació d’una metodologia comuna, permet la comparabilitat de les dades catalanes amb les de la resta
de l’Estat. Cal assenyalar que l’estadística present incorpora per primera vegada dades sobre les tec-
nologies de la informació i les comunicacions (TIC), dades que permeten avaluar l’equipament docent
en aquestes infraestructures bàsiques en l’actualitat.

L’Estadística de finançament i despeses de l’ensenyament privat s’ha dut a terme amb el suport del
Departament d’Ensenyament, així com el del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la In-
formació, ja que aquesta estadística comprèn també els centres privats d’ensenyament universitari. La
despesa total feta pel conjunt dels centres privats objecte de l’enquesta ha estat de 1.294,9 milions
d’euros, el 93% de la qual correspon a despeses corrents i el 7% restant a despeses de capital. De l’im-
port total, 1.130,8 milions corresponen als centres d’ensenyament no superior, mentre que els centres
privats d’ensenyament universitari han realitzat una despesa de 164,1 milions d’euros. Aquestes dades
indiquen un increment de la despesa de l’ensenyament no superior del 30% en el curs del darrer quin-
quenni, en termes d’unitats monetàries corrents i del 12% en pessetes de poder adquisitiu constant.

L’estructura de la despesa corrent en l’ensenyament no universitari es manté relativament estable al llarg
del temps, encara que les despeses de personal indiquen una lleugera tendència a l’alça, ja que pas-
sen del 76,6% el curs 1994-95 al 78,6% el curs 1999-2000. També es veuen incrementades les despe-
ses de capital.

Els ingressos i subvencions totals dels centres privats no universitaris suposen 1.110,6 milions d’euros
i dels  universitaris 161,3 milions d’euros. En l’estructura d’ingressos corrents dels centres no universi-
taris destaca el pes creixent de les transferències i subvencions de tot tipus que representen el 58,1%
dels ingressos totals en el curs 1999-2000 enfront del 47,6% en el curs 1990-91 i el 42,6% en el curs
1981-1982. Per contra, les quotes d’ensenyament tenen una clara tendència a la baixa ja que suposen
el 28,0% dels ingressos corrents d’aquests centres el curs 1999-2000 enfront del 42,2% el 1981-1982,
mentre que la resta d’ingressos, entre els que destaquen les quotes per serveis complementaris, expe-
rimenten una tendència a la baixa en el curs del període.

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

Barcelona, abril del 2002

Jordi Oliveres i Prats

Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya
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Introducció.

Aquesta publicació té com a principal objectiu presentar les dades resultants de l’Enquesta de finan-
çament i despesa de l’ensenyament privat en el curs 1999-2000.

El cos central de la publicació el constitueixen el conjunt de taules. Aquestes taules es presenten en tres
grans grups: ensenyament no universitari, ensenyament universitari i tecnologies de la informació i co-
municació.

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’estruc-
tura del sector i, finalment, un conjunt d’indicadors diversos.

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

Finalment, també s’ofereix un breu comentari de les dades més significatives a fi de possibilitar un ac-
cés directe a les principals magnituds.



8 Institut d’Estadística de Catalunya-EFDEP/99-00



9Institut d’Estadística de Catalunya-EFDEP//99-00

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 l’obtenció del valor afegit brut del sector de l’ensenyament privat,
informació necessària per als estudis de la Comptabilitat Nacional i l’elaboració de les taules input-output.

L’enquesta es proposa, també, aportar informació que permeti l’anàlisi dels costos dels diferents nivells
d’ensenyament i dels serveis complementaris dels centres docents privats.

D’altra banda, aquesta estadística ens permet accedir a dades sobre l’estructura, activitat i situació
econòmica dels centres.

En aquesta edició l’enquesta ofereix, també, informació detallada sobre l’equipament informàtic dels
centres i la seva utilització.

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

2. Unitats d’anàlisi

L’enquesta ha estat adreçada a tots els centres docents privats en els quals el curs 1999-2000 s’impartia
un o més nivells educatius reglats.

En el cas de l’ensenyament no superior, s’han considerat aquells centres inscrits com a tals al Registre
de Centres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. No han estat enquestats els
centres estrangers ni les llars d’infants.

Pel que fa a l’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 tots aquells centres que imparteixen cursos universitaris oficials de primer o segon cicle. En
la determinació de la naturalesa privada del centre s’ha atès fonamentalment a l’estructura del finança-
ment.

3. Àmbits

L’àmbit territorial de l’enquesta és Catalunya. El període temporal de referència de les dades recollides
és el curs escolar 1999-2000. En aquells casos en què la comptabilitat dels centres es realitza per anys
naturals, les dades econòmiques corresponen a l’any 2000. Pel que fa a l’activitat econòmica, aquesta
estadística es refereix als centres d’ensenyament privat de les rúbriques 80.1, 80.2 i a part de la 80.3
de la CNAE-93.
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4. Característiques recollides a l’enquesta.

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

4.1. Identificació del centre.

Comprèn la denominació del centre, del titular, l’adreça completa, el codi assignat pel Departament
d’Ensenyament i el número d’identificació fiscal.

4.2. Nivells d’ensenyament impartits.

S’hi detallen els nivells impartits en el centre. L’enquesta -per als centres d’ensenyament no superior-
contempla sis 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 LOGSE (cursos 1r a 6è).
• Educació secundària obligatòria: comprèn 1r i 2n cicle d’educació secundària obligatòria.
• Batxillerat: comprèn batxillerat LOGSE, BUP i COU.
• Ensenyament professional de grau mitjà: comprèn cicles formatius de formació professional espe-

cífica de grau mitjà, cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments tècnics
esportius de grau mitjà, mòduls professionals experimentals de nivell II, grau mitjà de música i dan-
sa, capacitació agrícola i garantia social.

• Ensenyament professional de grau superior: inclou els cicles formatius de formació professional
específica de grau superior, cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments
tècnics esportius de grau superior, FP II i mòduls professionals experimentals de nivell.

Independentment a aquesta estructuració per nivells, el centre pot classificar-se com a centre
específic d’educació especial.

4.3. Naturalesa del titular

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 docents.

Per a cada nivell d’ensenyament, s’aporta el nombre d’alumnes efectivament atesos, nombre de places
i aules, hores setmanals de permanència al centre, així com la concreció del nombre d’aquestes que
reben finançament via concertació del Departament d’Ensenyament. S’aporta també informació sobre
el nombre d’usuaris dels serveis de transport, menjador i residència.

4.5. Personal del centre.

S’hi descriu la dedicació del personal propi del centre que hi realitza una funció docent, no docent o de
direcció:
• Personal docent: aquelles persones l’activitat de les quals és transmetre coneixements, aptituds, etc.

No s’inclou com a personal docent el personal de direcció encara que realitzi funcions docents. La
informació sobre aquest bloc de personal s’obté per cada nivell d’ensenyament considerat.

• Personal no docent: comprèn el personal titulat no docent -metges, psicòlegs, etc.- així com perso-
nal dels serveis complementaris, d’administració i de serveis generals.

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

Segons la seva relació amb el centre, aquest personal es classifica d’acord amb el criteri següent:
• Contractat o no contractat: en funció de si existeix o no un contracte laboral amb el centre. El per-

sonal no contractat serà normalment personal religiós que no consta en nòmina.
• Concertat o no concertat: en funció de si la seva remuneració es cobreix totalment o fonamental-

ment a través de la concertació amb el Departament d’Ensenyament.
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4.6. Retribució del personal.

S’hi recullen els pagaments efectuats pel centre al personal, incloent els sous i salaris bruts i les cotit-
zacions socials a càrrec de l’empresa. Aquesta informació s’obté desagregada segons el tipus i la rela-
ció laboral del personal, però no per nivells educatius. Així mateix, també es recullen altres despeses
atribuïbles al personal com són les indemnitzacions i altres despeses de caràcter social.

4.7. Despeses en béns i serveis.

Comprèn les despeses efectuades en consum de béns i serveis. Es presenten desglossades segons dos
criteris.

D’acord al criteri comptable s’hi detallen els conceptes següents:
• Compres netes de mercaderies per revenda, de matèries primeres i altres aprovisionaments: comprèn

el saldo resultant de realitzar les següents operacions en els comptes del Pla general de comptabili-
tat: (C600+C601+C602) – (C608+C609).

• Treballs realitzats per altres empreses o professionals del sector: inclou els pagaments realitzats per
les subcontractacions al sector de l’ensenyament (C607) i la part del compte C623 que correspon a
professionals del sector.

• Despeses en serveis exteriors: inclou els serveis d’altres sectors productius anotats als comptes C620,
C621, C622, C624, C625, C626, C627, C628, C629 i la part del compte C623 destinada a professio-
nals d’altres sectors.

• Altres despeses: comprèn les despeses financeres (subgrup 66) i altres (subgrups 65, 67, 68 i 69)

D’acord al criteri funcional es detallen els conceptes següents:
• Activitats docents i extraescolars.
• Activitats complementàries.
• Serveis complementaris: transport, menjador, residència i altres.
• Altres serveis prestats pel centre.

4.8. Ingressos del centre.

S’hi consideren les fonts de finançament següents:
• Quotes: per cada nivell d’ensenyament s’expressen els ingressos generats per les quotes pagades

pels alumnes com a contraprestació als ensenyaments reglats i no reglats i a les activitats i serveis
complementaris utilitzats.

• Transferències: per cada nivell d’ensenyament s’hi reflecteixen les transferències rebudes d’altres
entitats. S’hi detallen les rebudes de la Generalitat de Catalunya, de l’Administració local, d’altres
organismes públics, de particulars o institucions no lucratives, empreses o de l’estranger. En aquest
concepte s’hi inclouen els ingressos per concertació amb el Departament d’Ensenyament.

• Altres ingressos: entre els quals es poden distingir els financers.

4.9. Operacions de capital.

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

Per cada un d’aquests conceptes es demana, al mateix temps, que es precisi quina part ha estat incor-
porada durant el període tractat.

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

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

Atès que en aquesta modalitat de l’enquesta desapareix la referència a distints nivells d’ensenyament i
al fet que no existeix la concertació com a via de finançament públic, el qüestionari queda simplificat
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tant pel que fa a la descripció de l’activitat i alumnes del centre com al personal docent i als ingressos.

Convé destacar els aspectes següents:
• Classificació dels alumnes: en el qüestionari d’ensenyament universitari s’ha demanat el nombre

d’alumnes, desglossat en estudis oficials i altres estudis.
• S’inclou un apartat específic sobre els programes d’investigació universitària.

4.11. El mòdul de tecnologies de la informació i comunicació.

Tant en l’enquesta no universitària com en la universitària s’ha inclòs per primera vegada un apartat
idèntic sobre l’equipament, utilització i despesa en tecnologies de la informació i comunicació. Els trets
bàsics de la informació recollida són els següents:
• Infraestructura i equipament de les telecomunicacions: s’informa sobre el nombre d’ordinadors, i si es

disposa de connexió a Internet i de quines característiques.
• Utilització d’Internet: es demana si el centre té pàgina web pròpia a Internet i les seves principals

característiques.
• Despeses corrents: s’inclou el detall sobre les despeses del centre en el manteniment dels serveis de

telecomunicacions, informàtics i audiovisuals.
• Inversió: adquisició de maquinari, programari, equips de telecomunicacions i equips audiovisuals.

5. Principals característiques del treball de camp.

L’enquesta ha estat realitzada per correu. Els qüestionaris van ser tramesos durant el mes d’abril del 2001
i el treball de camp es va donar per tancat el 26 d’octubre.

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 en base a uns protocols

preestablerts.
• Validació d’errors de coherència. L’aplicació informàtica comunicava a l’entrevistador la presumi-

ble existència d’errors en base a la constatació de l’incompliment d’alguna de les regles de coherèn-
cia de les dades, establertes prèviament.

• Comprovació de certes dades de l’enquesta (alumnes, nivells educatius i import global de la con-
certació) mitjançant confrontació amb informació facilitada pel Departament d’Ensenyament.

• 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 gener del 2002.

Enquesta de finançament i despesa de l’ensenyament privat. 1999-2000. Catalunya

Detall de la resposta i incidències

No universitaris Universitaris Total Percentatge

Directori inicial 824 85 909
Directori final 810 51 861 100%

enquestats 720 49 769 89%
il·localitzables 17 0 17 2%
negativa 73 2 75 9%

Centres exclosos 14 34 48
fusionats en altres 4 19 23
fora de l’àmbit de l’enquesta 10 15 25

Com es pot apreciar en la taula, s’ha aconseguit mantenir el nivell de no resposta en uns volums bai-
xos.
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Al 8,7% de centres que s’han negat a respondre l’enquesta cal afegir, però, un altre 2% de centres amb
els quals no hem aconseguit cap contacte. El procés de transformació que està vivint el món educatiu
ha generat un nombre important de tancaments de centres. Entre els centres que han cessat la seva
activitat després del curs 1999-2000, n’hi ha un grup sobre els quals no ha estat possible aconseguir
cap informació.

6. La imputació de la manca de resposta

Per a l’estimació dels valors corresponents a les 92 enquestes no recollides s’ha optat pel procediment
d’imputació individualitzada enlloc de l’elevació estratificada aplicada en altres ocasions.

La conveniència d’aquesta elecció ve avalada pel fet de disposar d’un cert volum d’informació indivi-
dualitzada sobre el nombre d’alumnes, personal docent i unitats, a més de les dades corresponents a
l’enquesta de 1994-95.

A partir d’aquesta informació s’ha estimat la resta de dades aplicant les ràtios resultants en els qüesti-
onaris recollits, segmentades en 24 estrats generats pel creuament de les variables: tipus de centre,
concertació i tamany.

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

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’Ensenyament. Aquesta
aproximació és especialment rellevant ja que procedeixen de fonts clarament diferents amb objectius i
metodologies també diferents. Les dades de matrícula del Departament d’Ensenyament corresponen a
informació de registres administratius, mentre que l’Enquesta respon a una operació estadística de camp
per a la recollida de la informació.

Les diferències mínimes detectades entre una i altra font responen més a la definició de l’àmbit de re-
ferència de l’enquesta que als aspectes metodològics i conceptuals. Així, l’enquesta no abasta els cen-
tres d’ensenyament de dependència estrangera fet que explica les diferències més grans que es regis-
tren en els subsectors de l’ensenyament obligatori i del batxillerat.

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

Alumnes per nivells educatius a l’ensenyament privat. 1990-00. Catalunya

Taula comparativa dels resultats de l’enquesta amb les dades del Departament d’Ensenyament

Departament Enquesta
d’Ensenyament ensenyament privat

Educació Infantil 65.902 66.187
Educació primària 145.437 145.436
Educació secundària obligatòria 117.517 117.155
Batxillerat 36.310 36.119
Formació professional de grau mitjà 7.635 7.961
Formació professional de grau superior 16.150 13.746
Educació especial 3.358 3.274
Total 393.118 390.069
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8. Comparació amb les dades de l’estadística de finançament i despeses del curs
1994-95.

Com ja s’ha anat constatant al llarg de les notes metodològiques, són diversos els factors que afecten
la comparabilitat dels resultats d’aquesta operació amb els de l’anterior edició.

Una part de les dificultats estan relacionades amb les transformacions del sector educatiu durant aquests
anys. Això afecta fonamentalment la comparabilitat de nivells educatius i de tipus de centres. D’altra
banda, també han tingut especial incidència els canvis metodològics, especialment en el disseny del
qüestionari d’aquesta edició de l’enquesta.
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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:

1. Ensenyament no universitari.
Constitueix el grup principal de l’operació estadística i el que en determina les característiques bàsiques.
Conseqüentment la tabulació és la més àmplia i detallada.

2. Ensenyament universitari.
El reduït nombre de centres que formen aquest grup, així com les dificultats en precisar els límits del
directori, aconsellen també la realització d’una tabulació limitada.

3. Mòdul de tecnologies de la informació i comunicació.
Tot i que el mòdul és idèntic per a l’enquesta no universitària i la universitària, se n’ha procedit a l‘ex-
plotació separada. Això és aconsellable pel fet que l’agregació dels dos directoris no exhaureix el con-
junt de l’ensenyament privat i que les variables estructurals de la tabulació de referència presenten di-
ferències importants.

1.1. Les variables estructurals

En el cas de l’ensenyament no universitari, la tabulació s’ha definit d’acord amb cinc variables estruc-
turals en base a les quals s’ha anat detallant la despesa, el finançament, l’estructura dels serveis i di-
versos indicadors. Per a la seva presentació, aquestes variables han estat transformades de la manera
següent:

1. 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.

2. 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: inclou aquells centres que imparteixen educació secundària obligatòria i, si

s’escau, primari, infantil i/o professional.
• Ensenyament obligatori i batxillerat: inclou aquells centres que imparteixen educació secundària obli-

gatòria, batxillerat i, si s’escau, primari, infantil i/o professional.
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• Ensenyament professional: inclou aquells centres que imparteixen exclusivament ensenyaments pro-
fessionals, ja sigui de grau mitjà o superior.

• Altres combinacions de nivells.
• Educació especial.
Aquesta classificació només és aplicable als centres d’ensenyament no superior.

3. Titularitat del centre:
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

4. Concertació.
La existència o inexistència de concertació amb el Departament d’Ensenyament determina els dos va-
lors possibles d’aquesta variable. Aquesta classificació no és aplicable als centres d’ensenyament uni-
versitari.

5. Dimensió del centre.
Segons el nombre d’alumnes els centres d’ensenyament no superior es classifiquen de la manera se-
güent:
• Fins a 100 alumnes.
• De 101 a 500 alumnes.
• De 501 a 1000 alumnes.
• Més de 1000 alumnes.

En l’ensenyament universitari el gran tamany dels centres aconsella una classificació diferent:
• Fins a 250 alumnes.
• De 251 a 500 alumnes.
• De 501 a 1000 alumnes.
• Més de 1000 alumnes.

1.2. Les variables explicatives.

Aquestes variables es presenten sempre tabulades en relació amb les variables estructurals que s’acaben
de ressenyar i han estat tractades de la manera següent:

• Les despeses del centre.

Amb l’objectiu de donar a conèixer l’estructura de les despeses dels centres abordats, el conjunt d’in-
formació sobre despeses es presenta de la manera següent:

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

A1. Personal remunerat.
Inclou totes aquelles despeses efectivament realitzades pel centre en compliment dels seus com-
promisos laborals: sous i salaris, cotitzacions socials, prestacions abonades directament, indemnit-
zacions, etc. Sempre s’inclouen els sous abonats pel Departament d’Ensenyament 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 les despeses de personal sinó en el con-
cepte corresponent. En canvi, sí que s’han inclòs les cotitzacions socials abonades per aquest per-
sonal.
Les retribucions del personal A-45 (personal funcionari a disposició d’escoles privades) ha estat,
també, comptabilitzat com a personal no remunerat.

A2. Despeses en consum de béns i serveis.
Es refereix als béns corrents i serveis consumits per al funcionament del centre durant el període de
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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.

A3. Impostos
Aquest concepte s’analitza a part a causa del seu tractament comptable especial, tot i que presen-
ta uns volums molt reduïts per la generalitzada exempció de què gaudeixen els centres dels dos
principals impostos recollits aquí: l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i l’impost de béns immo-
bles (IBI).

B. Despeses 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.

• Els ingressos del centre.

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

A. Les quotes dels alumnes.
Són aportacions regulars i obligatòries dels alumnes com a contraprestació dels serveis rebuts en el
centre. Es diferencien les quotes cobrades per les activitats docents i complementàries de les que s’in-
gressen pels serveis complementaris. En el cas dels centres amb nivells concertats, les activitats do-
cents no es corresponen necessàriament amb ensenyaments reglats emparats pel règim de concerts.

B. Subvencions o transferències.
Es refereix a les quantitats concedides al centre per al període de referència, independentment que
hagin estat rebudes o no en el període.
S’inclouen els imports de la concertació establerta amb el Departament d’Ensenyament.
En la tabulació es diferencien les transferències que tenen per finalitat la cobertura de les despeses
corrents de les de capital.
Quant a la font de finançament es diferencien aquelles transferències procedents de la Generalitat de
Catalunya (fonamentalment Departament d’Ensenyament) de les d’altres organismes públics i altres
entitats privades.

C. Ingressos diversos.
Comprèn ingressos financers, derrames, aportacions a les cooperatives, etc.

• Costos unitaris dels nivells d’ensenyament.

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

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

Es considera retribució mitjana per hora treballada el resultat del quocient entre les retribucions brutes
anuals agregades i el nombre total d’hores treballades pel corresponent conjunt de personal. Per tal de
transformar en anual el nombre d’hores setmanals s’ha procedit a multiplicar per 44 aquesta darrera xifra.
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1.3. Aspectes específics de l’ensenyament universitari.

Com ja s’ha dit més amunt, la tabulació per als centres d’ensenyament universitari es redueix pel fet que
s’hi considera un únic nivell educatiu i tipus de centre.

Això comporta la desaparició de dues de les variables estructurals sobre les quals s’ha construït la ta-
bulació per a l’ensenyament no superior.

Així mateix, la pràctica inexistència de finançament públic en aquest sector de l’ensenyament privat fa
perdre rellevància a la classificació corresponent. Com a conseqüència, la tabulació s’ha construït ex-
clusivament sobre dues variables: la titularitat i la dimensió del centre. En el cas d’aquesta darrera, ha
calgut modificar els intervals de presentació de les dades per adequar-los a la realitat del sector.

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

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 compta-
bilitzar com una despesa en béns i serveis, en les tabulacions descriptives s’ha procedit a tractar-lo com
a despesa de personal, fent-lo aparèixer en el concepte de “Personal autònom”.

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

El curs 1999-00 els 810 centres educatius privats que oferien ensenyaments reglats no superiors van
acollir 390.069 alumnes, és a dir el 41% del total d’alumnes que l’esmentat curs van realitzar aquests
estudis a Catalunya.

Aquesta xifra emmarca la importància d’un sector que, tot i haver vist retallat el nombre d’alumnes com
a conseqüència de la davallada demogràfica, ha mantingut un destacat creixement del seu volum eco-
nòmic amb la disminució del nombre d’alumnes per aula, i en general, per una millora de les diferents
ràtios qualitatitives.

La despesa en ensenyament privat és de 1.131 milions d’euros

En les taules adjuntes es presenta la sèrie de dades corresponent a les cinc operacions estadístiques
realitzades des del curs 1981/82. Als efectes d’homogeneïtzació de les xifres de la sèrie, les dades
corresponents al curs 1994-95 es presenten en dues versions: una incloent les despeses corresponents
a les llars d’infants i l’altra sense.

Aquest tractament permet constatar que durant els darrers 5 anys el sector de l’ensenyament privat no
universitari ha crescut en termes monetaris en un 30%, i això malgrat una sensible reducció tant pel que
fa a nombre de centres (de 1.162 es passa a 810) i d’alumnes (462.991 el 1994 i 390.139 el 1999). En
unitats monetàries de poder adquisitiu constant aquest creixement queda relativitzat si tenim en compte
l’evolució simultània del nivell de preus: Així l’increment dels darrers quatre anys es queda en un 11%
i pel conjunt de la sèrie a prop d’un 48%.

L’estructura dels costos manté una forta estabilitat, entre la qual destaquen els increments de la des-
pesa en capital, que està lligada a la reestructuració que el sector ha patit amb la reforma del sistema
educatiu i les fluctuacions de l’evolució demogràfica.

Taula 1. Evolució de la despesa anual de l’ensenyament privat no universitari a Catalunya.
1981-2000.

Milers d’euros

1994-95

1981-1982* 1985-86* 1990-91* * ** 1999-2000**

Personal remunerat 217.957 286.803 473.580 645.048 627.382 826.236
Despeses ensenyament 8.222 9.256 16.143 18.437 17.559 -
Activitats complementàries 2.693 3.606 9.953 14.223 14.049 -
Serveis complementaris 23.806 36.373 49.722 61.243 58.414 -
Despeses generals 28.794 43.429 76.070 106.564 101.779 -
Total despeses corrents 281.472 379.467 625.467 845.515 819.183 1.051.352

Despeses de capital 15.212 12.531 27.094 58.999 58.527 79.489
Total despeses 296.684 391.998 652.561 904.514 877.710 1.130.841

Personal no remunerat 13.475 24.149 19.629 13.196 12.720 10.269
* amb llars d’infants. ** sense llars d’infants.
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Les despeses de personal pugen sensiblement en el darrer període fins situar-se en el 78,1% del total
de recursos, mentre que el volum del treball no remunerat disminueix ininterrompudament des de 1985.

Pel que fa a les despeses en béns i serveis, les modificacions en l’estructura del qüestionari en dificul-
ten l’anàlisi comparatiu.

En cinc anys el cost econòmic per alumne ha augmentat en un 57%

Més significativa ha estat l’evolució de les despeses unitàries, les quals presenten una tendència crei-
xent en tots els casos, però amb ritmes diversos. El curs 1999-2000 el cost mitjà d’un alumne d’ense-
nyament no superior va ser de 2.862 euros, un 57% més que cinc anys abans.

Entre el ventall de costos per nivells d’ensenyament destaca el cas extrem de l’educació especial (11.519
euros) mentre la resta queden amb valors relativament propers a la mitjana.

Una anàlisi superficial dels costos mitjans a través de les distintes variables classificatòries utilitzades
en la tabulació ens du a destacar el cost per alumne relativament més alt dels centres no concertats (3.91
euros), dels centres de menys de 100 alumnes (9.615 euros) i dels centres d’ensenyaments professio-
nals (3.309 euros).

Taula 2. Evolució de la despesa anual de l’ensenyament privat no universitari a Catalunya.
1981-2000.

Milers d’euros del 2000

1994-95

1981-1982* 1985-86* 1990-91* * ** 1999-2000**

Personal remunerat 566.463 554.458 672.503 746.484 726.040 826.236
Despeses ensenyament 21.368 17.893 22.924 21.337 20.320 -
Activitats complementàries 6.998 6.971 14.133 16.460 16.259 -
Serveis complementaris 61.871 70.318 70.607 70.874 67.600 -
Despeses generals 74.836 83.959 108.023 123.321 117.784 -
Total despeses corrents 731.536 733.600 888.190 978.476 948.003 1.051.352

Despeses de capital 39.534 24.226 38.474 68.277 67.730 79.489
Total despeses 771.070 757.825 926.664 1.046.752 1.015.734 1.130.841

Personal no remunerat 35.020 46.685 27.874 15.272 14.721 10.269
* amb llars d’infants. ** sense llars d’infants.

Taula 3. Evolució de la despesa anual de l’ensenyament privat no universitari a Catalunya.
1981-2000.

Percentatge

1994-95

1981-1982* 1985-86* 1990-91* * ** 1999-2000**

Personal remunerat 77,4% 75,6% 75,7% 76,3% 76,6% 78,6%
Despeses ensenyament 2,9% 2,4% 2,6% 2,2% 2,1% -
Activitats complementàries 1,0% 1,0% 1,6% 1,7% 1,7% -
Serveis complementaris 8,5% 9,6% 7,9% 7,2% 7,1% -
Despeses generals 10,2% 11,4% 12,2% 12,6% 12,4% -
Total despeses corrents 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Despeses de capital 5,4% 3,3% 4,3% 7,0% 7,1% 7,6%

Personal no remunerat 4,8% 6,4% 3,1% 1,6% 1,6% 1,0%
* amb llars d’infants. ** sense llars d’infants.
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Taula 4. Evolució de la taxa de creixement en valors constants de les despeses anuals de
l’ensenyament privat no universitari a Catalunya. 1981-2000.

Taxes de creixement en euros del 2000

1981/1985* 1985/1990* 1990/1994* 1994/1999**

Personal remunerat -2,1% 21,3% 11,0% 13,8%
Despeses ensenyament -16,3% 28,1% -6,9% -
Activitats complementàries -0,4% 102,7% 16,5% -
Serveis complementaris 13,7% 0,4% 0,4% -
Despeses generals 12,2% 28,7% 14,2% -
Total despeses corrents 0,3% 21,1% 10,2% 10,9%

Despeses de capital -38,7% 58,8% 77,5% 17,4%
Total despeses -1,7% 22,3% 13,0% 11,3%

Personal no remunerat 33,3% -40,3% -45,2% -30,2%
* amb llars d’infants. ** sense llars d’infants.

Taula 5. Evolució de l’estructura del finançament de l’ensenyament privat no universitari a Catalunya.
1981-2000.

Milers d’euros

1994-95

1981-1982* 1985-86* 1990-91* * ** 1999-2000**

Quotes ensenyament 121.819 160.092 237.706 313.124 294.252 308.921
Quotes serveis 37.599 54.650 95.819 121.227 114.805 124.193
Transferències 123.099 184.439 313.512 437.964 435.416 641.100
Altres ingressos 6.136 3.804 12.219 15.030 14.888 19.659
Total ingressos corrents 288.654 402.985 659.256 887.344 859.361 1.102.872

Transferències de capital 42 1.346 7.337 7.317 7.680
Total ingressos 288.654 403.027 660.602 894.682 866.677 1.110.552
* amb llars d’infants. ** sense llars d’infants.

La concertació incrementa la seva participació en el finançament.

Pel que fa al finançament, l’aspecte més nítidament apreciat en l’evolució dels darrers divuit anys és el
continuat increment de les transferències, que han passat de representar el 42,6% del total dels recur-
sos el curs 1981-82 al 58,1% el 1999-2000, mentre que les quotes per ensenyament han vist reduïda
la seva participació d’un 42% a l’inici del període a un 28%.

Del conjunt de transferències el concepte més important és la concertació amb el Departament d’En-
senyament que, si bé el curs 1981-82 significava el 37,9% del total de recursos, el curs 1999-2000 ar-
ribava al 52%.

Al darrer curs analitzat, el volum total del finançament procedent de la Generalitat de Catalunya als
centres privats ha estat d’uns 595 milions d’euros, la qual cosa ha significat una mitjana de 1.526 eu-
ros per alumne.

Despesa de 164 milions d’euros en estudis universitaris privats

Els 51 centres universitaris privats existents a Catalunya el curs 1999-2000 van gestionar uns recursos
econòmics avaluats comptablement en 164 milions d’euros.

Pel que fa al finançament queda patent la dependència gairebé exclusiva de les quotes abonades pels
alumnes, les quals signifiquen més del 90% del total.

Els centres enquestats -que conformen la totalitat d’establiments privats universitaris- van acollir un total
de 49.556 alumnes, 37.871 en el primer i segon ciclei 11.685 en altres cicles o estudis.
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Un punt d’accés a Internet per cada 33 alumnes no universitaris i per cada 18 d’universitaris.

Un aspecte destacat de l’estadística del curs 1999-2000 és el de la introducció dels equipaments i ser-
veis en matèries de tecnologies de la informació i les comunicacions.

El nivell d’informatització i d’introducció de les noves tecnologies de la comunicació en les escoles i
centres universitaris privats catalans és alt. Així, els 810 centres no universitaris diposen de 26.493 or-
dinadors, la major part dels quals connectats en xarxes locals dins el centre. Això significa una mitjana
de 15 alumnes per ordinador.

Gairebé tots aquests centres disposen de connexió a Internet (tan sols alguns d’aquells que estaven a
punt de tancar en prescindien) i el 68% ho feien a través d’una connexió permanent.

Els alumnes d’aquests centres diposen d’un total de 11.784 punts d’accés a Internet, mentre que uns
altres 4.256 queden reservats per al professorat i altre personal. De mitjana, doncs, es disposa d’un punt
d’accés per cada 33 alumnes.

El 55% dels centres privats no universitaris disposen de pàgina web pròpia, tot i que la meitat d’aquestes
es limiten exclusivament a oferir informació general sobre el centre.

En l’àmbit universitari la informatització és més intensa, amb un mitjana d’un ordinador per cada 8 alum-
nes i un punt d’accés a Internet per cada 18.

Els 51 centres enquestats estan connectats a Internet i, amb una única excepció, tots disposen de pà-
gina web pròpia. El 64% d’aquestes pàgines ofereixen altres serveis a més d’una mera informació ge-
neral sobre el centre.

Taula 6. Evolució de l’estructura del finançament de l’ensenyament privat no universitari a
Catalunya. 1981-2000.

Milers d’euros del 2000

1994-95

1981-1982* 1985-86* 1990-91* * ** 1999-2000**

Quotes ensenyament 316.604 309.495 337.553 362.364 340.524 308.921
Quotes serveis 97.719 105.651 136.068 140.290 132.859 124.193
Transferències 319.931 356.563 445.200 506.836 503.887 641.100
Altres ingressos 15.948 7.355 17.351 17.394 17.229 19.659
Total ingressos corrents 750.202 779.065 936.172 1.026.883 994.499 1.102.872

Transferències de capital - 81 1.912 8.491 8.467 7.680
Total ingressos 750.202 779.146 938.084 1.035.374 1.002.966 1.110.552
* amb llars d’infants. ** sense llars d’infants.

Taula 7. Evolució de l’estructura del finançament de l’ensenyament privat no universitari a
Catalunya. 1981-2000.

Percentatge

1994-95

1981-1982* 1985-86* 1990-91* * ** 1999-2000**

Quotes ensenyament 42,2% 39,7% 36,1% 35,3% 34,2% 28,0%
Quotes serveis 13,0% 13,6% 14,5% 13,7% 13,4% 11,3%
Transferències 42,6% 45,8% 47,6% 49,4% 50,7% 58,1%
Altres ingressos 2,1% 0,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,8%
Total ingressos corrents 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Transferències de capital - 0,0% 0,2% 0,8% 0,9% 0,7%
* amb llars d’infants. ** sense llars d’infants.
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Taula 8. Evolució de la taxa de creixement dels ingressos anuals a preus constants de
l’ensenyament privat no universitari a Catalunya. 1981-2000.

Taxes de creixement en euros del 2000

1981/1985 1985/1990* 1990/1994* 1994/1999**

Quotes ensenyament -2,2% 9,1% 7,4% -9,3%
Quotes serveis 8,1% 28,8% 3,1% -6,5%
Transferències 11,5% 24,9% 13,8% 27,2%
Altres ingressos -53,9% 135,9% 0,2% 14,1%
Total ingressos corrents 3,8% 20,2% 9,7% 10,9%

Transferències de capital - 2250,5% 344,1% -9,3%
Total ingressos 3,9% 20,4% 10,4% 10,7%
* amb llars d’infants. ** sense llars d’infants.





Taules





1. Ensenyament no universitari





1.1. Principals agregats comptables





Ensenyament privat no universitari

1.1.1 
Milers d'euros/persones

 

Total

1.Volum de negoci 461.772,1
2.Valor de la producció 500.503,1
3.VAB a preus bàsics 276.819,6
4.VAB a cost dels factors 870.795,2
5.Despeses de personal 826.148,1
6.Compres de béns i serveis 222.590,5
7.Inversió bruta en béns materials 69.930,8

8.Nombre de persones ocupades 39.255
9.Nombre de persones remunerades 38.894

 

 

Ensenyament privat no universitari

1.1.2
Milers d'euros

 

Total

1.1.Volum de negoci 461.772,1
1.2.Altres ingressos de gestió 43.227,2
1.3.Treballs realitzats per altres empreses 4.496,2
2.1.Valor de la producció 500.503,1
2.2.Consum de matèries primeres i altres 47.783,6
2.3.Despeses en serveis exteriors 174.806,8
2.4.Altres impostos lligats als productes 1.093,0
3.1.VAB a preus bàsics 276.819,6
3.2.Subvencions a l'explotació 597.872,5
3.3.Impostos a la producció 3.896,9
4.1.VAB a cost dels factors 870.795,2
4.2.Despeses de personal 826.148,1
       4.2.1.Sous i salaris 625.879,9
       4.2.2.Indemnitzacions 2.559,9
       4.2.3.Cotitzacions a la Seguretat Social 194.688,1
       4.2.4.Altres despeses de personal 3.020,1
5.Excedent brut d'explotació 44.647,2

Resultats d'explotació.                         
1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds econòmiques.                                                            
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.1.3
Milers d'euros

Total

1.Total compres 73.326,3
    1.1.Material 69.930,8
          1.1.1.Terrenys 5.359,1
          1.1.2.Construccions 48.868,9
          1.1.3.Transport 349,7
          1.1.4.Altres 15.353,1
    1.2.Lísing 772,6
    1.3.Immaterial 2.622,9
2.Total vendes 948,0
    2.1.Material 948,0
          2.1.1.Terrenys 195,7
          2.1.2.Construccions 717,6
          2.1.3.Transport 20,8
          2.1.4.Altres 14,0
    2.2.Immaterial 0,0

Operacions de capital.                          
1999-2000. Catalunya.
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1.2. Despeses





Ensenyament privat no universitari

1.2.1
Milers d'euros

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

total 
despeses 
corrents

operacions 
de capital

total 
despeses

Centres amb concertació 777.535 200.068 4.660 982.263 69.881 1.052.144
     Religiosos 452.156 108.630 954 561.740 37.812 599.552
     Laics no lucratius 128.083 39.139 3.099 170.321 18.179 188.501
     Laics lucratius 197.296 52.299 606 250.202 13.890 264.091

Centres sense concertació 48.613 26.742 330 75.685 9.608 85.293
     Religiosos 2.684 910 1 3.595 84 3.679
     Laics no lucratius 9.336 5.589 68 14.993 2.289 17.282
     Laics lucratius 36.593 20.243 261 57.097 7.235 64.332

TOTAL 826.148 226.809,9 4.990 1.057.948 79.489 1.137.437

Ensenyament privat no universitari

1.2.2
Distribució percentual

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

total 
despeses 
corrents

despeses 
corrents

operacions 
de capital

total 
despeses

Centres amb concertació 79,2 20,4 0,5 100,0 93,4 6,6 100,0
     Religiosos 80,5 19,3 0,2 100,0 93,7 6,3 100,0
     Laics no lucratius 75,2 23,0 1,8 100,0 90,4 9,6 100,0
     Laics lucratius 78,9 20,9 0,2 100,0 94,7 5,3 100,0

  
Centres sense concertació 64,2 35,3 0,4 100,0 88,7 11,3 100,0
     Religiosos 74,6 25,3 0,0 100,0 97,7 2,3 100,0
     Laics no lucratius 62,3 37,3 0,5 100,0 86,8 13,2 100,0
     Laics lucratius 64,1 35,5 0,5 100,0 88,8 11,2 100,0

  
TOTAL 78,1 21,4 0,5 100,0 93,0 7,0 100,0

Despeses anuals segons el concert i la titularitat.             
1999-2000. Catalunya.

Despeses anuals segons el concert i la titularitat.             
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.3
Milers d'euros

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

total 
despeses 
corrents

operacions 
de capital

total 
despeses

Fins a 100 alumnes 35.197 7.161,3 32 42.390 3.154 45.544
De 101 a 500 alumnes 239.678 59.213,5 1.203 300.094 19.834 319.928
De 501 a 1000 alumnes 340.751 91.767,8 888 433.407 32.676 466.083
Més de 1000 alumnes 210.523 68.667 2.867 282.057 23.825 305.882

TOTAL 826.148 226.810 4.990 1.057.948 79.489 1.137.437

Ensenyament privat no universitari

1.2.4
Distribució percentual

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

total 
despeses 
corrents

despeses 
corrents

operacions 
de capital

total 
despeses

Fins a 100 alumnes 83,0 16,9 0,1 100,0 93,1 6,9 100,0
De 101 a 500 alumnes 79,9 19,7 0,4 100,0 93,8 6,2 100,0
De 501 a 1000 alumnes 78,6 21,2 0,2 100,0 93,0 7,0 100,0
Més de 1000 alumnes 74,6 24,3 1,0 100,0 92,2 7,8 100,0

0,0
TOTAL 78,1 21,4 0,5 100,0 93,0 7,0 100,0

Despeses anuals segons el tamany del centre.                  
1999-2000. Catalunya.

Despeses anuals segons el tamany del centre.                  
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.5
Milers d'euros

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

total 
despeses 
corrents

operacions 
de capital

total 
despeses

Ensenyament primari 62.472 14.166 889 77.527 2.970 80.498
Ensenyament obligatori 258.623 62.979 603 322.205 26.476 348.682
Ensenyament obligatori i batxillerat 394.792 126.023 3.328 524.142 42.725 566.868
Ensenyament professional 12.529 3.830 73 16.432 2.978 19.410
Educació especial 32.443 5.492 8 37.943 533 38.477
Altres combinacions de nivells 65.289 14.318 90 79.698 3.806 83.503

TOTAL 826.148 226.810 4.990 1.057.948 79.489 1.137.437

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.2.6
Distribució percentual

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

total 
despeses 
corrents

despeses 
corrents

operacions 
de capital

total 
despeses

Ensenyament primari 80,6 18,3 1,1 100,0 96,3 3,7 100,0
Ensenyament obligatori 80,3 19,5 0,2 100,0 92,4 7,6 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 75,3 24,0 0,6 100,0 92,5 7,5 100,0
Ensenyament professional 76,2 23,3 0,4 100,0 84,7 15,3 100,0
Educació especial 85,5 14,5 0,0 100,0 98,6 1,4 100,0
Altres combinacions de nivells 81,9 18,0 0,1 100,0 95,4 4,6 100,0

 
TOTAL 78,1 21,4 0,5 100,0 93,0 7,0 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Despeses anuals segons el tipus de centre.                       
1999-2000. Catalunya.

Despeses anuals segons el tipus de centre.                       
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.7
Milers d'euros

Direcció Docent
Titulat no 

docent
Adminis- 

tració

Serveis 
comple- 
mentaris

Serveis 
generals

Altres 
despeses 

de personal Total

Centres amb concertació 82.904 605.044 5.404 26.042 20.084 32.781 5.276 777.535
     Religiosos 43.576 361.057 2.349 12.384 9.730 19.576 3.484 452.156
     Laics no lucratius 14.521 93.537 2.030 5.372 5.471 6.211 941 128.083
     Laics lucratius 24.807 150.450 1.026 8.285 4.883 6.994 850 197.296

Centres sense concertació 5.094 35.315 389 2.517 2.320 2.673 304 48.613
     Religiosos 464 1.801 0 133 185 100 1 2.684
     Laics no lucratius 1.230 6.287 0 679 251 808 81 9.336
     Laics lucratius 3.401 27.227 389 1.705 1.884 1.765 223 36.593

TOTAL 87.998 640.359 5.794 28.559 22.404 35.454 5.580 826.148

 

Ensenyament privat no universitari

1.2.8
Distribució percentual

Direcció Docent
Titulat no 

docent
Adminis- 

tració

Serveis 
comple- 
mentaris

Serveis 
generals

Altres 
despeses 

de personal Total

Centres amb concertació 10,7 77,8 0,7 3,3 2,6 4,2 0,7 100,0
     Religiosos 9,6 79,9 0,5 2,7 2,2 4,3 0,8 100,0
     Laics no lucratius 11,3 73,0 1,6 4,2 4,3 4,8 0,7 100,0
     Laics lucratius 12,6 76,3 0,5 4,2 2,5 3,5 0,4 100,0

Centres sense concertació 10,5 72,6 0,8 5,2 4,8 5,5 0,6 100,0
     Religiosos 17,3 67,1 0,0 5,0 6,9 3,7 0,0 100,0
     Laics no lucratius 13,2 67,3 0,0 7,3 2,7 8,7 0,9 100,0
     Laics lucratius 9,3 74,4 1,1 4,7 5,1 4,8 0,6 100,0

TOTAL 10,7 77,5 0,7 3,5 2,7 4,3 0,7 100,0

Despeses anuals en personal remunerat segons el concert i la titularitat.           
1999-2000. Catalunya.

Despeses anuals en personal remunerat segons el concert i la titularitat.           
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.9
Milers d'euros

Direcció Docent
Titulat no 

docent
Adminis- 

tració

Serveis 
comple- 
mentaris

Serveis 
generals

Altres 
despeses 

de personal Total

Fins a 100 alumnes 4.398 24.053 1.097 1.325 2.784 1.404 136 35.197
De 101 a 500 alumnes 33.805 181.055 823 7.892 5.597 9.424 1.082 239.678
De 501 a 1000 alumnes 34.395 269.325 1.351 11.262 7.159 14.928 2.329 340.751
Més de 1000 alumnes 15.401 165.926 2.523 8.079 6.864 9.698 2.032 210.523

TOTAL 87.998 640.359 5.794 28.559 22.404 35.454 5.580 826.148

Ensenyament privat no universitari

1.2.10
Distribució percentual

Direcció Docent
Titulat no 

docent
Adminis- 

tració

Serveis 
comple- 
mentaris

Serveis 
generals

Altres 
despeses 

de personal Total

Fins a 100 alumnes 12,5 68,3 3,1 3,8 7,9 4,0 0,4 100,0
De 101 a 500 alumnes 14,1 75,5 0,3 3,3 2,3 3,9 0,5 100,0
De 501 a 1000 alumnes 10,1 79,0 0,4 3,3 2,1 4,4 0,7 100,0
Més de 1000 alumnes 7,3 78,8 1,2 3,8 3,3 4,6 1,0 100,0

TOTAL 10,7 77,5 0,7 3,5 2,7 4,3 0,7 100,0

Despeses anuals en personal remunerat segons el tamany del centre.               
1999-2000. Catalunya.

Despeses anuals en personal remunerat segons el tamany del centre.               
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.11
Milers d'euros

Direcció Docent
Titulat no 

docent
Adminis- 

tració

Serveis 
comple- 
mentaris

Serveis 
generals

Altres 
despeses 

de personal Total

Ensenyament primari 9.379 46.001 219 1.799 1.732 3.048 293 62.472
Ensenyament obligatori 31.029 203.073 793 7.213 5.243 9.692 1.580 258.623
Ensenyament obligatori i batxillerat 33.711 309.585 3.436 14.622 11.902 18.564 2.971 394.792
Ensenyament professional 2.241 8.789 20 852 119 460 48 12.529
Educació especial 3.214 22.766 1.116 1.003 3.003 1.233 107 32.443
Altres combinacions de nivells 8.425 50.145 208 3.069 405 2.456 580 65.289

TOTAL 87.998 640.359 5.794 28.559 22.404 35.454 5.580 826.148
 
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.2.12
Distribució percentual

Direcció Docent
Titulat no 

docent
Adminis- 

tració

Serveis 
comple- 
mentaris

Serveis 
generals

Altres 
despeses 

de personal Total

Ensenyament primari 15,0 73,6 0,4 2,9 2,8 4,9 0,5 100,0
Ensenyament obligatori 12,0 78,5 0,3 2,8 2,0 3,7 0,6 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 8,5 78,4 0,9 3,7 3,0 4,7 0,8 100,0
Ensenyament professional 17,9 70,1 0,2 6,8 1,0 3,7 0,4 100,0
Educació especial 9,9 70,2 3,4 3,1 9,3 3,8 0,3 100,0
Altres combinacions de nivells 12,9 76,8 0,3 4,7 0,6 3,8 0,9 100,0

TOTAL 10,7 77,5 0,7 3,5 2,7 4,3 0,7 100,0
 
Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Despeses anuals en personal remunerat segons el tipus de centre.                    
1999-2000. Catalunya.

Despeses anuals en personal remunerat segons el tipus de centre.                    
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.13
Milers d'euros

Activitats 
docents i 

extra-
escolars

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 

tranport
Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris

Altres 
serveis 

prestats pel 
centre Total

Centres amb concertació 99.400 28.554 6.777 52.178 419 6.600 6.140 200.068
     Religiosos 52.702 15.305 1.051 32.003 130 3.825 3.614 108.630
     Laics no lucratius 17.924 5.414 2.961 10.110 99 1.320 1.309 39.139
     Laics lucratius 28.774 7.835 2.765 10.065 189 1.455 1.216 52.299

Centres sense concertació 13.615 2.337 3.078 6.632 229 395 456 26.742
     Religiosos 360 93 127 295 33 3 0 910
     Laics no lucratius 3.309 522 271 1.234 65 160 28 5.589
     Laics lucratius 9.946 1.722 2.681 5.104 132 232 427 20.243

TOTAL 113.015 30.891 9.855 58.811 648 6.995 6.595 226.810

Ensenyament privat no universitari

1.2.14
Distribució percentual

Activitats 
docents i 

extra-
escolars

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 

tranport
Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris

Altres 
serveis 

prestats pel 
centre Total

Centres amb concertació 49,7 14,3 3,4 26,1 0,2 3,3 3,1 100,0
     Religiosos 48,5 14,1 1,0 29,5 0,1 3,5 3,3 100,0
     Laics no lucratius 45,8 13,8 7,6 25,8 0,3 3,4 3,3 100,0
     Laics lucratius 55,0 15,0 5,3 19,2 0,4 2,8 2,3 100,0

Centres sense concertació 50,9 8,7 11,5 24,8 0,9 1,5 1,7 100,0
     Religiosos 39,5 10,2 13,9 32,4 3,6 0,4 0,0 100,0
     Laics no lucratius 59,2 9,3 4,8 22,1 1,2 2,9 0,5 100,0
     Laics lucratius 49,1 8,5 13,2 25,2 0,7 1,1 2,1 100,0

TOTAL 49,8 13,6 4,3 25,9 0,3 3,1 2,9 100,0

Despeses anuals en béns i serveis segons el concert i la titularitat.                     
1999-2000. Catalunya

Despeses anuals en béns i serveis segons el concert i la titularitat.                     
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.15
Milers d'euros

Activitats 
docents i 

extra-
escolars

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 

tranport
Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris

Altres 
serveis 

prestats pel 
centre Total

Fins a 100 alumnes 4.094 539 529 1.472 121 305 101 7.161
De 101 a 500 alumnes 31.731 8.612 2.651 12.836 163 1.634 1.587 59.214
De 501 a 1000 alumnes 44.267 12.867 3.561 25.449 40 2.533 3.051 91.768
Més de 1000 alumnes 32.923 8.872 3.114 19.054 323 2.524 1.857 68.667

TOTAL 113.015 30.891 9.855 58.811 648 6.995 6.595 226.810

Ensenyament privat no universitari

1.2.16
Distribució percentual

Activitats 
docents i 

extra-
escolars

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 

tranport
Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris

Altres 
serveis 

prestats pel 
centre Total

Fins a 100 alumnes 57,2 7,5 7,4 20,6 1,7 4,3 1,4 100,0
De 101 a 500 alumnes 53,6 14,5 4,5 21,7 0,3 2,8 2,7 100,0
De 501 a 1000 alumnes 48,2 14,0 3,9 27,7 0,0 2,8 3,3 100,0
Més de 1000 alumnes 47,9 12,9 4,5 27,7 0,5 3,7 2,7 100,0

TOTAL 49,8 13,6 4,3 25,9 0,3 3,1 2,9 100,0

Despeses anuals en béns i serveis segons el tamany del centre.        
1999-2000. Catalunya.

Despeses anuals en béns i serveis segons el tamany del centre.        
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.17
Milers d'euros

Activitats 
docents i 

extra- 
escolars

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 

tranport
Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple-
mentaris

Altres 
serveis 

prestats pel 
centre Total

Ensenyament primari 6.996 1.942 368 3.950 29 471 412 14.166
Ensenyament obligatori 31.058 10.483 1.484 16.117 89 2.110 1.638 62.979
Ensenyament obligatori i batxillerat 59.431 15.369 7.335 36.168 353 3.713 3.654 126.023
Ensenyament professional 3.127 229 0 159 46 160 109 3.830
Educació especial 2.871 443 561 1.379 38 172 28 5.492
Altres combinacions de nivells 9.532 2.426 106 1.038 93 369 754 14.318

TOTAL 113.015 30.891 9.855 58.811 648 6.995 6.595 226.810

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.2.18
Distribució percentual

Activitats 
docents i 

extra- 
escolars

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 

tranport
Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple-
mentaris

Altres 
serveis 

prestats pel 
centre Total

Ensenyament primari 49,4 13,7 2,6 27,9 0,2 3,3 2,9 100,0
Ensenyament obligatori 49,3 16,6 2,4 25,6 0,1 3,4 2,6 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 47,2 12,2 5,8 28,7 0,3 2,9 2,9 100,0
Ensenyament professional 81,6 6,0 0,0 4,2 1,2 4,2 2,8 100,0
Educació especial 52,3 8,1 10,2 25,1 0,7 3,1 0,5 100,0
Altres combinacions de nivells 66,6 16,9 0,7 7,3 0,6 2,6 5,3 100,0

TOTAL 49,8 13,6 4,3 25,9 0,3 3,1 2,9 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Despeses anuals en béns i serveis segons el tipus de centre.             
1999-2000. Catalunya.

Despeses anuals en béns i serveis segons el tipus de centre.             
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.19
Milers d'euros

Educació 
infantil

Educació 
primària

Educació 
secundària 
obligatòria Batxillerat

Educació 
professio- 

nal grau 
mitjà

Educació 
professio- 

nal grau 
superior

Educació 
especial Total

Personal remunerat 118.103 293.284 246.561 80.493 22.863 32.390 32.443 826.148
Béns i serveis 41.033 86.531 63.427 19.214 4.296 6.817 5.492 226.810
Impostos 1.012 2.141 1.271 441 52 65 8 4.990
Total despeses corrents 160.149 381.955 311.259 100.148 27.211 39.272 37.943 1.057.948

Personal no remunerat 2.185 3.442 2.616 1.597 126 160 38 10.204
Amortitzacions 8.882 19.697 16.963 5.477 1.315 2.018 732 55.084
Total costos 171.216 405.094 330.838 107.221 28.653 41.450 38.713 1.123.235

Despeses corrents i costos anuals per nivells educatius.                 
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.2.20
Milers d'euros

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

personal no 
remunerat

amortitza- 
cions total

Centres amb concertació 777.535 200.068 4.660 10.080 49.760 1.042.103
     Religiosos 452.156 108.630 954 9.107 35.695 606.542
     Laics no lucratius 128.083 39.139 3.099 355 6.753 177.429
     Laics lucratius 197.296 52.299 606 618 7.312 258.132

Centres sense concertació 48.613 26.742 330 124 5.323 81.132
     Religiosos 2.684 910 1 42 123 3.760
     Laics no lucratius 9.336 5.589 68 26 632 15.652
     Laics lucratius 36.593 20.243 261 55 4.568 61.720

TOTAL 826.148 226.810 4.990 10.204 55.084 1.123.235

Ensenyament privat no universitari

1.2.21
Distribució percentual

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

personal no 
remunerat

amortitza- 
cions total

Centres amb concertació 74,6 19,2 0,4 1,0 4,8 100,0
     Religiosos 74,5 17,9 0,2 1,5 5,9 100,0
     Laics no lucratius 72,2 22,1 1,7 0,2 3,8 100,0
     Laics lucratius 76,4 20,3 0,2 0,2 2,8 100,0

Centres sense concertació 59,9 33,0 0,4 0,2 6,6 100,0
     Religiosos 71,4 24,2 0,0 1,1 3,3 100,0
     Laics no lucratius 59,7 35,7 0,4 0,2 4,0 100,0
     Laics lucratius 59,3 32,8 0,4 0,1 7,4 100,0

TOTAL 73,6 20,2 0,4 0,9 4,9 100,0

Costos anuals segons el concert i la titularitat.               
1999-2000. Catalunya.

Costos anuals segons el concert i la titularitat.               
1999-2000. Catalunya.
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1.2.22
Milers d'euros

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

personal no 
remunerat

amortitza- 
cions total

Fins a 100 alumnes 35.197 7.161 32 55 1.207 43.652
De 101 a 500 alumnes 239.678 59.214 1.203 2.464 14.253 316.812
De 501 a 1000 alumnes 340.751 91.768 888 5.155 21.360 459.921
Més de 1000 alumnes 210.523 68.667 2.867 2.530 18.264 302.851

TOTAL 826.148 226.810 4.990 10.204 55.084 1.123.235

Ensenyament privat no universitari

1.2.23
Distribució percentual

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

personal no 
remunerat

amortitza- 
cions total

Fins a 100 alumnes 80,6 16,4 0,1 0,1 2,8 100,0
De 101 a 500 alumnes 75,7 18,7 0,4 0,8 4,5 100,0
De 501 a 1000 alumnes 74,1 20,0 0,2 1,1 4,6 100,0
Més de 1000 alumnes 69,5 22,7 0,9 0,8 6,0 100,0

TOTAL 73,6 20,2 0,4 0,9 4,9 100,0

Costos anuals segons el tamany del centre.            
1999-2000. Catalunya.

Costos anuals segons el tamany del centre.            
1999-2000. Catalunya.
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1.2.24
Milers d'euros  

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

personal no 
remunerat

amortitza- 
cions total

Ensenyament primari 62.472 14.166 889 1.129 2.528 81.184
Ensenyament obligatori 258.623 62.979 603 3.580 14.835 340.621
Ensenyament obligatori i batxillerat 394.792 126.023 3.328 4.911 33.173 562.226
Ensenyament professional 12.529 3.830 73 19 965 17.416
Educació especial 32.443 5.492 8 38 732 38.713
Altres combinacions de nivells 65.289 14.318 90 528 2.850 83.076

TOTAL 826.148 226.810 4.990 10.204 55.084 1.123.235

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

 

Ensenyament privat no universitari

1.2.25
Milers d'euros

personal 
remunerat

béns i 
serveis impostos

personal no 
remunerat

amortitza- 
cions total

Ensenyament primari 77,0 17,4 1,1 1,4 3,1 100,0
Ensenyament obligatori 75,9 18,5 0,2 1,1 4,4 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 70,2 22,4 0,6 0,9 5,9 100,0
Ensenyament professional 71,9 22,0 0,4 0,1 5,5 100,0
Educació especial 83,8 14,2 0,0 0,1 1,9 100,0
Altres combinacions de nivells 78,6 17,2 0,1 0,6 3,4 100,0

TOTAL 73,6 20,2 0,4 0,9 4,9 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Costos anuals segons el tipus de centre.        
1999-2000. Catalunya.

Costos anuals segons el tipus de centre.        
1999-2000. Catalunya.
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1.3.1
Milers d'euros

Ingressos 
per quotes

   Transfe- 
rències 

públiques

   Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Centres amb concertació 369.237 597.381 42.386 18.085 1.027.089 7.062 1.034.151   
     Religiosos 203.980 353.069 25.696 10.465 593.211 2.729 595.939
     Laics no lucratius 70.912 93.917 6.638 4.995 176.461 2.441 178.902
     Laics lucratius 94.345 150.395 10.052 2.625 257.417 1.893 259.310

Centres sense concertació 72.876 491 842 1.574 75.783 618 76.401
     Religiosos 2.876 182 87 8 3.153 2 3.155
     Laics no lucratius 12.964 190 112 175 13.441 468 13.909
     Laics lucratius 57.035 120 643 1.391 59.189 148 59.337

TOTAL 442.113 597.873 43.227 19.659 1.102.872 7.680 1.110.552

Ensenyament privat no universitari

1.3.2
Distribució percentual

Ingressos 
per quotes

   Transfe- 
rències 

públiques

   Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Centres amb concertació 35,9 58,2 4,1 1,8 100,0 99,3 0,7 100,0
     Religiosos 34,4 59,5 4,3 1,8 100,0 99,5 0,5 100,0
     Laics no lucratius 40,2 53,2 3,8 2,8 100,0 98,6 1,4 100,0
     Laics lucratius 36,7 58,4 3,9 1,0 100,0 99,3 0,7 100,0

Centres sense concertació 96,2 0,6 1,1 2,1 100,0 99,2 0,8 100,0
     Religiosos 91,2 5,8 2,8 0,2 100,0 99,9 0,1 100,0
     Laics no lucratius 96,4 1,4 0,8 1,3 100,0 96,6 3,4 100,0
     Laics lucratius 96,4 0,2 1,1 2,4 100,0 99,8 0,2 100,0

TOTAL 40,1 54,2 3,9 1,8 100,0 99,3 0,7 100,0

Ingressos anuals segons el concert i la titularitat.            
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals segons el concert i la titularitat.            
1999-2000. Catalunya.
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1.3.3
Milers d'euros

Ingressos 
per quotes

   Transfe- 
rències 

públiques

   Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Fins a 100 alumnes 7.155 31.382 1.032,5 353 39.923 1.315 41.238
De 101 a 500 alumnes 114.711 179.756 7.892,7 3.992 306.351 2.593 308.944
De 501 a 1000 alumnes 186.276 250.626 10.024,0 8.064 454.991 2.792 457.783
Més de 1000 alumnes 133.971 136.108 24.278 7.250 301.607 980 302.587

TOTAL 442.113 597.873 43.227 19.659 1.102.872 7.680 1.110.552

Ensenyament privat no universitari

1.3.4
Distribució percentual

Ingressos 
per quotes

   Transfe- 
rències 

públiques

   Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Fins a 100 alumnes 17,9 78,6 2,6 0,9 100,0 96,8 3,2 100,0
De 101 a 500 alumnes 37,4 58,7 2,6 1,3 100,0 99,2 0,8 100,0
De 501 a 1000 alumnes 40,9 55,1 2,2 1,8 100,0 99,4 0,6 100,0
Més de 1000 alumnes 44,4 45,1 8,0 2,4 100,0 99,7 0,3 100,0

TOTAL 40,1 54,2 3,9 1,8 100,0 99,3 0,7 100,0

Ingressos anuals segons el tamany del centre.            
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals segons el tamany del centre.            
1999-2000. Catalunya.
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1.3.5
Milers d'euros

Ingressos 
per quotes

   Transfe- 
rències 

públiques

   Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Ensenyament primari 29.312 46.680 1.374 1.159 78.525 443 78.968
Ensenyament obligatori 116.424 213.075 5.870 5.303 340.672 2.132 342.804
Ensenyament obligatori i batxillerat 260.567 249.666 30.242 11.905 552.381 2.984 555.364
Ensenyament professional 7.035 8.239 299 125 15.697 559 16.256
Educació especial 4.396 32.212 786 235 37.630 801 38.430
Altres combinacions de nivells 24.378 48.001 4.656 932 77.967 761 78.728

TOTAL 442.113 597.873 43.227 19.659 1.102.872 7.680 1.110.552

Ensenyament privat no universitari

1.3.6
Distribució percentual

Ingressos 
per quotes

   Transfe- 
rències 

públiques

   Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Ensenyament primari 37,3 59,4 1,7 1,5 100,0 99,4 0,6 100,0
Ensenyament obligatori 34,2 62,5 1,7 1,6 100,0 99,4 0,6 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 47,2 45,2 5,5 2,2 100,0 99,5 0,5 100,0
Ensenyament professional 44,8 52,5 1,9 0,8 100,0 96,6 3,4 100,0
Educació especial 11,7 85,6 2,1 0,6 100,0 97,9 2,1 100,0
Altres combinacions de nivells 31,3 61,6 6,0 1,2 100,0 99,0 1,0 100,0

TOTAL 40,1 54,2 3,9 1,8 100,0 99,3 0,7 100,0

Ingressos anuals segons el tipus de centre.                 
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals segons el tipus de centre.                 
1999-2000. Catalunya.
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1.3.7
 Milers d'euros

Activitat 
docent

Activitat 
extra- 

escolar

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 
transport

Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris Total

Centres amb concertació 147.906 29.394 76.885 6.385 92.752 983 14.932 369.237
     Religiosos 81.775 13.417 45.659 981 53.102 385 8.660 203.980
     Laics no lucratius 25.891 7.130 11.971 2.724 19.771 226 3.198 70.912
     Laics lucratius 40.240 8.847 19.254 2.680 19.879 372 3.073 94.345

Centres sense concertació 51.817 1.727 1.190 3.652 13.065 1.133 291 72.876
     Religiosos 1.875 72 0 125 650 88 66 2.876
     Laics no lucratius 10.595 53 100 297 1.737 161 21 12.964
     Laics lucratius 39.347 1.602 1.090 3.229 10.678 885 204 57.035

TOTAL 199.724 31.122 78.075 10.037 105.817 2.116 15.223 442.113

En el cas dels centres amb nivells concertats, les activitats docents no es corresponen necessàriament amb ensenyaments reglats emparats pel règim de concerts

Ensenyament privat no universitari

1.3.8
Distribució percentual

Activitat 
docent

Activitat 
extra- 

escolar

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 
transport

Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris Total

Centres amb concertació 40,1 8,0 20,8 1,7 25,1 0,3 4,0 100,0
     Religiosos 40,1 6,6 22,4 0,5 26,0 0,2 4,2 100,0
     Laics no lucratius 36,5 10,1 16,9 3,8 27,9 0,3 4,5 100,0
     Laics lucratius 42,7 9,4 20,4 2,8 21,1 0,4 3,3 100,0

Centres sense concertació 71,1 2,4 1,6 5,0 17,9 1,6 0,4 100,0
     Religiosos 65,2 2,5 0,0 4,4 22,6 3,0 2,3 100,0
     Laics no lucratius 81,7 0,4 0,8 2,3 13,4 1,2 0,2 100,0
     Laics lucratius 69,0 2,8 1,9 5,7 18,7 1,6 0,4 100,0

TOTAL 45,2 7,0 17,7 2,3 23,9 0,5 3,4 100,0

Ingressos anuals per quotes segons el concert i la titularitat.      
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per quotes segons el concert i la titularitat.                    
1999-2000. Catalunya.
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1.3.9
 Milers d'euros

Activitat 
docent

Activitat 
extra- 

escolar

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 
transport

Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris Total

Fins a 100 alumnes 3.235 554 737 369 1.847 244 169 7.155
De 101 a 500 alumnes 57.000 8.915 19.077 2.413 23.369 1.058 2.878 114.711
De 501 a 1000 alumnes 84.559 10.680 36.980 4.002 44.039 192 5.824 186.276
Més de 1000 alumnes 54.929 10.973 21.281 3.252 36.562 622 6.351 133.971

TOTAL 199.724 31.122 78.075 10.037 105.817 2.116 15.223 442.113

En el cas dels centres amb nivells concertats, les activitats docents no es corresponen necessàriament amb ensenyaments reglats emparats pel règim de concerts

Ensenyament privat no universitari

1.3.10
Distribució percentual

Activitat 
docent

Activitat 
extra- 

escolar

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 
transport

Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris Total

Fins a 100 alumnes 45,2 7,7 10,3 5,2 25,8 3,4 2,4 100,0
De 101 a 500 alumnes 49,7 7,8 16,6 2,1 20,4 0,9 2,5 100,0
De 501 a 1000 alumnes 45,4 5,7 19,9 2,1 23,6 0,1 3,1 100,0
Més de 1000 alumnes 41,0 8,2 15,9 2,4 27,3 0,5 4,7 100,0

TOTAL 45,2 7,0 17,7 2,3 23,9 0,5 3,4 100,0

Ingressos anuals per quotes segons el tamany del centre.           
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per quotes segons el tamany del centre.           
1999-2000. Catalunya.
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1.3.11
 Milers d'euros

Activitat 
docent

Activitat 
extra- 

escolar

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 
transport

Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris Total

Ensenyament primari 13.224 1.960 5.627 305 7.485 49 663 29.312
Ensenyament obligatori 44.299 9.861 28.358 1.500 28.524 238 3.645 116.424
Ensenyament obligatori i batxillerat 119.247 16.782 39.650 7.750 66.282 1.358 9.499 260.567
Ensenyament professional 5.999 405 158 0 248 169 56 7.035
Educació especial 769 536 700 393 1.669 60 269 4.396
Altres combinacions de nivells 16.186 1.577 3.582 89 1.609 243 1.092 24.378

TOTAL 199.724 31.122 78.075 10.037 105.817 2.116 15.223 442.113

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

En el cas dels centres amb nivells concertats, les activitats docents no es corresponen necessàriament amb ensenyaments reglats emparats pel règim de concerts

Ensenyament privat no universitari

1.3.12
Distribució percentual

Activitat 
docent

Activitat 
extra- 

escolar

Activitats 
comple- 

mentàries
Servei de 
transport

Servei de 
menjador

Servei de 
residència

Altres 
serveis 

comple- 
mentaris Total

 
Ensenyament primari 45,1 6,7 19,2 1,0 25,5 0,2 2,3 100,0
Ensenyament obligatori 38,0 8,5 24,4 1,3 24,5 0,2 3,1 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 45,8 6,4 15,2 3,0 25,4 0,5 3,6 100,0
Ensenyament professional 85,3 5,8 2,3 0,0 3,5 2,4 0,8 100,0
Educació especial 17,5 12,2 15,9 8,9 38,0 1,4 6,1 100,0
Altres combinacions de nivells 66,4 6,5 14,7 0,4 6,6 1,0 4,5 100,0

TOTAL 45,2 7,0 17,7 2,3 23,9 0,5 3,4 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ingressos anuals per quotes segons el tipus de centre.              
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per quotes segons el tipus de centre.              
1999-2000. Catalunya.
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1.3.13
  Milers d'euros

Concer- 
tació

Altres de la 
Generalitat

Adminis- 
tració local

Altres 
adminis- 
tracions Total

Particu- 
lars o 

entitats no 
lucratives Altres Total

Total 
transfe- 
rències

 

Centres amb concertació 574.724 20.426 910 1.321 597.381 41.756 630 42.386 639.767
     Religiosos 339.502 12.798 395 374 353.069 25.433 263 25.696 378.766
     Laics no lucratius 89.804 3.400 469 244 93.917 6.484 153 6.638 100.555
     Laics lucratius 145.417 4.229 46 703 150.395 9.838 213 10.052 160.446

Centres sense concertació 0 379 8 105 491 835 7 842 1.333
     Religiosos 0 182 0 0 182 87 0 87 269
     Laics no lucratius 0 138 8 44 190 111 0 112 302
     Laics lucratius 0 59 0 61 120 636 7 643 762

TOTAL 574.724 20.805 918 1.426 597.873 42.590 637 43.227 641.100

Ensenyament privat no universitari

1.3.14
 Distribució percentual

Concer- 
tació

Altres de la 
Generalitat

Adminis- 
tració local

Altres 
adminis- 
tracions Total

Particu- 
lars o 

entitats no 
lucratives Altres Total

Total 
transfe- 
rències

 

Centres amb concertació 89,8 3,2 0,1 0,2 93,4 6,5 0,1 6,6 100,0
     Religiosos 89,6 3,4 0,1 0,1 93,2 6,7 0,1 6,8 100,0
     Laics no lucratius 89,3 3,4 0,5 0,2 93,4 6,4 0,2 6,6 100,0
     Laics lucratius 90,6 2,6 0,0 0,4 93,7 6,1 0,1 6,3 100,0
Centres sense concertació 0,0 28,4 0,6 7,8 36,9 62,6 0,5 63,1 100,0
     Religiosos 0,0 67,5 0,0 0,0 67,5 32,5 0,0 32,5 100,0
     Laics no lucratius 0,0 45,7 2,7 14,6 63,0 36,9 0,0 37,0 100,0
     Laics lucratius 0,0 7,8 0,0 7,9 15,7 83,4 0,9 84,3 100,0

 
TOTAL 89,6 3,2 0,1 0,2 93,3 6,6 0,1 6,7 100,0

Transferències públiques

Transferències públiques

Ingressos anuals per transferències corrents segons el concert i la titularitat.              
1999-2000. Catalunya.

Transferències privades

Transferències privades

Ingressos anuals per transferències corrents segons el concert i la titularitat.              
1999-2000. Catalunya.
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1.3.15
  Milers d'euros

Concer- 
tació

Altres de la 
Generalitat

Adminis- 
tració local

Altres 
adminis- 
tracions Total

Particu- 
lars o 

entitats no 
lucratives Altres Total

Total 
transfe- 
rències

 

Fins a 100 alumnes 30.105 852 371 54 31.382 995 37 1.032 32.414
De 101 a 500 alumnes 172.608 6.762 327 59 179.756 7.725 168 7.893 187.649
De 501 a 1000 alumnes 240.195 8.992 141 1.298 250.626 9.597 427 10.024 260.650
Més de 1000 alumnes 131.815 4.200 79 14 136.108 24.273 5 24.278 160.386

TOTAL 574.724 20.805 918 1.426 597.873 42.590 637 43.227 641.100

Ensenyament privat no universitari

1.3.16
 Distribució percentual

Concer- 
tació

Altres de la 
Generalitat

Adminis- 
tració local

Altres 
adminis- 
tracions Total

Particu- 
lars o 

entitats no 
lucratives Altres Total

Total 
transfe- 
rències

 

Fins a 100 alumnes 92,9 2,6 1,1 0,2 96,8 3,1 0,1 3,2 100,0
De 101 a 500 alumnes 92,0 3,6 0,2 0,0 95,8 4,1 0,1 4,2 100,0
De 501 a 1000 alumnes 92,2 3,4 0,1 0,5 96,2 3,7 0,2 3,8 100,0
Més de 1000 alumnes 82,2 2,6 0,0 0,0 84,9 15,1 0,0 15,1 100,0

 
TOTAL 89,6 3,2 0,1 0,2 93,3 6,6 0,1 6,7 100,0

Ingressos anuals per transferències corrents segons el tamany del centre.                    
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per transferències corrents segons el tamany del centre.                    
1999-2000. Catalunya.

Transferències públiques Transferències privades

Transferències públiques Transferències privades
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1.3.17
  Milers d'euros

Concer- 
tació

Altres de la 
Generalitat

Adminis- 
tració local

Altres 
adminis- 
tracions Total

Particu- 
lars o 

entitats no 
lucratives Altres Total

Total 
transfe- 
rències

 

Ensenyament primari 43.147 3.408 117 8 46.680 1.348 26 1.374 48.054
Ensenyament obligatori 204.808 7.799 171 297 213.075 5.640 231 5.870 218.945
Ensenyament obligatori i batxillerat 240.333 8.829 170 333 249.666 29.976 266 30.242 279.908
Ensenyament professional 8.058 180 0 0 8.239 225 73 299 8.538
Educació especial 31.289 487 369 68 32.212 762 25 786 32.999
Altres combinacions de nivells 47.088 100 92 720 48.001 4.639 16 4.656 52.657

 
TOTAL 574.724 20.805 918 1.426 597.873 42.590 637 43.227 641.100

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.3.18
 Distribució percentual

Concer- 
tació

Altres de la 
Generalitat

Adminis- 
tració local

Altres 
adminis- 
tracions Total

Particu- 
lars o 

entitats no 
lucratives Altres Total

Total 
transfe- 
rències

 

Ensenyament primari 89,8 7,1 0,2 0,0 97,1 2,8 0,1 2,9 100,0
Ensenyament obligatori 93,5 3,6 0,1 0,1 97,3 2,6 0,1 2,7 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 85,9 3,2 0,1 0,1 89,2 10,7 0,1 10,8 100,0
Ensenyament professional 94,4 2,1 0,0 0,0 96,5 2,6 0,9 3,5 100,0
Educació especial 94,8 1,5 1,1 0,2 97,6 2,3 0,1 2,4 100,0
Altres combinacions de nivells 89,4 0,2 0,2 1,4 91,2 8,8 0,0 8,8 100,0

 
TOTAL 89,6 3,2 0,1 0,2 93,3 6,6 0,1 6,7 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ingressos anuals per transferències corrents segons el tipus de centre.                    
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per transferències corrents segons el tipus de centre.                    
1999-2000. Catalunya.

Transferències públiques Transferències privades

Transferències públiques Transferències privades
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1.3.19
  Milers d'euros

Educació 
infantil

Educació 
primària

Educació 
secundària 
obligatòria Batxillerat

Educació 
professio-

nal grau 
mitjà

Educació 
professio- 

nal grau 
superior

Educació 
especial Total

Concertació 2.684 255.151 210.641 28.849 20.336 25.774 31.289 574.724
Altres transferències públiques 19.810 825 643 655 124 169 924 23.149
Total ingressos de procedència pública 22.494 255.977 211.283 29.504 20.460 25.943 32.212 597.873

        
Quotes ensenyament i activitats 73.410 91.425 72.872 54.482 5.281 9.446 2.004 308.920
Quotes serveis complementaris 28.926 57.931 35.198 6.949 1.121 676 2.392 133.193
Transferències privades 4.269 14.269 14.061 4.291 1.475 4.076 786 43.227
Altres ingressos privats 3.083 7.196 6.404 2.155 245 340 235 19.659
Total ingressos de procedència privada 109.688 170.822 128.535 67.877 8.123 14.537 5.417 504.999

Total ingressos corrents 132.182 426.798 339.818 97.381 28.584 40.480 37.630 1.102.872

Ingressos corrents anuals per nivells educatius.        
1999-2000. Catalunya.
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1.4. Estructura de centres, personal i alumnes

        



    
          



Ensenyament privat no universitari

1.4.1
  

Centres Unitats
Personal 

ocupat
Personal 

remunerat

Personal 
docent i 
direcció

Personal 
docent i 
direcció, 

remunerat Alumnes

Centres amb concertació 751 14.995 36.909 36.559 29.570 29.220 369.758
     Religiosos 374 8.926 21.456 21.141 17.659 17.344 227.996
     Laics no lucratius 148 2.222 6.292 6.281 4.396 4.385 49.112
     Laics lucratius 229 3.847 9.161 9.137 7.515 7.491 92.650

Centres sense concertació 59 926 2.346 2.335 1.777 1.766 20.381
     Religiosos 5 51 130 123 99 92 953
     Laics no lucratius 15 174 521 518 406 403 3.866
     Laics lucratius 39 701 1.695 1.694 1.272 1.271 15.562

TOTAL 810 15.921 39.255 38.894 31.347 30.986 390.139

Ensenyament privat no universitari

1.4.2
Distribució percentual

Centres Unitats
Personal 

ocupat
Personal 

remunerat

Personal 
docent i 
direcció

Personal 
docent i 
direcció, 

remunerat Alumnes

Centres amb concertació 92,7 94,2 94,0 94,0 94,3 94,3 94,8
     Religiosos 46,2 56,1 54,7 54,4 56,3 56,0 58,4
     Laics no lucratius 18,3 14,0 16,0 16,1 14,0 14,2 12,6
     Laics lucratius 28,3 24,2 23,3 23,5 24,0 24,2 23,7

 
Centres sense concertació 7,3 5,8 6,0 6,0 5,7 5,7 5,2
     Religiosos 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
     Laics no lucratius 1,9 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0
     Laics lucratius 4,8 4,4 4,3 4,4 4,1 4,1 4,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Centres, unitats, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el concert i la 
titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Centres, unitats, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el concert i la 
titularitat. 1999-2000. Catalunya.
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1.4.3
  

Centres Unitats
Personal 

ocupat
Personal 

remunerat

Personal 
docent i 
direcció

Personal 
docent i 
direcció, 

remunerat Alumnes

Fins a 100 alumnes 102 554,0 2.148 2.146 1.260 1.258 4.510
De 101 a 500 alumnes 393 4.952,0 11.857 11.756 9.621 9.520 113.559
De 501 a 1000 alumnes 240 6.701,0 16.030 15.850 13.157 12.977 170.982
Més de 1000 alumnes 75 3.714 9.220 9.142 7.309 7.231 101.088

TOTAL 810 15.921 39.255 38.894 31.347 30.986 390.139

Ensenyament privat no universitari

1.4.4
Distribució percentual

Centres Unitats
Personal 

ocupat
Personal 

remunerat

Personal 
docent i 
direcció

Personal 
docent i 
direcció, 

remunerat Alumnes

Fins a 100 alumnes 12,6 3,5 5,5 5,5 4,0 4,1 1,2
De 101 a 500 alumnes 48,5 31,1 30,2 30,2 30,7 30,7 29,1
De 501 a 1000 alumnes 29,6 42,1 40,8 40,8 42,0 41,9 43,8

Més de 1000 alumnes 9,3 23,3 23,5 23,5 23,3 23,3 25,9
 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Centres, unitats, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el tamany del 
centre. 1999-2000. Catalunya.

Centres, unitats, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el tamany del 
centre. 1999-2000. Catalunya.
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1.4.5
  

Centres Unitats
Personal 

ocupat
Personal 

remunerat

Personal 
docent i 
direcció

Personal 
docent i 
direcció, 

remunerat Alumnes

Ensenyament primari 139 1.489 3.216 3.180 2.477 2.441 31.508
Ensenyament obligatori 286 5.350 12.395 12.254 10.128 9.987 133.388
Ensenyament obligatori i batxillerat 206 7.288 18.255 18.097 14.713 14.555 188.894
Ensenyament professional 42 263 771 768 657 654 5.181
Educació especial 71 471 1.903 1.899 1.036 1.032 3.354
Altres combinacions de nivells 66 1.060 2.715 2.696 2.336 2.317 27.814

TOTAL 810 15.921 39.255 38.894 31.347 30.986 390.139

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.4.6
Distribució percentual

Centres Unitats
Personal 

ocupat
Personal 

remunerat

Personal 
docent i 
direcció

Personal 
docent i 
direcció, 

remunerat Alumnes

Ensenyament primari 17,2 9,4 8,2 8,2 7,9 7,9 8,1
Ensenyament obligatori 35,3 33,6 31,6 31,5 32,3 32,2 34,2
Ensenyament obligatori i batxillerat 25,4 45,8 46,5 46,5 46,9 47,0 48,4
Ensenyament professional 5,2 1,7 2,0 2,0 2,1 2,1 1,3
Educació especial 8,8 3,0 4,8 4,9 3,3 3,3 0,9
Altres combinacions de nivells 8,1 6,7 6,9 6,9 7,5 7,5 7,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.4.7
 

 Unitats Alumnes

Unitats 
concer- 

tades

Educació infantil 3.012 66.187 117
Educació primària 6.072 145.356 5.720
Educació secundària obligatòria 4.088 117.155 3.822
Batxillerat 1.293 36.310 460
Educació professional grau mitjà 378 7.961 322
Educació professional grau superior 607 13.816 511
Educació Especial 471 3.354 455

TOTAL 15.921 390.139 11.407

Centres, unitats, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el tipus de centre. 
1999-2000. Catalunya.

Centres, unitats, personal ocupat, personal docent i alumnes segons el tipus de centre. 
1999-2000. Catalunya.

Alumnes, unitats i unitats concertades per nivell 
educatiu. 1999-2000. Catalunya.
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1.4.8
 

Fins a 100 
alumnes

De 101 
a 500 

alumnes

De 501 
a 1000 

alumnes

Més de 
1000 

alumnes Total

Centres amb concertació 81 370 228 72 751
     Religiosos 9 158 155 52 374
     Laics no lucratius 55 59 25 9 148
     Laics lucratius 17 153 48 11 229

Centres sense concertació 21 23 12 3 59
     Religiosos 2 3 0 0 5
     Laics no lucratius 7 5 3 0 15
     Laics lucratius 12 15 9 3 39

 
TOTAL 102 393 240 75 810

Ensenyament privat no universitari

1.4.9
Distribució percentual

Fins a 100 
alumnes

De 101 
a 500 

alumnes

De 501 
a 1000 

alumnes

Més de 
1000 

alumnes Total

Centres amb concertació 10,8 49,3 30,4 9,6 100,0
     Religiosos 2,4 42,2 41,4 13,9 100,0
     Laics no lucratius 37,2 39,9 16,9 6,1 100,0
     Laics lucratius 7,4 66,8 21,0 4,8 100,0

 
Centres sense concertació 35,6 39,0 20,3 5,1 100,0
     Religiosos 40,0 60,0 0,0 0,0 100,0
     Laics no lucratius 46,7 33,3 20,0 0,0 100,0
     Laics lucratius 30,8 38,5 23,1 7,7 100,0

 
TOTAL 12,6 48,5 29,6 9,3 100,0

Centres segons concertació, titularitat i tamany.                  
1999-2000. Catalunya.

Centres segons concertació, titularitat i tamany.                  
1999-2000. Catalunya.
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1.4.10
  

 

Fins a 100 
alumnes

De 101 
a 500 

alumnes

De 501 
a 1000 

alumnes

Més de 
1000 

alumnes Total

Ensenyament primari (amb o sense infantil) 5 129 5 0 139
Ensenyament obligatori (amb o sense infantil i/o professional) 2 174 108 2 286
Ensenyament obligatori i batxillerat (amb o sense infantil i/o professional) 1 30 104 71 206
Ensenyament professional 22 19 1 0 42
Educació especial 67 4 0 0 71
Altres combinacions de nivells 5 37 22 2 66

TOTAL 102 393 240 75 810

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.4.11
  Distribució percentual

 

Fins a 100 
alumnes

De 101 
a 500 

alumnes

De 501 
a 1000 

alumnes

Més de 
1000 

alumnes Total

Ensenyament primari (amb o sense infantil) 3,6 92,8 3,6 0,0 100,0
Ensenyament obligatori (amb o sense infantil i/o professional) 0,7 60,8 37,8 0,7 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat (amb o sense infantil i/o professional) 0,5 14,6 50,5 34,5 100,0
Ensenyament professional 52,4 45,2 2,4 0,0 100,0
Educació especial 94,4 5,6 0,0 0,0 100,0
Altres combinacions de nivells 7,6 56,1 33,3 3,0 100,0

 
TOTAL 12,6 48,5 29,6 9,3 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Centres segons el tipus i tamany.    
1999-2000. Catalunya.

Centres segons el tipus i tamany.    
1999-2000. Catalunya.
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1.4.12
  

Ensenya- 
ment 

primari

Ensenya- 
ment 

obligatori

Ensenya- 
ment 

obligatori i 
batxillerat

Ensenya- 
ment 

professional
Educació 
especial

Altres 
combina- 
cions de 

nivells Total

Centres amb concertació 135 280 187 23 70 56 751
     Religiosos 76 149 114 2 10 23 374
     Laics no lucratius 18 42 25 3 54 6 148
     Laics lucratius 41 89 48 18 6 27 229

Centres sense concertació 4 6 19 19 1 10 59
     Religiosos 1 2 1 0 0 1 5
     Laics no lucratius 0 1 2 8 1 3 15
     Laics lucratius 3 3 16 11 0 6 39

TOTAL 139 286 206 42 71 66 810

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.4.13
  Distribució percentual

Ensenya- 
ment 

primari

Ensenya- 
ment 

obligatori

Ensenya- 
ment 

obligatori i 
batxillerat

Ensenya- 
ment 

professional
Educació 
especial

Altres 
combina- 
cions de 

nivells Total

Centres amb concertació 18,0 37,3 24,9 3,1 9,3 7,5 100,0
     Religiosos 20,3 39,8 30,5 0,5 2,7 6,1 100,0
     Laics no lucratius 12,2 28,4 16,9 2,0 36,5 4,1 100,0
     Laics lucratius 17,9 38,9 21,0 7,9 2,6 11,8 100,0

Centres sense concertació 6,8 10,2 32,2 32,2 1,7 16,9 100,0
     Religiosos 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0 20,0 100,0
     Laics no lucratius 0,0 6,7 13,3 53,3 6,7 20,0 100,0
     Laics lucratius 7,7 7,7 41,0 28,2 0,0 15,4 100,0

TOTAL 17,2 35,3 25,4 5,2 8,8 8,1 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Centres segons concertació, titularitat i tipus.                  
1999-2000. Catalunya.

Centres segons concertació, titularitat i tipus.                 
1999-2000. Catalunya.
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1.4.14
  

Fins a 100 
alumnes

De 101 
a 500 

alumnes

De 501 
a 1000 

alumnes

Més de 
1000 

alumnes Total

Centres amb concertació 3.544 106.673 162.112 97.429 369.758
     Religiosos 491 45.894 111.084 70.527 227.996
     Laics no lucratius 2.310 16.524 18.220 12.058 49.112
     Laics lucratius 743 44.255 32.808 14.844 92.650

Centres sense concertació 966 6.886 8.870 3.659 20.381
     Religiosos 121 832 0 0 953
     Laics no lucratius 370 1.342 2.154 0 3.866
     Laics lucratius 475 4.712 6.716 3.659 15.562

TOTAL 4.510 113.559 170.982 101.088 390.139

Ensenyament privat no universitari

1.4.15
  

Fins a 100 
alumnes

De 101 
a 500 

alumnes

De 501 
a 1000 

alumnes

Més de 
1000 

alumnes Total

Centres amb concertació 1,0 28,8 43,8 26,3 100,0
     Religiosos 0,2 20,1 48,7 30,9 100,0
     Laics no lucratius 4,7 33,6 37,1 24,6 100,0
     Laics lucratius 0,8 47,8 35,4 16,0 100,0

4,7 33,8 43,5 18,0 100,0
Centres sense concertació 12,7 87,3 0,0 0,0 100,0
     Religiosos 9,6 34,7 55,7 0,0 100,0
     Laics no lucratius 3,1 30,3 43,2 23,5 100,0
     Laics lucratius 1,2 29,1 43,8 25,9 100,0

TOTAL 1,2 29,1 43,8 25,9 100,0

Alumnes segons concertació, titularitat i tamany.               
1999-2000. Catalunya.

Alumnes segons concertació, titularitat i tamany.               
1999-2000. Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/99-00 69



Ensenyament privat no universitari

1.4.16
  

 

Fins a 100 
alumnes

De 101 
a 500 

alumnes

De 501 
a 1000 

alumnes

Més de 
1000 

alumnes Total

Ensenyament primari (amb o sense infantil) 148 28.420 2.940 0 31.508
Ensenyament obligatori (amb o sense infantil i/o professional) 101 58.382 72.557 2.348 133.388
Ensenyament obligatori i batxillerat (amb o sense infantil i/o professional) 84 11.914 80.777 96.119 188.894
Ensenyament professional 1.022 3.617 542 0 5.181
Educació especial 2.823 531 0 0 3.354
Altres combinacions de nivells 332 10.695 14.166 2.621 27.814

 
TOTAL 4.510 113.559 170.982 101.088 390.139

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.4.17
  Distribució percentual

 

Fins a 100 
alumnes

De 101 
a 500 

alumnes

De 501 
a 1000 

alumnes

Més de 
1000 

alumnes Total

Ensenyament primari (amb o sense infantil) 0,5 90,2 9,3 0,0 100,0
Ensenyament obligatori (amb o sense infantil i/o professional) 0,1 43,8 54,4 1,8 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat (amb o sense infantil i/o professional) 0,0 6,3 42,8 50,9 100,0
Ensenyament professional 19,7 69,8 10,5 0,0 100,0
Educació especial 84,2 15,8 0,0 0,0 100,0
Altres combinacions de nivells 1,2 38,5 50,9 9,4 100,0

 
TOTAL 1,2 29,1 43,8 25,9 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Alumnes segons el tipus de centre i tamany.                
1999-2000. Catalunya.

Alumnes segons el tipus de centre i tamany.                 
1999-2000. Catalunya.
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1.4.18
   

Ensenya- 
ment 

primari

Ensenya- 
ment 

obligatori

Ensenya- 
ment 

obligatori i 
batxillerat

Ensenya- 
ment profes- 

sional
Educació 
especial

Altres 
combina- 
cions de 

nivells Total

Centres amb concertació 30.309 132.233 175.672 3.329 3.349 24.866 369.758
     Religiosos 18.647 79.300 117.388 251 663 11.747 227.996
     Laics no lucratius 4.161 18.179 22.450 253 2.382 1.687 49.112
     Laics lucratius 7.501 34.754 35.834 2.825 304 11.432 92.650

Centres sense concertació 1.199 1.155 13.222 1.852 5 2.948 20.381
     Religiosos 72 160 475 0 0 246 953
     Laics no lucratius 0 190 1.619 1.125 5 927 3.866
     Laics lucratius 1.127 805 11.128 727 0 1.775 15.562

TOTAL 31.508 133.388 188.894 5.181 3.354 27.814 390.139

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.4.19
   

Ensenya- 
ment 

primari

Ensenya- 
ment 

obligatori

Ensenya- 
ment 

obligatori i 
batxillerat

Ensenya- 
ment 

professional
Educació 
especial

Altres 
combina- 
cions de 

nivells Total

Centres amb concertació 8,2 35,8 47,5 0,9 0,9 6,7 100,0
     Religiosos 8,2 34,8 51,5 0,1 0,3 5,2 100,0
     Laics no lucratius 8,5 37,0 45,7 0,5 4,9 3,4 100,0
     Laics lucratius 8,1 37,5 38,7 3,0 0,3 12,3 100,0

Centres sense concertació 5,9 5,7 64,9 9,1 0,0 14,5 100,0
     Religiosos 7,6 16,8 49,8 0,0 0,0 25,8 100,0
     Laics no lucratius 0,0 4,9 41,9 29,1 0,1 24,0 100,0
     Laics lucratius 7,2 5,2 71,5 4,7 0,0 11,4 100,0

TOTAL 8,1 34,2 48,4 1,3 0,9 7,1 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Alumnes segons concertació, titularitat i tipus de centre.                  
1999-2000 Catalunya.

Alumnes segons concertació, titularitat i tipus de centre.                  
1999-2000 Catalunya.
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1.4.20
 

centres usuaris centres usuaris centres usuaris

Centres amb concertació 140 14.489 648 113.082 16 517
     Religiosos 42 3.820 348 64.334 8 147
     Laics no lucratius 60 5.546 131 23.978 4 114
     Laics lucratius 38 5.123 169 24.770 4 256

Centres sense concertació 25 5.588 36 14.165 7 328
     Religiosos 2 241 5 779 1 35
     Laics no lucratius 3 450 4 1.752 2 68
     Laics lucratius 20 4.897 27 11.634 4 225

TOTAL 165 20.077 684 127.247 23 845

Ensenyament privat no universitari

1.4.21
 Distribució percentual

centres usuaris centres usuaris centres usuaris

Centres amb concertació 84,8 72,2 94,7 88,9 69,6 61,2
     Religiosos 25,5 19,0 50,9 50,6 34,8 17,4
     Laics no lucratius 36,4 27,6 19,2 18,8 17,4 13,5
     Laics lucratius 23,0 25,5 24,7 19,5 17,4 30,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Centres sense concertació 15,2 27,8 5,3 11,1 30,4 38,8
     Religiosos 1,2 1,2 0,7 0,6 4,3 4,1
     Laics no lucratius 1,8 2,2 0,6 1,4 8,7 8,0
     Laics lucratius 12,1 24,4 3,9 9,1 17,4 26,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Transport Menjador Residència

Centres que ofereixen serveis complementaris segons concertació i titularitat.                
1999-2000 Catalunya.

Centres que ofereixen serveis complementaris segons concertació i titularitat.                
1999-2000 Catalunya.

Transport Menjador Residència
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Ensenyament privat no universitari

1.4.22
 

centres usuaris centres usuaris centres usuaris

Fins a 100 alumnes 31 1.051 73 2.997 9 176
De 101 a 500 alumnes 67 5.249 317 30.698 8 454
De 501 a 1000 alumnes 48 8.275 220 53.382 3 93
Més de 1000 alumnes 19 5.502 74 40.170 3 122

TOTAL 165 20.077 684 127.247 23 845

Ensenyament privat no universitari

1.4.23
 Distribució percentual

centres usuaris centres usuaris centres usuaris

Fins a 100 alumnes 18,8 5,2 10,7 2,4 39,1 20,8
De 101 a 500 alumnes 40,6 26,1 46,3 24,1 34,8 53,7
De 501 a 1000 alumnes 29,1 41,2 32,2 42,0 13,0 11,0
Més de 1000 alumnes 11,5 27,4 10,8 31,6 13,0 14,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Transport Menjador Residència

Centres que ofereixen serveis complementaris segons el tamany del centre. 
1999-2000 Catalunya.

Centres que ofereixen serveis complementaris segons el tamany del centre. 
1999-2000 Catalunya.

Transport Menjador Residència
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Ensenyament privat no universitari

1.4.24
 

centres usuaris centres usuaris centres usuaris

Ensenyament primari 22 854 121 10.140 3 21
Ensenyament obligatori 38 3.541 265 35.248 2 95
Ensenyament obligatori i batxillerat 68 14.237 201 76.323 6 366
Ensenyament professional 0 0 7 462 5 213
Educació especial 33 1.195 65 2.870 3 48
Altres combinacions de nivells 4 250 25 2.204 4 102

TOTAL 165 20.077 684 127.247 23 845

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.4.25
 Distribució percentual

centres usuaris centres usuaris centres usuaris

Ensenyament primari 13,3 4,3 17,7 8,0 13,0 2,5
Ensenyament obligatori 23,0 17,6 38,7 27,7 8,7 11,2
Ensenyament obligatori i batxillerat 41,2 70,9 29,4 60,0 26,1 43,3
Ensenyament professional 0,0 0,0 1,0 0,4 21,7 25,2
Educació especial 20,0 6,0 9,5 2,3 13,0 5,7
Altres combinacions de nivells 2,4 1,2 3,7 1,7 17,4 12,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Centres que ofereixen serveis complementaris segons el tipus de centre.         
1999-2000 Catalunya.

Transport Menjador Residència

Transport Menjador Residència

Centres que ofereixen serveis complementaris segons el tipus de centre.         
1999-2000 Catalunya.

74 Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/19-00



1.5. Indicadors



       



Ensenyament privat no universitari

1.5.1

Per centre Per unitat

Per persona 
docent o de 

direcció

Centres amb concertació 492 25 13
     Religiosos 610 26 13
     Laics no lucratius 332 22 11
     Laics lucratius 405 24 12

Centres sense concertació 345 22 11
     Religiosos 191 19 10
     Laics no lucratius 258 22 10
     Laics lucratius 399 22 12

TOTAL 482 25 12

Ensenyament privat no universitari

1.5.2

Per centre Per unitat

Per persona 
docent o de 

direcció

Fins a 100 alumnes 44 8 4
De 101 a 500 alumnes 289 23 12
De 501 a 1000 alumnes 712 26 13
Més de 1000 alumnes 1.348 27 14

TOTAL 482 25 12

Ensenyament privat no universitari

1.5.3

Per centre Per unitat

Per persona 
docent o de 

direcció

Ensenyament primari 227 21 13
Ensenyament obligatori 466 25 13
Ensenyament obligatori i batxillerat 917 26 13
Ensenyament professional 123 20 8
Educació especial 47 7 3
Altres combinacions de nivells 421 26 12

TOTAL 482 25 12

Nombre mitjà d'alumnes per centre, unitat i per personal docent i de 
direcció segons el concert i la titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Nombre mitjà d'alumnes per centre, unitat i per personal docent i de 
direcció segons el tipus de centre. 1999-2000. Catalunya.

Nombre mitjà d'alumnes per centre, unitat i per personal docent i de 
direcció segons el tamany del centre. 1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.5.4
Euros

Personal de 
direcció

Personal 
docent

Personal no 
docent titulat

Personal no 
docent 

d'adminis- 
tració

Personal no 
docent de 

serveis 
comple- 
mentaris

Personal no 
docent de 

serveis 
generals

Centres amb concertació 16,31 15,52 10,52 9,83 7,65 7,59
     Religiosos 15,79 15,64 13,53 9,66 8,05 7,84
     Laics no lucratius 17,06 15,82 7,70 10,68 7,24 7,35
     Laics lucratius 16,86 15,06 12,18 9,61 7,27 7,14

Centres sense concertació 18,84 14,4 13,43 9,15 5,88 6,88
     Religiosos 18,88 14,0 .. 8,04 4,82 11,75
     Laics no lucratius 20,22 13,7 8,32 8,70 5,52 8,75
     Laics lucratius 18,38 14,6 13,44 9,44 6,07 6,15

TOTAL 16,44 15,5 10,67 9,77 7,43 7,54

.. Dada no procedent

Ensenyament privat no universitari

1.5.5
Euros

Personal de 
direcció

Personal 
docent

Personal no 
docent titulat

Personal no 
docent 

d'adminis- 
tració

Personal no 
docent de 

serveis 
comple- 
mentaris

Personal no 
docent de 

serveis 
generals

Fins a 100 alumnes 15,79 15,14 8,33 9,02 8,14 7,72
De 101 a 500 alumnes 16,03 14,42 12,52 9,16 6,85 6,98
De 501 a 1000 alumnes 16,77 15,55 12,36 10,04 6,88 7,53
Més de 1000 alumnes 16,84 16,62 10,51 10,19 8,51 8,17

TOTAL 16,44 15,45 10,67 9,77 7,43 7,54

Retribució mitjana per hora treballada segons el tamany del centre.           
1999-2000. Catalunya.

Retribució mitjana per hora treballada segons el concert i la titularitat.        
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.5.6
Euros

Personal de 
direcció

Personal 
docent

Personal no 
docent titulat

Personal no 
docent 

d'adminis- 
tració

Personal no 
docent de 

serveis 
comple- 
mentaris

Personal no 
docent de 

serveis 
generals

Ensenyament primari 15,20 13,76 11,99 8,89 7,07 7,41
Ensenyament obligatori 15,97 14,87 13,48 9,35 6,37 6,63
Ensenyament obligatori i batxillerat 16,97 16,01 10,95 10,1 7,96 8,02
Ensenyament professional 16,81 13,20 8,99 7,97 5,04 6,76
Educació especial 15,24 15,64 8,37 10,19 8,24 7,85
Altres combinacions de nivells 18,21 16,75 10,39 10,43 6,38 8,53

TOTAL 16,44 15,45 10,67 9,77 7,43 7,54

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ensenyament privat no universitari

1.5.7
 Euros  

 

Per hora de 
personal 

docent

Educació infantil 14,69
Educació primària 14,87
Educació secundària obligatòria 15,95
Batxillerat 17,07
Educació professional grau mitjà 15,37
Educació professional grau superior 16,11
Educació especial 15,64

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Retribució mitjana per hora treballada segons el tipus de centre.                 
1999-2000. Catalunya.

Retribució mitjana per hora treballada del personal docent 
segons el nivell educatiu. 1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.5.8
   Euros

Educació 
infantil

Educació 
primària

Educació 
secundària 
obligatòria Batxillerat

Educació 
professional 

grau mitjà

Educació 
professional 

grau 
superior

Educació 
especial Total

Centres amb concertació 2.510 2.733 2.764 2.837 3.539 2.996 11.533 2.818
     Religiosos 2.382 2.653 2.679 2.714 3.465 3.102 8.962 2.660
     Laics no lucratius 2.983 3.160 3.249 3.328 3.689 3.141 12.325 3.613
     Laics lucratius 2.524 2.709 2.735 2.947 3.575 2.919 10.931 2.786

Centres sense concertació 4.092 3.964 4.206 3.919 4.458 3.034 * 3.981
     Religiosos 3.136 3.482 4.445 4.318 * .. .. 3.946
     Laics no lucratius 5.411 4.638 4.675 3.889 6.168 2.663 * 4.049
     Laics lucratius 3.983 3.892 4.105 3.915 3.821 3.992 .. 3.966

TOTAL 2.587 2.787 2.824 2.953 3.599 3.000 11.542 2.879

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

* Dada no publicada per evitar la identificació individual de magnituds sotmeses a secret estadístic.

.. Dada no procedent

Ensenyament privat no universitari

1.5.9
   Euros

Educació 
infantil

Educació 
primària

Educació 
secundària 
obligatòria Batxillerat

Educació 
professional 

grau mitjà

Educació 
professional 

grau 
superior

Educació 
especial Total

Fins a 100 alumnes * 6.112 4.307 4.948 5.979 4.768 12.349 9.679
De 101 a 500 alumnes 2.543 2.732 2.851 3.287 3.517 2.670 7.255 2.790
De 501 a 1000 alumnes 2.503 2.680 2.678 2.942 3.371 2.952 .. 2.690
Més de 1000 alumnes 2.836 3.033 3.060 2.810 3.400 3.212 .. 2.996

TOTAL 2.587 2.787 2.824 2.953 3.599 3.000 11.542 2.879

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

* Dada no publicada per evitar la identificació individual de magnituds sotmeses a secret estadístic.

.. Dada no procedent

Cost mitjà per alumne segons el nivell educatiu i el tamany del centre.     
1999-2000. Catalunya.

Cost mitjà per alumne segons el nivell educatiu, el concert i la titularitat.                   
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.5.10
   Euros

Educació 
infantil

Educació 
primària

Educació 
secundària 
obligatòria Batxillerat

Educació 
professional 

grau mitjà

Educació 
professional 

grau 
superior

Educació 
especial Total

Ensenyament primari 2.497 2.618 .. .. .. .. .. 2.577
Ensenyament obligatori 2.338 2.612 2.592 .. 3.083 3.414 .. 2.554
Ensenyament obligatori i batxillerat 2.841 2.992 2.986 2.966 3.876 3.201 .. 2.976
Ensenyament professional .. .. .. .. 3.974 2.939 .. 3.361
Educació especial .. .. .. .. .. .. 11.542 11.542
Altres combinacions de nivells * .. 2.997 2.916 3.300 2.909 .. 2.987

TOTAL 2.587 2.787 2.824 2.953 3.599 3.000 11.542 2.879

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

* Dada no publicada per evitar la identificació individual de magnituds sotmeses a secret estadístic.

.. Dada no procedent

Ensenyament privat no universitari

1.5.11
   Euros

Educació 
infantil

Educació 
primària

Educació 
secundària 
obligatòria Batxillerat

Educació 
professional 

grau mitjà

Educació 
professional 

grau 
superior

Educació 
especial Total

Centres amb concertació 55.471 65.754 79.704 80.917 79.307 68.685 82.175 69.497
     Religiosos 53.446 64.342 78.352 80.050 81.406 71.530 77.166 67.952
     Laics no lucratius 67.633 76.484 92.137 86.325 82.242 68.244 82.698 79.851
     Laics lucratius 53.080 63.561 76.533 80.650 77.422 66.997 87.445 67.100

Centres sense concertació 80.857 85.401 105.653 97.552 50.496 65.225 * 87.616
     Religiosos 46.137 52.613 100.228 105.800 * .. .. 73.733
     Laics no lucratius 103.488 101.907 125.795 108.318 49.963 62.802 * 89.952
     Laics lucratius 80.007 85.452 103.437 94.171 52.540 69.867 .. 88.046

TOTAL 56.845 66.715 80.929 82.924 75.801 68.286 82.193 70.551

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

* Dada no publicada per evitar la identificació individual de magnituds sotmeses a secret estadístic.

.. Dada no procedent

Cost mitjà per unitat segons el nivell educatiu, el concert i la titularitat.       
1999-2000. Catalunya.

Cost mitjà per alumne segons el nivell educatiu i el tipus de centre.             
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.5.12
   Euros

Educació 
infantil

Educació 
primària

Educació 
secundària 
obligatòria Batxillerat

Educació 
professional 

grau mitjà

Educació 
professional 

grau 
superior

Educació 
especial Total

Fins a 100 alumnes * 55.005 70.233 79.176 61.866 61.385 84.205 78.793
De 101 a 500 alumnes 51.740 61.519 76.373 84.598 73.863 63.632 67.584 63.977
De 501 a 1000 alumnes 56.350 65.416 77.439 79.669 72.539 68.098 .. 68.635
Més de 1000 alumnes 68.354 77.312 92.575 86.028 91.462 75.560 .. 81.543

TOTAL 56.845 66.715 80.929 82.924 75.801 68.286 82.193 70.551

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

* Dada no publicada per evitar la identificació individual de magnituds sotmeses a secret estadístic.

.. Dada no procedent

Ensenyament privat no universitari

1.5.13
   Euros

Educació 
infantil

Educació 
primària

Educació 
secundària 
obligatòria Batxillerat

Educació 
professional 

grau mitjà

Educació 
professional 

grau 
superior

Educació 
especial Total

Ensenyament primari 50.076 57.052 .. .. .. .. .. 54.522
Ensenyament obligatori 52.017 62.893 72.716 .. 62.857 45.237 .. 63.667
Ensenyament obligatori i batxillerat 64.106 73.484 87.411 82.739 89.629 71.995 .. 77.144
Ensenyament professional .. .. .. .. 68.364 64.337 .. 66.220
Educació especial .. .. .. .. .. .. 82.193 82.193
Altres combinacions de nivells * .. 83.657 83.475 77.083 68.285 .. 78.373

TOTAL 56.845 66.715 80.929 82.924 75.801 68.286 82.193 70.551

* Dada no publicada per evitar la identificació individual de magnituds sotmeses a secret estadístic.

.. Dada no procedent

Cost mitjà per unitat segons el nivell educatiu i el tamany del centre.        
1999-2000. Catalunya.

Cost mitjà per unitat segons el nivell educatiu i el tipus de centre.                
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.5.14
 Euros

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Operacions 
de capital Total

Centres amb concertació 2.103 541 13 2.657 189 2.845
     Religiosos 1.983 476 4 2.464 166 2.630
     Laics no lucratius 2.608 797 63 3.468 370 3.838
     Laics lucratius 2.129 564 7 2.701 150 2.850

Centres sense concertació 2.385 1.312 16 3.714 471 4.185
     Religiosos 2.816 955 1 3.773 88 3.860
     Laics no lucratius 2.415 1.446 18 3.878 592 4.470
     Laics lucratius 2.351 1.301 17 3.669 465 4.134

TOTAL 2.118 581 13 2.712 204 2.915

Ensenyament privat no universitari

1.5.15
 Euros

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Operacions 
de capital Total

Fins a 100 alumnes 7.804 1.588 7 9.399 699 10.098
De 101 a 500 alumnes 2.111 521 11 2.643 175 2.817
De 501 a 1000 alumnes 1.993 537 5 2.535 191 2.726
Més de 1000 alumnes 2.083 679 28 2.790 236 3.026

TOTAL 2.118 581 13 2.712 204 2.915

Ensenyament privat no universitari

1.5.16
 Euros

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Operacions 
de capital Total

Ensenyament primari 1.983 450 28 2.461 94 2.555
Ensenyament obligatori 1.939 472 5 2.416 198 2.614
Ensenyament obligatori i batxillerat 2.090 667 18 2.775 226 3.001
Ensenyament professional 2.418 739 14 3.172 575 3.746
Educació especial 9.673 1.638 2 11.313 159 11.472
Altres combinacions de nivells 2.347 515 3 2.865 137 3.002

TOTAL 2.118 581 13 2.712 204 2.915

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Despeses mitjanes per alumne segons el concert i la titularitat.               
1999-2000. Catalunya.

Despeses mitjanes per alumne segons el tamany del centre.  
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents Total despeses

Despeses mitjanes per alumne segons el tipus de centre.         
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents Total despeses

Despeses corrents Total despeses
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Ensenyament privat no universitari

1.5.17
 Euros

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Operacions 
de capital Total

Centres amb concertació 51.853 13.342 311 65.506 4.660 70.166
     Religiosos 50.656 12.170 107 62.933 4.236 67.169
     Laics no lucratius 57.643 17.614 1.395 76.652 8.182 84.834
     Laics lucratius 51.286 13.595 158 65.038 3.610 68.649

Centres sense concertació 52.498 28.879 356 81.733 10.376 92.109
     Religiosos 52.626 17.852 19 70.497 1.638 72.135
     Laics no lucratius 53.656 32.119 391 86.167 13.157 99.323
     Laics lucratius 52.201 28.877 372 81.450 10.321 91.771

TOTAL 51.890 14.246 313 66.450 4.993 71.443

Ensenyament privat no universitari

1.5.18
 Euros

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Operacions 
de capital Total

Fins a 100 alumnes 63.532 12.927 58 76.517 5.692 82.209
De 101 a 500 alumnes 48.400 11.957 243 60.601 4.005 64.606
De 501 a 1000 alumnes 50.851 13.695 133 64.678 4.876 69.554
Més de 1000 alumnes 56.684 18.489 772 75.944 6.415 82.359

TOTAL 51.890 14.246 313 66.450 4.993 71.443

Ensenyament privat no universitari

1.5.19
 Euros

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Operacions 
de capital Total

Ensenyament primari 41.956 9.514 597 52.067 1.995 54.061
Ensenyament obligatori 48.341 11.772 113 60.225 4.949 65.174
Ensenyament obligatori i batxillerat 54.170 17.292 457 71.919 5.862 77.781
Ensenyament professional 47.640 14.563 276 62.480 11.322 73.802
Educació especial 68.881 11.661 17 80.559 1.133 81.691
Altres combinacions de nivells 61.593 13.508 85 75.186 3.590 78.777

TOTAL 51.890 14.246 313 66.450 4.993 71.443

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Despeses corrents

Despeses mitjanes per unitat segons el concert i la titularitat.           
1999-2000. Catalunya.

Total despeses

Despeses corrents Total despeses

Despeses corrents

Total despeses

Despeses mitjanes per unitat segons el tamany del centre.  
1999-2000. Catalunya.

Despeses mitjanes per unitat segons el tipus de centre.       
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.5.20
  Euros

Ingressos per 
quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Centres amb concertació 999 1.616 115 49 2.778 19 2.797
     Religiosos 895 1.549 113 46 2.602 12 2.614
     Laics no lucratius 1.444 1.912 135 102 3.593 50 3.643
     Laics lucratius 1.018 1.623 108 28 2.778 20 2.799

Centres sense concertació 3.576 24 41 77 3.718 30 3.749
     Religiosos 3.018 190 92 8 3.309 2 3.310
     Laics no lucratius 3.353 49 29 45 3.477 121 3.598
     Laics lucratius 3.665 8 41 89 3.803 10 3.813

TOTAL 1.133 1.532 111 50 2.827 20 2.847

Ensenyament privat no universitari

1.5.21
  Euros

Ingressos per 
quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Fins a 100 alumnes 1587 6958 229 78 8852 292 9144
De 101 a 500 alumnes 1010 1583 70 35 2698 23 2721
De 501 a 1000 alumnes 1089 1466 59 47 2661 16 2677
Més de 1000 alumnes 1325 1346 240 72 2984 10 2993

TOTAL 1133 1532 111 50 2827 20 2847

Ensenyament privat no universitari

1.5.22
  Euros

Ingressos per 
quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Ensenyament primari 930 1.482 44 37 2.492 14 2.506
Ensenyament obligatori 873 1.597 44 40 2.554 16 2.570
Ensenyament obligatori i batxillerat 1.379 1.322 160 63 2.924 16 2.940
Ensenyament professional 1.358 1.590 58 24 3.030 108 3.138
Educació especial 1.311 9.604 234 70 11.219 239 11.458
Altres combinacions de nivells 876 1.726 167 34 2.803 27 2.831

TOTAL 1.133 1.532 111 50 2.827 20 2.847

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ingressos anuals per alumne segons el concert i la titularitat.  
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per alumne segons el tamany del centre.      
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per alumne segons el tipus de centre.            
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat no universitari

1.5.23
  Euros

Ingressos per 
quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Centres amb concertació 24.624 39.839 2.827 1.206 68.495 471 68.966
     Religiosos 22.852 39.555 2.879 1.172 66.459 306 66.764
     Laics no lucratius 31.914 42.267 2.987 2.248 79.416 1.099 80.514
     Laics lucratius 24.524 39.094 2.613 682 66.914 492 67.406

Centres sense concertació 78.699 531 909 1.700 81.839 667 82.506
     Religiosos 56.400 3.559 1.712 154 61.826 32 61.857
     Laics no lucratius 74.506 1.093 641 1.009 77.249 2.689 79.938
     Laics lucratius 81.363 171 917 1.984 84.435 211 84.646

TOTAL 27.769 37.552 2.715 1.235 69.272 482 69.754

Ensenyament privat no universitari

1.5.24
  Euros

Ingressos per 
quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Fins a 100 alumnes 12.916 56.646 1.864 638 72.063 2.374 74.437
De 101 a 500 alumnes 23.165 36.300 1.594 806 61.864 524 62.388
De 501 a 1000 alumnes 27.798 37.401 1.496 1.203 67.899 417 68.316
Més de 1000 alumnes 36.072 36.647 6.537 1.952 81.208 264 81.472

TOTAL 27.769 37.552 2.715 1.235 69.272 482 69.754

Ensenyament privat no universitari

1.5.25
  Euros

Ingressos per 
quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Ensenyament primari 19.686 31.350 923 778 52.737 298 53.034
Ensenyament obligatori 21.762 39.827 1.097 991 63.677 398 64.076
Ensenyament obligatori i batxillerat 35.753 34.257 4.150 1.634 75.793 409 76.203
Ensenyament professional 26.749 31.326 1.137 474 59.685 2.126 61.811
Educació especial 9.333 68.391 1.669 499 79.893 1.700 81.593
Altres combinacions de nivells 22.998 45.284 4.392 879 73.554 718 74.272

TOTAL 27.769 37.552 2.715 1.235 69.272 482 69.754

Vegeu definició de la tipologia de centres a la pàgina 15 d'aquesta publicació.

Ingressos anuals per unitat segons el tamany del centre.          
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per unitat segons el tipus de centre.               
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per unitat segons el concert i la titularitat.        
1999-2000. Catalunya.
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2. Ensenyament universitari



    



Ensenyament privat universitari

2.1
Milers d'euros/persones

 Total

1.Volum de negoci 151.191,7
2.Valor de la producció 133.823,7
3.VAB a preus bàsics 92.232,9
4.VAB a cost dels factors 94.816,7
5.Despeses de personal 79.081,7
6.Despeses en personal docent no contractat 19.951,6
7.Compres de béns i serveis 41.144,4
8.Inversió bruta en béns materials 19.205,0

9.Nombre de persones ocupades 2.901

Ensenyament privat universitari

2.2
 Milers d'euros

 Total

 
1.1.Volum de negoci 151.191,7
1.2.Altres ingressos de gestió 2.583,7
1.3.Treballs realitzats per altres empreses 19.951,6
2.1.Valor de la producció 133.823,7
2.2.Consum de matèries i altres 5.103,7
2.3.Despeses en serveis exteriors 36.040,7
2.4.Altres impostos lligats als productes 446,4
3.1.VAB a preus bàsics 92.232,9
3.2.Subvencions a l'explotació 3.049,4
3.3.Impostos a la producció 465,6
4.1.VAB a cost dels factors 94.816,7
4.2.Despeses de personal 79.081,7
       4.2.1.Sous i salaris 60.811,0
       4.2.2.Indemnitzacions 750,0
       4.2.3.Cotitzacions a la Seguretat Social 16.016,7
       4.2.4.Altres despeses de personal 1.504,0
5.Excedent brut d'explotació 15.735,0

Despeses anuals segons la naturalesa.                          
1999-2000.Catalunya.

Resultats d'explotació.                
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat universitari

2.3
Milers d'euros

 Total

1.Total compres 21.115,4
    1.1.Material. 19.205,0
         1.1.1.Terrenys. 1.337,8
         1.1.2.Construccions 8.621,1
         1.1.3.Transport 39,6
         1.1.4.Altre 9.206,5
    1.2.Leasing 60,1
    1.3.Inmaterial 1.850,3
2.Total vendes 51,3
    2.1.Material 46,1
          2.1.1.Terrenys 0,0
          2.1.2.Construccions 0,0
          2.1.3.Transport 3,3
          2.1.4.Altre 42,8
    2.2.Inmaterial 5,2

Operacions de capital.                 
1999-2000. Catalunya.

90 Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/99-00



Ensenyament privat universitari

2.4
 Milers d'euros

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Operacions 
de capital Total

Religiosos 35.291 13.685 543 49.519 4.839 54.358
Laics no lucratius 54.175 22.428 260 76.863 16.220 93.083
Laics lucratius 9.567 5.031 109 14.707 1.912 16.620

TOTAL 99.033 41.144 912 141.090 22.971 164.060

Ensenyament privat universitari

2.5
  Distribució percentual

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Despeses 
corrents

Operacions 
de capital Total

Religiosos 71,3 27,6 1,1 100,0 91,1 8,9 100,0
Laics no lucratius 70,5 29,2 0,3 100,0 82,6 17,4 100,0
Laics lucratius 65,1 34,2 0,7 100,0 88,5 11,5 100,0

 
TOTAL 70,2 29,2 0,6 100,0 86,0 14,0 100,0

Despeses anuals segons la titularitat.           
1999-2000.Catalunya.

Total despesesDespeses corrents

Despeses anuals segons la titularitat.           
1999-2000.Catalunya.

Despeses corrents Total despeses
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Ensenyament privat universitari

2.6
 Milers d'euros

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Operacions 
de capital Total

Fins a 250 alumnes 3.764 1.707 10 5.481 1.603 7.084
De 251 a 500 alumnes 10.579 4.216 90 14.884 1.694 16.578
De 501 a 1000 alumnes 7.839 3.515 44 11.398 1.467 12.865
Més de 1000 alumnes 76.851 31.707 768 109.326 18.207 127.533

TOTAL 99.033 41.144 912 141.090 22.971 164.060
 

Ensenyament privat universitari

2.7
 Distribució percentual

Personal 
remunerat

Béns i 
serveis Impostos Total

Despeses 
corrents

Operacions 
de capital Total

Fins a 250 alumnes 68,7 31,1 0,2 100,0 77,4 22,6 100,0
De 251 a 500 alumnes 71,1 28,3 0,6 100,0 89,8 10,2 100,0
De 501 a 1000 alumnes 68,8 30,8 0,4 100,0 88,6 11,4 100,0
Més de 1000 alumnes 70,3 29,0 0,7 100,0 85,7 14,3 100,0

    
TOTAL 70,2 29,2 0,6 100,0 86,0 14,0 100,0

Total despeses

Despeses anuals segons el tamany del centre.                                                  
1999-2000.Catalunya.

Despeses anuals segons el tamany del centre.               
1999-2000.Catalunya.

Despeses corrents

Despeses corrents Total despeses
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Ensenyament privat universitari

2.8
   Milers d'euros

Direcció
Docent 

assalariat
Docent 

autònom
Titulat no 

docent
Adminis-

tració
Altre 

personal

Altres 
despeses 

de personal Total

Religiosos 2.627 18.305 6.159 538 5.767 811 1.085 35.291
Laics no lucratius 3.878 23.776 11.948 2.857 8.149 2.432 1.136 54.175
Laics lucratius 1.575 3.651 1.845 730 1.360 373 33 9.567

TOTAL 8.079 45.731 19.952 4.126 15.276 3.616 2.254 99.033

Ensenyament privat universitari

2.9
   Distribució percentual

Direcció
Docent 

assalariat
Docent 

autònom
Titulat no 

docent
Adminis-

tració
Altre 

personal

Altres 
despeses 

de personal Total

Religiosos 7,4 51,9 17,5 1,5 16,3 2,3 3,1 100,0
Laics no lucratius 7,2 43,9 22,1 5,3 15,0 4,5 2,1 100,0
Laics lucratius 16,5 38,2 19,3 7,6 14,2 3,9 0,3 100,0

 
TOTAL 8,2 46,2 20,1 4,2  15,4 3,7  2,3 100,0

Personal remunerat

Despeses anuals en personal segons la titularitat.     
1999-2000.Catalunya.

Despeses anuals en personal segons la titularitat.     
1999-2000.Catalunya.

Personal remunerat
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Ensenyament privat universitari

2.10
   Milers d'euros

Direcció
Docent 

assalariat
Docent 

autònom
Titulat no 

docent
Adminis-

tració
Altre 

personal

Altres 
despeses 

de personal Total

Fins a 250 alumnes 425 1.022 1.503 190 410 199 13 3.764
De 251 a 500 alumnes 1.330 4.910 2.026 486 1.191 428 208 10.579
De 501 a 1000 alumnes 980 3.632 1.591 550 822 221 43 7.839
Més de 1000 alumnes 5.344 36.167 14.832 2.900 12.851 2.767 1.990 76.851

TOTAL 8.079 45.731 19.952 4.126 15.276 3.616 2.254 99.033

Ensenyament privat universitari

2.11
   Distribució percentual

Direcció
Docent 

assalariat
Docent 

autònom
Titulat no 

docent
Adminis-

tració
Altre 

personal

Altres 
despeses 

de personal Total

Fins a 250 alumnes 11,3 27,2 39,9 5,1 10,9 5,3 0,3 100,0
De 251 a 500 alumnes 12,6 46,4 19,2 4,6 11,3 4,0 2,0 100,0
De 501 a 1000 alumnes 12,5 46,3 20,3 7,0 10,5 2,8 0,6 100,0
Més de 1000 alumnes 7,0 47,1 19,3 3,8 16,7 3,6 2,6 100,0

  
TOTAL 8,2 46,2 20,1 4,2  15,4 3,7  2,3 100,0

Despeses anuals en personal segons el tamany del centre.         
1999-2000.Catalunya.

Despeses anuals en personal segons el tamany del centre.         
1999-2000.Catalunya.

Personal remunerat

Personal remunerat
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Ensenyament privat universitari

2.12
Milers d'euros

Activitats 
docents

Activitats 
comple- 

mentàries

Serveis 
comple- 
mentaris

Altres 
serveis 

prestats 
pel centre  Total

Religiosos 12.539 129 1.017 0 13.685
Laics no lucratius 21.170 534 245 479 22.428
Laics lucratius 5.008 11 0 12 5.031

TOTAL 38.717 674 1.262 492 41.144

Ensenyament privat universitari

2.13
Distribució percentual

Activitats 
docents

Activitats 
comple- 

mentàries

Serveis 
comple- 
mentaris

Altres 
serveis 

prestats 
pel centre  Total

Religiosos 91,6 0,9 7,4 0,0 100,0
Laics no lucratius 94,4 2,4 1,1 2,1 100,0
Laics lucratius 99,5 0,2 0,0 0,2 100,0

TOTAL 94,1 1,6 3,1 1,2 100,0

Despeses anuals en béns i serveis segons la titularitat.                 
1999-2000.Catalunya.

Despeses anuals en béns i serveis segons la titularitat.                 
1999-2000.Catalunya.
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Ensenyament privat universitari

2.14
Milers d'euros

Activitats 
docents

Activitats 
comple- 

mentàries

Serveis 
comple- 
mentaris

Altres 
serveis 

prestats 
pel centre  Total

Fins a 250 alumnes 1.605 14 89 0 1.707
De 251 a 500 alumnes 3.922 94 148 52 4.216
De 501 a 1000 alumnes 3.213 9 20 272 3.515
Més de 1000 alumnes 29.977 557 1.005 168 31.707

TOTAL 38.717 674 1.262 492 41.144

Ensenyament privat universitari

2.15
Distribució percentual

Activitats 
docents

Activitats 
comple- 

mentàries

Serveis 
comple- 
mentaris

Altres 
serveis 

prestats 
pel centre  Total

Fins a 250 alumnes 94,0 0,8 5,2 0,0 100,0
De 251 a 500 alumnes 93,0 2,2 3,5 1,2 100,0
De 501 a 1000 alumnes 91,4 0,3 0,6 7,7 100,0
Més de 1000 alumnes 94,5 1,8 3,2 0,5 100,0

 
TOTAL 94,1 1,6 3,1 1,2 100,0

Despeses anuals en béns i serveis segons el tamany del centre.                 
1999-2000.Catalunya.

Despeses anuals en béns i serveis segons el tamany del centre.                 
1999-2000.Catalunya.
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Ensenyament privat universitari

2.16
Milers d'euros

Ingressos 
per quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Religiosos 55.401 759 734 80 56.974 1.954 58.928
Laics no lucratius 76.804 2.199 1.850 971 81.823 1.295 83.118
Laics lucratius 18.987 91 0 39 19.118 145 19.263

TOTAL 151.192 3.049 2.584 1.090 157.915 3.394 161.309

Ensenyament privat universitari

2.17
Distribució percentual

Ingressos 
per quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Religiosos 97,2 1,3 1,3 0,1 100,0 96,7 3,3 100,0
Laics no lucratius 93,9 2,7 2,3 1,2 100,0 98,4 1,6 100,0
Laics lucratius 99,3 0,5 0,0 0,2 100,0 99,2 0,8 100,0

TOTAL 95,7 1,9 1,6 0,7 100,0 97,9 2,1 100,0

Ingressos anuals segons la titularitat.             
1999-2000.Catalunya.

Ingressos anuals segons la titularitat.               
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat universitari

2.18
Milers d'euros

Ingressos 
per quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Fins a 250 alumnes 5.107 129 389 56 5.681 241 5.922
De 251 a 500 alumnes 15.411 449 189 113 16.162 567 16.729
De 501 a 1000 alumnes 14.384 248 13 122 14.766 98 14.864
Més de 1000 alumnes 116.289 2.225 1.992 800 121.306 2.487 123.793

TOTAL 151.192 3.049 2.584 1.090 157.915 3.394 161.309

Ensenyament privat universitari

2.19
Distribució percentual

Ingressos 
per quotes

Transfe- 
rències 

públiques

Transfe- 
rències 

privades
Altres 

ingressos

Total 
ingressos 

corrents
Ingressos 

corrents
Ingressos 
de capital

Total 
ingressos

Fins a 250 alumnes 89,9 2,3 6,9 1,0 100,0 95,9 4,1 100,0
De 251 a 500 alumnes 95,4 2,8 1,2 0,7 100,0 96,6 3,4 100,0
De 501 a 1000 alumnes 97,4 1,7 0,1 0,8 100,0 99,3 0,7 100,0
Més de 1000 alumnes 95,9 1,8 1,6 0,7 100,0 98,0 2,0 100,0

TOTAL 95,7 1,9 1,6 0,7 100,0 97,9 2,1 100,0

Ingressos anuals segons el tamany del centre.   
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals segons el tamany del centre.      
1999-2000. Catalunya.
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2.20
Milers d'euros

Estudis 
oficials 1r 
i 2n cicle

Altres 
estudis

Activitats 
comple- 

mentàries

Serveis 
comple- 
mentaris Total

Religiosos 48.780 5.324 1.070 227 55.401
Laics no lucratius 54.646 18.692 2.246 1.220 76.804
Laics lucratius 17.510 1.463 14 0 18.987

TOTAL 120.936 25.479 3.330 1.446 151.192

Ensenyament privat universitari

2.21
Distribució percentual

Estudis 
oficials 1r 
i 2n cicle

Altres 
estudis

Activitats 
comple- 

mentàries

Serveis 
comple- 
mentaris Total

Religiosos 88,0 9,6 1,9 0,4 100,0
Laics no lucratius 71,2 24,3 2,9 1,6 100,0
Laics lucratius 92,2 7,7 0,1 0,0 100,0

 
TOTAL 80,0 16,9 2,2 1,0 100,0

Ingressos anuals per quotes segons la titularitat.                
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per quotes segons la titularitat.                    
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat universitari

2.22
Milers d'euros

Estudis 
oficials 1r 
i 2n cicle

Altres 
estudis

Activitats 
comple- 

mentàries

Serveis 
comple- 
mentaris Total

Fins a 250 alumnes 4.033 1.036 34 4 5.107  
De 251 a 500 alumnes 14.215 799 171 227 15.411
De 501 a 1000 alumnes 14.013 338 33 0 14.384
Més de 1000 alumnes 88.675 23.307 3.091 1.215 116.289

TOTAL 120.936 25.479 3.330 1.446 151.192

Ensenyament privat universitari

2.23
Distribució percentual

Estudis 
oficials 1r 
i 2n cicle

Altres 
estudis

Activitats 
comple- 

mentàries

Serveis 
comple- 
mentaris Total

Fins a 250 alumnes 79,0 20,3 0,7 0,1 100,0
De 251 a 500 alumnes 92,2 5,2 1,1 1,5 100,0
De 501 a 1000 alumnes 97,4 2,3 0,2 0,0 100,0
Més de 1000 alumnes 76,3 20,0 2,7 1,0 100,0

 
TOTAL 80,0 16,9 2,2 1,0 100,0

Ingressos anuals per quotes segons el tamany del centre. 
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per quotes segons el tamany del centre. 
1999-2000. Catalunya.
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Ensenyament privat universitari

2.24
    Milers d'euros

corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital

Religiosos 183 86 405 20 0 0 171 0 759 106
Laics no lucratius 209 95 768 374 1.153 295 69 36 2.199 799
Laics lucratius 0 0 73 27 18 0 0 0 91 27

TOTAL 392 180 1.246 420 1.171 295 240 36 3.049 932

Ensenyament privat universitari

2.25
    Distribució percentual

corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital

   
Religiosos 46,7 47,6 32,5 4,7 0,0 0,0 71,4 0,0 24,9 11,3
Laics no lucratius 53,3 52,4 61,7 88,9 98,4 100,0 28,6 100,0 72,1 85,8
Laics lucratius 0,0 0,0 5,9 6,4 1,6 0,0 0,0 0,0 3,0 2,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ingressos anuals per transferències públiques segons la titularitat.            
1999-2000. Catalunya.

TotalAdministració central Generalitat Administració local
Altres adminis-         

tracions públiques

Administració local

Transferències

Transferències

Altres adminis-         
tracions públiques TotalAdministració central Generalitat

Ingressos anuals per transferències públiques segons la titularitat.            
1999-2000. Catalunya.
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2.26
    Milers d'euros

corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital

Fins a 250 alumnes 0 50 7 20 109 135 12 0 129 204
De 251 a 500 alumnes 0 25 296 278 74 85 79 36 449 423
De 501 a 1000 alumnes 0 0 224 3 24 0 0 0 248 3
Més de 1000 alumnes 392 106 720 120 964 75 148 0 2.225 301

TOTAL 392 180 1.246 420 1.171 295 240 36 3.049 932

Ensenyament privat universitari

2.27
    Distribució percentual

corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital

Fins a 250 alumnes 0,0 27,6 0,5 4,7 9,3 45,8 5,1 0,0 4,2 21,9
De 251 a 500 alumnes 0,0 13,8 23,7 66,0 6,3 28,7 33,0 100,0 14,7 45,4
De 501 a 1000 alumnes 0,0 0,0 18,0 0,7 2,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,3
Més de 1000 alumnes 100,0 58,6 57,8 28,6 82,3 25,5 61,9 0,0 73,0 32,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Transferències

Administració central Generalitat Administració local
Altres adminis-         

tracions públiques Total

Ingressos anuals per transferències públiques segons el tamany del centre.                  
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per transferències públiques segons el tamany del centre.             
1999-2000. Catalunya.

Transferències

Administració central Generalitat Administració local
Altres adminis-         

tracions públiques Total
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2.28
   Milers d'euros

corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital

Religiosos 499 1.191 98 261 137 0 734 1.453
Laics no lucratius 244 24 1.570 121 35 0 1.850 145
Laics lucratius 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 743 1.215 1.669 383 172 0 2.584 1.598

Ensenyament privat universitari

2.29
  Distribució percentual

corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital

Religiosos 67,9 82,0 13,4 18,0 18,7 0,0 100,0 100,0
Laics no lucratius 13,2 16,5 84,9 83,5 1,9 0,0 100,0 100,0
Laics lucratius 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   
TOTAL 28,8 76,1 64,6 23,9 6,7 0,0 100,0 100,0

Particulars o           
entitats no lucratives

Transferències

Empreses Estranger Total

Particulars o           
entitats no lucratives Empreses Estranger

Transferències

Ingressos anuals per transferències del sector privat segons la titularitat.              
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per transferències del sector privat segons la titularitat.              
1999-2000. Catalunya.

Total
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2.30
  Milers d'euros

corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital

Fins a 250 alumnes 177 12 212 0 0 0 389 12
De 251 a 500 alumnes 177 12 4 0 8 0 189 12
De 501 a 1000 alumnes 0 0 2 0 10 0 13 0
Més de 1000 alumnes 389 1.191 1.450 383 153 0 1.992 1.574

TOTAL 743 1.215 1.669 383 172 0 2.584 1.598

Ensenyament privat universitari

2.31
  Distribució percentual

corrents capital corrents capital corrents capital corrents capital

Fins a 250 alumnes 23,8 1,0 12,7 0,0 0,0 0,0 15,1 0,8
De 251 a 500 alumnes 23,9 1,0 0,2 0,0 4,9 0,0 7,3 0,8
De 501 a 1000 alumnes 0,0 0,0 0,1 0,0 5,9 0,0 0,5 0,0
Més de 1000 alumnes 52,3 98,0 86,9 100,0 89,2 0,0 77,1 98,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

Transferències

Particulars o           
entitats no lucratives Empreses

Particulars o           
entitats no lucratives Empreses Estranger Total

Estranger Total

Ingressos anuals per transferències del sector privat segons el tamany del centre.          
1999-2000. Catalunya.

Ingressos anuals per transferències del sector privat segons el tamany del centre.          
1999-2000. Catalunya.

Transferències
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2.32
    

Centres direcció docència
titulats 

no docents
adminis- 

tració altres
1r i 2n 

cicle
altres 

estudis

Religiosos 10 51 735 23 224 43 13.929 3.236
Laics no lucratius 29 77 755 107 312 115 17.405 7.673
Laics lucratius 12 41 284 38 76 20 6.537 776

TOTAL 51 169 1.774 168 612 178 37.871 11.685

Ensenyament privat universitari

2.33
  Distribució percentual

Centres direcció docència
titulats 

no docents
adminis- 

tració altres
1r i 2n 

cicle
altres 

estudis

Religiosos 19,6 30,2 41,4 13,7 36,6 24,2 36,8 27,7
Laics no lucratius 56,9 45,6 42,6 63,7 51,0 64,6 46,0 65,7
Laics lucratius 23,5 24,3 16,0 22,6 12,4 11,2 17,3 6,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Centres, personal assalariat i alumnes segons la titularitat.          
1999-2000.Catalunya.

AlumnesPersonal assalariat

Personal assalariat Alumnes

Centres, personal assalariat i alumnes segons la titularitat.         
1999-2000. Catalunya.
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2.34
    

Centres direcció docència
titulats 

no docents
adminis- 

tració altres
1r i 2n 

cicle
altres 

estudis

Fins a 250 alumnes 11 16 67 11 27 17 1.499 203
De 251 a 500 alumnes 18 44 290 19 59 25 6.072 809
De 501 a 1000 alumnes 9 22 184 27 50 18 5.682 767
Més de 1000 alumnes 13 87 1.233 111 476 118 24.618 9.906

TOTAL 51 169 1.774 168 612 178 37.871 11.685

Ensenyament privat universitari

2.35
  Distribució percentual

Centres direcció docència
titulats 

no docents
adminis- 

tració altres
1r i 2n 

cicle
altres 

estudis

Fins a 250 alumnes 21,6 9,5 3,8 6,5 4,4 9,6 4,0 1,7
De 251 a 500 alumnes 35,3 26,0 16,3 11,3 9,6 14,0 16,0 6,9
De 501 a 1000 alumnes 17,6 13,0 10,4 16,1 8,2 10,1 15,0 6,6
Més de 1000 alumnes 25,5 51,5 69,5 66,1 77,8 66,3 65,0 84,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Centres, personal assalariat i alumnes segons el tamany del centre.              
1999-2000. Catalunya.

Centres, personal assalariat i alumnes segons el tamany del centre.              
1999-2000. Catalunya.

Alumnes

Personal assalariat Alumnes

Personal assalariat
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2.36
Euros

direcció docència
titulats no 

docents
adminis- 

tració altres

Religiosos 29,67 24,79 11,56 12,7 8,94
Laics no lucratius 27,88 19,75 14,02 13,06 10,87
Laics lucratius 20,15 15,63 8,84 9,4 8,34

TOTAL 26,48 20,99 12,43 12,51 10,08

Ensenyament privat universitari

2.37
Euros  

direcció docència
titulats no 

docents
adminis- 

tració altres

Fins a 250 alumnes 17,37 11,95 10,73 8,36 7,08
De 251 a 500 alumnes 16,97 14,11 12,9 10,82 8,22
De 501 a 1000 alumnes 24,77 19,19 9,9 9,79 7,55
Més de 1000 alumnes 32,7 23,23 13,11 13,13 11,12

TOTAL 26,48 20,99 12,43 12,51 10,08

Retribució mitjana per hora treballada del personal assalariat 
segons la naturalesa. 1999-2000. Catalunya.

Retribució mitjana per hora treballada del personal assalariat 
segons el tamany del centre. 1999-2000. Catalunya.
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3. Tecnologies de la informació i comunicació



    



3.1. Centres no universitaris



    



Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.1

Nombre 
de centres Nombre d'alumnes

Nombre 
de PC o 

equivalent

Nombre 
de PC per 

100 alumnes

Nombre 
de PC 

adquirits 
durant el 

curs

Nombre 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Percentatge 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Centres amb concertació 751 369.758 24.855 7 3.613 522 70
     Religiosos 374 227.996 14.114 6 2.118 275 74
     Laics no lucratius 148 49.112 3.430 7 487 89 60
     Laics lucratius 229 92.650 7.311 8 1.008 158 69

 
Centres sense concertació 59 20.381 1.638 8 324 33 56
     Religiosos 5 953 65 7 27 3 60
     Laics no lucratius 15 3.866 515 13 138 9 60
     Laics lucratius 39 15.562 1.058 7 159 21 54

 
TOTAL 810 390.139 26.493 7 3.937 555 69

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.2

Nombre 
de centres Nombre d'alumnes

Nombre 
de PC o 

equivalent

Nombre 
de PC per 

100 alumnes

Nombre 
de PC 

adquirits 
durant el 

curs

Nombre 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Percentatge 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Fins a 100 alumnes 102 4.510 887 20 103 39 38
De 101 a 500 alumnes 393 113.559 8.540 8 1.016 253 64
De 501 a 1000 alumnes 240 170.982 10.222 6 1.614 193 80
Més de 1000 alumnes 75 101.088 6.844 7 1.204 70 93

TOTAL 810 390.139 26.493 7 3.937 555 69

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.3

Nombre 
de centres Nombre d'alumnes

Nombre 
de PC o 

equivalent

Nombre 
de PC per 

100 alumnes

Nombre 
de PC 

adquirits 
durant el 

curs

Nombre 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Percentatge 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Ensenyament primari 139 31.508 2.245 7 208 78 56
Ensenyament obligatori 286 133.388 7.264 5 1.014 204 71
Ensenyament obligatori i batxillerat 206 188.894 11.522 6 1.803 171 83
Ensenyament professional 42 5.181 890 17 162 24 57
Educació especial 71 3.354 489 15 73 29 41
Altres combinacions de nivells 66 27.814 4.083 15 677 49 74

TOTAL 810 390.139 26.493 7 3.937 555 69
  

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament informàtic 
segons el concert i la titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament informàtic 
segons el tamany del centre. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament informàtic 
segons el tipus de centre. 1999-2000. Catalunya.
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3.1.4

Nombre de 
centres amb 

connexió a 
Internet 

Punts 
d'accés a 

Internet

Punts 
d'accés 

disponibles 
per als 

alumnes

Punts 
d'accés a 

Internet 
disponibles 

per 100 
alumnes

Nombre de 
centres amb 

connexió 
permanent

Percentatge 
de centres 

amb connexió 
permanent a 

Internet

Centres amb concertació 747 14.842 10.950 3 509 68
     Religiosos 371 8.435 5.923 3 265 71
     Laics no lucratius 148 1.984 1.473 3 93 63
     Laics lucratius 228 4.423 3.554 4 151 66

Centres sense concertació 55 1.198 834 4 36 65
     Religiosos 5 48 39 4 3 60
     Laics no lucratius 13 366 261 7 9 69
     Laics lucratius 37 784 534 3 24 65

TOTAL 802 16.040 11.784 3 545 68

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.5

Nombre de 
centres amb 

connexió a 
Internet 

Punts 
d'accés a 

Internet

Punts 
d'accés 

disponibles 
per als 

alumnes

Punts 
d'accés a 

Internet 
disponibles 

per 100 
alumnes

Nombre de 
centres amb 

connexió 
permanent

Percentatge 
de centres 

amb connexió 
permanent a 

Internet

Fins a 100 alumnes 98 405 307 7 68 69
De 101 a 500 alumnes 389 4.647 3.552 3 257 66
De 501 a 1000 alumnes 240 6.160 4.569 3 164 68
Més de 1000 alumnes 75 4.828 3.356 3 56 75

TOTAL 802 16.040 11.784 3 545 68

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.6

Nombre de 
centres amb 

connexió a 
Internet 

Punts 
d'accés a 

Internet

Punts 
d'accés 

disponibles 
per als 

alumnes

Punts 
d'accés a 

Internet 
disponibles 

per 100 
alumnes

Nombre de 
centres amb 

connexió 
permanent

Percentatge 
de centres 

amb connexió 
permanent a 

Internet

Ensenyament primari 136 937 764 2 85 63
Ensenyament obligatori 286 4.077 2.927 2 188 66
Ensenyament obligatori i batxillerat 205 7.387 5.276 3 149 73
Ensenyament professional 39 724 514 10 25 64
Educació especial 71 193 122 4 51 72
Altres combinacions de nivells 65 2.722 2.181 8 47 72

TOTAL 802 16.040 11.784 3 545 68

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament 
Internet segons el concert i la titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament 
Internet segons el tamany del centre. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament 
Internet segons el tipus de centre. 1999-2000. Catalunya.
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3.1.7

Proveïdor 
educacional 
especialitzat Proveïdor comercial Red  Iris

Altres 
centres 

educatius
Altres 

entitats

Percentatge 
de centres 

amb proveïdor 
educacional 
especialitzat

Centres amb concertació 506 202 2 13 28 68
     Religiosos 250 95 2 6 21 67
     Laics no lucratius 104 39 0 3 2 70
     Laics lucratius 152 68 0 4 5 67

Centres sense concertació 16 36 0 1 6 29
     Religiosos 3 2 0 0 0 60
     Laics no lucratius 3 10 0 0 2 23
     Laics lucratius 10 24 0 1 4 27

TOTAL 522 238 2 14 34 65

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.8

Proveïdor 
educacional 
especialitzat Proveïdor comercial Red  Iris

Altres 
centres 

educatius
Altres 

entitats

Percentatge 
de centres 

amb proveïdor 
educacional 
especialitzat

Fins a 100 alumnes 67 26 0 2 7 68
De 101 a 500 alumnes 272 97 1 5 18 70
De 501 a 1000 alumnes 153 70 1 7 9 64
Més de 1000 alumnes 30 45 0 0 0 40

TOTAL 522 238 2 14 34 65

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.9

Proveïdor 
educacional 
especialitzat Proveïdor comercial Red  Iris

Altres 
centres 

educatius
Altres 

entitats

Percentatge 
de centres 

amb proveïdor 
educacional 
especialitzat

Ensenyament primari 109 19 1 2 8 80
Ensenyament obligatori 215 57 0 3 11 75
Ensenyament obligatori i batxillerat 110 86 1 5 4 54
Ensenyament professional 6 31 0 1 4 15
Educació especial 60 7 0 2 2 85
Altres combinacions de nivells 22 38 0 1 5 34

TOTAL 522 238 2 14 34 65

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Proveïment d'Internet 
segons el tipus de centre. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Proveïment d'Internet 
segons el concert i la titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Proveïment d'Internet 
segons el tamany del centre. 1999-2000. Catalunya.
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3.1.10

nombre
% sobre el total 

de centres nombre

% sobre el 
total de 

webs

Centres amb concertació 411 55 207 50
     Religiosos 212 57 101 48
     Laics no lucratius 73 49 44 60
     Laics lucratius 126 55 62 49

Centres sense concertació 35 59 18 51
     Religiosos 2 40 0 0
     Laics no lucratius 10 67 6 60
     Laics lucratius 23 59 12 52

TOTAL 446 55 225 50

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.11

nombre
% sobre el total 

de centres nombre

% sobre el 
total de 

webs

Fins a 100 alumnes 34 33 24 71
De 101 a 500 alumnes 193 49 94 49
De 501 a 1000 alumnes 156 65 74 47
Més de 1000 alumnes 63 84 33 52

TOTAL 446 55 225 50

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.12

nombre
% sobre el total 

de centres nombre

% sobre el 
total de 

webs

Ensenyament primari 58 42 24 41
Ensenyament obligatori 146 51 78 53
Ensenyament obligatori i batxillerat 145 70 68 47
Ensenyament professional 24 57 18 75
Educació especial 22 31 13 59
Altres combinacions de nivells 51 77 24 47

TOTAL 446 55 225 50

Centres amb pàgina             
web pròpia

Webs exclusivament amb 
informació general

Centres amb pàgina             
web pròpia

Webs exclusivament amb 
informació general

Principals magnituds sobre la utilització d'Internet segons el tipus de 
centre. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds sobre la utilització d'Internet segons el concert i la 
titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds sobre la utilització d'Internet segons el tamany. 
1999-2000. Catalunya.

Centres amb pàgina             
web pròpia

Webs exclusivament amb 
informació general
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3.1.13
Milers d'euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Centres amb concertació 388 2.563 457 3.409
     Religiosos 188 1.334 198 1.719
     Laics no lucratius 60 454 122 637
     Laics lucratius 140 775 138 1.053

Centres sense concertació 30 287 29 347
     Religiosos 2 12 1 15
     Laics no lucratius 11 68 6 84
     Laics lucratius 18 207 23 247

TOTAL 418 2.850 486 3.755

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.14
Distribució percentual

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Centres amb concertació 11,4 75,2 13,4 100,0
     Religiosos 10,9 77,6 11,5 100,0
     Laics no lucratius 9,5 71,4 19,2 100,0
     Laics lucratius 13,3 73,6 13,1 100,0

 
Centres sense concertació 8,8 82,8 8,4 100,0
     Religiosos 11,5 82,7 5,7 100,0
     Laics no lucratius 12,7 80,6 6,7 100,0
     Laics lucratius 7,3 83,5 9,2 100,0

TOTAL 11,1 75,9 13,0 100,0

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons el concert i la 
titularitat. 1999-2000. Catalunya

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons el concert i la 
titularitat. 1999-2000. Catalunya
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3.1.15
Milers d'euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Fins a 100 alumnes 7 146 58 212
De 101 a 500 alumnes 106 895 137 1.139
De 501 a 1000 alumnes 157 1.070 165 1.393
Més de 1000 alumnes 148 739 126 1.013

TOTAL 418 2.850 486 3.755

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.16
Distribució percentual

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Fins a 100 alumnes 3,4 69,1 27,5 100,0
De 101 a 500 alumnes 9,3 78,6 12,1 100,0
De 501 a 1000 alumnes 11,3 76,9 11,9 100,0
Més de 1000 alumnes 14,6 72,9 12,4 100,0

 
TOTAL 11,1 75,9 13,0 100,0

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons el tamany del 
centre. 1999-2000. Catalunya

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons el tamany del 
centre. 1999-2000. Catalunya
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3.1.17
Milers d'euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Ensenyament primari 7 210 26 243
Ensenyament obligatori 54 743 101 898
Ensenyament obligatori i batxillerat 236 1.439 241 1.916
Ensenyament professional 40 103 17 161
Educació especial 3 91 50 145
Altres combinacions de nivells 78 263 51 393

TOTAL 418 2.850 486 3.755

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.18
Distribució percentual

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Ensenyament primari 2,8 86,5 10,7 100,0
Ensenyament obligatori 6,0 82,7 11,3 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 12,3 75,1 12,6 100,0
Ensenyament professional 25,1 64,4 10,5 100,0
Educació especial 2,3 63,1 34,7 100,0
Altres combinacions de nivells 19,9 67,1 13,0 100,0

TOTAL 11,1 75,9 13,0 100,0

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons el tipus de centre. 
1999-2000. Catalunya

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons el tipus de centre. 
1999-2000. Catalunya
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3.1.19
Euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Centres amb concertació 1,0 6,9 1,2 9,2
     Religiosos 0,8 5,9 0,9 7,5
     Laics no lucratius 1,2 9,3 2,5 13,0
     Laics lucratius 1,5 8,4 1,5 11,4

Centres sense concertació 1,5 14,1 1,4 17,0
     Religiosos 1,8 13,0 0,9 15,7
     Laics no lucratius 2,8 17,6 1,5 21,8
     Laics lucratius 1,2 13,3 1,5 15,9

TOTAL 1,1 7,3 1,2 9,6

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.20
Euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Fins a 100 alumnes 1,6 32,4 12,9 46,9
De 101 a 500 alumnes 0,9 7,9 1,2 10,0
De 501 a 1000 alumnes 0,9 6,3 1,0 8,1
Més de 1000 alumnes 1,5 7,3 1,2 10,0

TOTAL 1,1 7,3 1,2 9,6

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.21
Euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Ensenyament primari 0,2 6,7 0,8 7,7
Ensenyament obligatori 0,4 5,6 0,8 6,7
Ensenyament obligatori i batxillerat 1,2 7,6 1,3 10,1
Ensenyament professional 7,8 20,0 3,3 31,0
Educació especial 1,0 27,3 15,0 43,2
Altres combinacions de nivells 2,8 9,5 1,8 14,1

TOTAL 1,1 7,3 1,2 9,6

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions per alumne segons el 
tamany del centre. 1999-2000. Catalunya

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions per alumne segons el 
tipus de centre. 1999-2000. Catalunya

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions per alumne segons el 
concert i la titularitat. 1999-2000. Catalunya
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3.1.22
 Milers d'euros

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Centres amb concertació 378 109 959 171 53 353 2.022
     Religiosos 202 70 527 69 23 260 1.152
     Laics no lucratius 61 13 148 43 14 28 307
     Laics lucratius 114 25 284 58 16 65 563

Centres sense concertació 43 54 152 16 20 24 308
     Religiosos 3 0 4 0 0 1 8
     Laics no lucratius 2 8 42 3 0 2 57
     Laics lucratius 37 46 106 12 20 22 243

TOTAL 420 163 1.110 186 73 378 2.330

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.23
 Distribució percentual

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Centres amb concertació 18,7 5,4 47,4 8,4 2,6 17,5 100,0
     Religiosos 17,6 6,1 45,7 6,0 2,0 22,6 100,0
     Laics no lucratius 19,9 4,3 48,1 14,1 4,4 9,2 100,0
     Laics lucratius 20,3 4,5 50,5 10,3 2,9 11,5 100,0

Centres sense concertació 13,9 17,5 49,2 5,0 6,4 7,9 100,0
     Religiosos 42,9 0,0 47,2 0,0 0,0 9,9 100,0
     Laics no lucratius 3,5 13,2 74,1 5,7 0,0 3,5 100,0
     Laics lucratius 15,4 19,0 43,5 5,1 8,1 8,9 100,0

TOTAL 18,0 7,0 47,7 8,0 3,1 16,2 100,0

Despeses corrents en serveis informàtics segons el concert i la titularitat.       
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis informàtics segons el concert i la titularitat.       
1999-2000. Catalunya.
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3.1.24
 Milers d'euros

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Fins a 100 alumnes 21 7 25 2 0 4 58
De 101 a 500 alumnes 175 83 265 67 18 88 698
De 501 a 1000 alumnes 165 47 487 57 39 99 894
Més de 1000 alumnes 60 25 333 59 15 187 680

TOTAL 420 163 1.110 186 73 378 2.330

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.25
 Distribució percentual

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Fins a 100 alumnes 35,1 12,6 42,8 3,3 0,1 6,0 100,0
De 101 a 500 alumnes 25,1 11,9 38,1 9,6 2,6 12,7 100,0
De 501 a 1000 alumnes 18,5 5,2 54,5 6,4 4,4 11,1 100,0
Més de 1000 alumnes 8,8 3,7 48,9 8,7 2,3 27,5 100,0

TOTAL 18,0 7,0 47,7 8,0 3,1 16,2 100,0

Despeses corrents en serveis informàtics segons el tamany del centre.           
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis informàtics segons el tamany del centre.           
1999-2000. Catalunya.
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3.1.26
 Milers d'euros

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Ensenyament primari 39 22 35 9 3 22 130
Ensenyament obligatori 111 35 267 40 22 80 554
Ensenyament obligatori i batxillerat 165 83 577 95 46 174 1.139
Ensenyament professional 31 1 34 11 0 3 80
Educació especial 20 7 18 4 0 12 61
Altres combinacions de nivells 56 14 179 28 2 87 366

TOTAL 420 163 1.110 186 73 378 2.330

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.27
 Distribució percentual

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Ensenyament primari 29,8 16,8 26,6 7,3 2,3 17,3 100,0
Ensenyament obligatori 20,0 6,4 48,3 7,1 3,9 14,4 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 14,5 7,3 50,7 8,3 4,0 15,2 100,0
Ensenyament professional 38,5 1,6 42,8 13,1 0,0 4,0 100,0
Educació especial 32,5 11,6 29,6 6,7 0,1 19,5 100,0
Altres combinacions de nivells 15,2 4,0 48,8 7,6 0,7 23,7 100,0

TOTAL 18,0 7,0 47,7 8,0 3,1 16,2 100,0

Despeses corrents en serveis informàtics segons el tipus de centre.                 
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis informàtics segons el tipus de centre.                 
1999-2000. Catalunya.
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3.1.28
 Euros

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Centres amb concertació 1,0 0,3 2,6 0,5 0,1 1,0 5,5
     Religiosos 0,9 0,3 2,3 0,3 0,1 1,1 5,1
     Laics no lucratius 1,2 0,3 3,0 0,9 0,3 0,6 6,2
     Laics lucratius 1,2 0,3 3,1 0,6 0,2 0,7 6,1

Centres sense concertació 2,1 2,6 7,4 0,8 1,0 1,2 15,1
     Religiosos 3,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,8 8,2
     Laics no lucratius 0,5 1,9 10,9 0,8 0,0 0,5 14,8
     Laics lucratius 2,4 3,0 6,8 0,8 1,3 1,4 15,6

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

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.29
 Euros

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Fins a 100 alumnes 4,6 1,6 5,5 0,4 0,0 0,8 13,0
De 101 a 500 alumnes 1,5 0,7 2,3 0,6 0,2 0,8 6,1
De 501 a 1000 alumnes 1,0 0,3 2,8 0,3 0,2 0,6 5,2
Més de 1000 alumnes 0,6 0,3 3,3 0,6 0,2 1,8 6,7

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

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.30
 Euros

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Ensenyament primari 1,2 0,7 1,1 0,3 0,1 0,7 4,1
Ensenyament obligatori 0,8 0,3 2,0 0,3 0,2 0,6 4,2
Ensenyament obligatori i batxillerat 0,9 0,4 3,1 0,5 0,2 0,9 6,0
Ensenyament professional 6,0 0,3 6,6 2,0 0,0 0,6 15,5
Educació especial 5,9 2,1 5,4 1,2 0,0 3,5 18,1
Altres combinacions de nivells 2,0 0,5 6,4 1,0 0,1 3,1 13,2

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

Despeses corrents en serveis informàtics per alumne segons el concert i la titularitat.     
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis informàtics per alumne segons el tamany.         
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis informàtics per alumne segons el tipus de centre.               
1999-2000. Catalunya.
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3.1.31
Milers d'euros

Televisió Televisió        per cable
Televisió 

via satèl.lit
Altres 

serveis Total

Centres amb concertació 31 2 9 87 128
     Religiosos 20 1 6 67 94
     Laics no lucratius 2 0 2 10 14
     Laics lucratius 9 0 1 10 20

Centres sense concertació 11 0 1 10 22
     Religiosos 0 0 0 0 0
     Laics no lucratius 6 0 0 0 6
     Laics lucratius 5 0 1 10 16

TOTAL 42 2 10 97 150

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.32
Distribució percentual

Televisió Televisió        per cable
Televisió 

via satèl.lit
Altres 

serveis Total

Centres amb concertació 23,9 1,3 7,0 67,7 100,0
     Religiosos 21,2 1,2 6,5 71,0 100,0
     Laics no lucratius 12,0 3,0 13,7 71,2 100,0
     Laics lucratius 44,6 0,4 4,8 50,2 100,0

Centres sense concertació 49,9 0,0 3,7 46,4 100,0
     Religiosos
     Laics no lucratius 99,8 0,0 0,0 0,2 100,0
     Laics lucratius 29,4 0,0 5,2 65,4 100,0

TOTAL 27,7 1,1 6,5 64,6 100,0

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons el concert i la titularitat.                            
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons el concert i la titularitat.                            
1999-2000. Catalunya.
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3.1.33
Milers d'euros

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Fins a 100 alumnes 1 0 0 5 7
De 101 a 500 alumnes 14 1 3 31 49
De 501 a 1000 alumnes 24 1 5 29 59
Més de 1000 alumnes 2 0 1 32 36

TOTAL 42 2 10 97 150

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.34
Distribució percentual

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Fins a 100 alumnes 17,9 0,0 0,1 82,0 100,0
De 101 a 500 alumnes 28,6 1,4 7,0 63,1 100,0
De 501 a 1000 alumnes 41,0 0,9 8,5 49,7 100,0
Més de 1000 alumnes 6,8 1,3 4,0 87,9 100,0

 
TOTAL 27,7 1,1 6,5 64,6 100,0

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons el tamany.         
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons el tamany.         
1999-2000. Catalunya.
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3.1.35
Milers d'euros

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Ensenyament primari 3 0 0 8 11
Ensenyament obligatori 19 1 2 29 52
Ensenyament obligatori i batxillerat 14 1 6 50 71
Ensenyament professional 1 0 0 0 1
Educació especial 1 0 0 6 7
Altres combinacions de nivells 4 0 1 5 10

TOTAL 42 2 10 97 150

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.36
Distribució percentual

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Ensenyament primari 25,0 0,0 2,1 72,9 100,0
Ensenyament obligatori 37,7 1,8 4,8 55,7 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 19,6 1,1 8,7 70,7 100,0
Ensenyament professional 56,5 0,0 0,0 43,5 100,0
Educació especial 15,7 0,0 0,0 84,3 100,0
Altres combinacions de nivells 42,5 0,0 9,7 47,8 100,0

TOTAL 27,7 1,1 6,5 64,6 100,0

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons el tipus de centre.               
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons el tipus de centre.               
1999-2000. Catalunya.
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3.1.37
Euros

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Centres amb concertació 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3
     Religiosos 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4
     Laics no lucratius 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
     Laics lucratius 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2

Centres sense concertació 0,5 0,0 0,0 0,5 1,1
     Religiosos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Laics no lucratius 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7
     Laics lucratius 0,3 0,0 0,1 0,7 1,0

TOTAL 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.38
Euros

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Fins a 100 alumnes 0,3 0,0 0,0 1,2 1,5
De 101 a 500 alumnes 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4
De 501 a 1000 alumnes 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3
Més de 1000 alumnes 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4

TOTAL 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.39
Euros

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Ensenyament primari 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3
Ensenyament obligatori 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4
Ensenyament obligatori i batxillerat 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4
Ensenyament professional 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2
Educació especial 0,3 0,0 0,0 1,7 2,0
Altres combinacions de nivells 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

TOTAL 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4

Despeses corrents en serveis audiovisuals per alumne segons el concert i la 
titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis audiovisuals per alumne segons el tamany.       
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis audiovisuals per alumne segons el tipus de 
centre. 1999-2000. Catalunya.
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3.1.40
 Milers d'euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Centres amb concertació 3.943 400 96 188 442 337 5.407
     Religiosos 2.121 227 68 85 262 113 2.875
     Laics no lucratius 510 44 3 28 77 44 706
     Laics lucratius 1.313 128 25 75 104 181 1.826

Centres sense concertació 337 93 37 35 40 149 692
     Religiosos 19 1 0 0 0 1 21
     Laics no lucratius 107 31 1 12 13 54 216
     Laics lucratius 211 61 37 23 28 95 454

TOTAL 4.280 493 133 223 483 486 6.098

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.41
 Distribució percentual

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Centres amb concertació 72,9 7,4 1,8 3,5 8,2 6,2 100,0
     Religiosos 73,8 7,9 2,4 2,9 9,1 3,9 100,0
     Laics no lucratius 72,2 6,3 0,4 4,0 10,9 6,2 100,0
     Laics lucratius 71,9 7,0 1,4 4,1 5,7 9,9 100,0

Centres sense concertació 48,7 13,5 5,4 5,1 5,8 21,5 100,0
     Religiosos 90,2 3,8 0,0 1,9 0,7 3,5 100,0
     Laics no lucratius 49,2 14,4 0,3 5,5 5,8 24,8 100,0
     Laics lucratius 46,5 13,5 8,0 5,0 6,1 20,8 100,0

TOTAL 70,2 8,1 2,2 3,7 7,9 8,0 100,0

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons el concert i la titularitat. 
1999-2000. Catalunya.

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons el concert i la titularitat. 
1999-2000. Catalunya.
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3.1.42
 Milers d'euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Fins a 100 alumnes 107 36 0 7 14 3 166
De 101 a 500 alumnes 978 161 48 78 169 173 1.606
De 501 a 1000 alumnes 1.848 152 20 91 162 138 2.411
Més de 1000 alumnes 1.347 144 65 47 139 173 1.915

TOTAL 4.280 493 133 223 483 486 6.098

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.43
 Distribució percentual

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Fins a 100 alumnes 64,3 21,8 0,1 4,0 8,1 1,7 100,0
De 101 a 500 alumnes 60,9 10,0 3,0 4,9 10,5 10,7 100,0
De 501 a 1000 alumnes 76,7 6,3 0,8 3,8 6,7 5,7 100,0
Més de 1000 alumnes 70,3 7,5 3,4 2,5 7,2 9,1 100,0

TOTAL 70,2 8,1 2,2 3,7 7,9 8,0 100,0

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons el tamany del centre. 
1999-2000. Catalunya.

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons el tamany del centre. 
1999-2000. Catalunya.
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3.1.44
 Milers d'euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Ensenyament primari 186 26 0 7 17 1 238
Ensenyament obligatori 958 95 3 59 152 57 1.326
Ensenyament obligatori i batxillerat 2.171 249 79 112 250 200 3.060
Ensenyament professional 146 56 9 4 34 125 374
Educació especial 47 9 0 6 7 3 72
Altres combinacions de nivells 772 58 42 35 22 100 1.028

TOTAL 4.280 493 133 223 483 486 6.098

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.45
 Distribució percentual

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Ensenyament primari 78,2 11,1 0,1 2,9 7,1 0,5 100,0
Ensenyament obligatori 72,3 7,2 0,3 4,5 11,5 4,3 100,0
Ensenyament obligatori i batxillerat 71,0 8,1 2,6 3,7 8,2 6,5 100,0
Ensenyament professional 38,9 15,0 2,5 1,1 9,2 33,3 100,0
Educació especial 65,1 12,9 0,0 8,7 9,4 4,0 100,0
Altres combinacions de nivells 75,1 5,6 4,1 3,4 2,2 9,7 100,0

TOTAL 70,2 8,1 2,2 3,7 7,9 8,0 100,0

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons el tipus de centre.     
1999-2000. Catalunya.

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons el tipus de centre.     
1999-2000. Catalunya.
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3.1.46
 Euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Centres amb concertació 10,7 1,1 0,3 0,5 1,2 0,9 14,6
     Religiosos 9,3 1,0 0,3 0,4 1,1 0,5 12,6
     Laics no lucratius 10,4 0,9 0,1 0,6 1,6 0,9 14,4
     Laics lucratius 14,2 1,4 0,3 0,8 1,1 1,9 19,7

Centres sense concertació 16,5 4,6 1,8 1,7 2,0 7,3 33,9
     Religiosos 19,9 0,8 0,0 0,4 0,2 0,8 22,1
     Laics no lucratius 27,6 8,1 0,2 3,1 3,2 13,9 56,0
     Laics lucratius 13,6 3,9 2,3 1,5 1,8 6,1 29,2

TOTAL 11,0 1,3 0,3 0,6 1,2 1,2 15,6

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.47
 Euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Fins a 100 alumnes 23,7 8,0 0,0 1,5 3,0 0,6 36,8
De 101 a 500 alumnes 8,6 1,4 0,4 0,7 1,5 1,5 14,1
De 501 a 1000 alumnes 10,8 0,9 0,1 0,5 0,9 0,8 14,1
Més de 1000 alumnes 13,3 1,4 0,6 0,5 1,4 1,7 18,9

TOTAL 11,0 1,3 0,3 0,6 1,2 1,2 15,6

Ensenyament privat no universitari - Mòdul TIC

3.1.48
 Euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Ensenyament primari 5,9 0,8 0,0 0,2 0,5 0,0 7,6
Ensenyament obligatori 7,2 0,7 0,0 0,4 1,1 0,4 9,9
Ensenyament obligatori i batxillerat 11,5 1,3 0,4 0,6 1,3 1,1 16,2
Ensenyament professional 28,1 10,8 1,8 0,8 6,7 24,1 72,2
Educació especial 14,0 2,8 0,0 1,9 2,0 0,9 21,5
Altres combinacions de nivells 27,7 2,1 1,5 1,2 0,8 3,6 37,0

TOTAL 11,0 1,3 0,3 0,6 1,2 1,2 15,6

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació per alumne segons el concert 
i la titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació per alumne segons el tamany 
del centre. 1999-2000. Catalunya.

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació per alumne segons el tipus 
de centre. 1999-2000. Catalunya.
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3.2.1

Nombre 
de centres

Nombre 
d'alumnes

Nombre 
de PC o 

equivalent

Nombre de 
PC per 100 

alumnes

Nombre 
de PC 

adquirits 
durant el 

curs

Nombre 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Percentatge 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Religiosos 10 17.165 1.446 8 186 8 80
Laics no lucratius 29 25.078 3.849 15 716 25 86
Laics lucratius 12 7.313 726 10 142 12 100

TOTAL 51 49.556 6.021 12 1.044 45 88

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.2

Nombre 
de centres

Nombre 
d'alumnes

Nombre 
de PC o 

equivalent

Nombre de 
PC per 100 

alumnes

Nombre 
de PC 

adquirits 
durant el 

curs

Nombre 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Percentatge 
de centres 
amb xarxa 

LAN

Fins a 250 alumnes 11 1.702 649 38 58 11 100
De 251 a 500 alumnes 18 6.881 618 9 125 14 78
De 501 a 1000 alumnes 9 6.449 703 11 118 7 78
Més de 1000 alumnes 13 34.524 4.051 12 743 13 100

TOTAL 51 49.556 6.021 12 1.044 45 88

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament 
informàtic segons la titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament 
informàtic segons el tamany del centre. 1999-2000. Catalunya.
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3.2.3

Nombre de 
centres amb 

connexió a 
Internet 

Punts 
d'accés a 

Internet

Punts 
d'accés 

disponibles 
per als 

alumnes

Punts 
d'accés a 

Internet 
disponibles 

per 100 
alumnes

Nombre de 
centres amb 

connexió 
permanent

Percentatge 
de centres 

amb 
connexió 

permanent a 
Internet

Religiosos 10 1.238 616 4 10 100
Laics no lucratius 29 3.243 1.544 6 26 90
Laics lucratius 12 693 579 8 10 83

TOTAL 51 5.174 2.739 6 46 90

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.4

Nombre de 
centres amb 

connexió a 
Internet 

Punts 
d'accés a 

Internet

Punts 
d'accés 

disponibles 
per als 

alumnes

Punts 
d'accés a 

Internet 
disponibles 

per 100 
alumnes

Nombre de 
centres amb 

connexió 
permanent

Percentatge 
de centres 

amb 
connexió 

permanent a 
Internet

Fins a 250 alumnes 11 353 238 14 10 91
De 251 a 500 alumnes 18 549 355 5 16 89
De 501 a 1000 alumnes 9 638 404 6 8 89
Més de 1000 alumnes 13 3.634 1.742 5 12 92

TOTAL 51 5.174 2.739 6 46 90

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament 
Internet segons la titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Equipament 
Internet segons el tamany. 1999-2000. Catalunya.
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3.2.5

Proveïdor 
educacional 
especialitzat

Proveïdor 
comercial Red  Iris

Altres 
centres 

educatius
Altres 

entitats

Percentatge de 
centres amb 

proveïdor 
educacional 
especialitzat

Religiosos 2 5 1 2 0 20
Laics no lucratius 0 18 5 3 3 0
Laics lucratius 0 10 1 0 1 0

TOTAL 2 33 7 5 4 4

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.6

Proveïdor 
educacional 
especialitzat

Proveïdor 
comercial Red  Iris

Altres 
centres 

educatius
Altres 

entitats

Percentatge de 
centres amb 

proveïdor 
educacional 
especialitzat

Fins a 250 alumnes 0 7 1 1 2 0
De 251 a 500 alumnes 0 11 2 4 1 0
De 501 a 1000 alumnes 0 6 2 0 1 0
Més de 1000 alumnes 2 9 2 0 0 15

TOTAL 2 33 7 5 4 4

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Proveïment 
d'Internet segons la titularitat. 1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds d'infraestructura i equipament de les telecomunicacions. Proveïment 
d'Internet segons el tamany del centre. 1999-2000. Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya-EFDEP/99-00 137



Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.7

Centres 
amb pàgina 
web pròpia

Percentatge 
sobre el total 

de centres

Webs que només 
ofereixen 

informació 
general

Percentatge 
sobre centres 

amb web

Religiosos 10 100 4 40
Laics no lucratius 28 97 12 43
Laics lucratius 12 100 2 17

TOTAL 50 98 18 36

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.8

Centres 
amb pàgina 
web pròpia

Percentatge 
sobre el total 

de centres

Webs que només 
ofereixen 

informació 
general

Percentatge 
sobre centres 

amb web

Fins a 250 alumnes 11 100 7 64
De 251 a 500 alumnes 17 94 7 41
De 501 a 1000 alumnes 9 100 3 33
Més de 1000 alumnes 13 100 1 8
 
TOTAL 50 98 18 36

Principals magnituds sobre la utilització d'Internet segons la titularitat. 
1999-2000. Catalunya.

Principals magnituds sobre la utilització d'Internet segons el tamany del 
centre. 1999-2000. Catalunya.
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3.2.9
Milers d'euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Religiosos 209 273 114 596
Laics no lucratius 265 614 124 1.003
Laics lucratius 72 142 47 261

TOTAL 546 1.029 285 1.860

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.10
Distribució percentual

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Religiosos 35,1 45,8 19,1 100,0
Laics no lucratius 26,4 61,2 12,4 100,0
Laics lucratius 27,5 54,5 18,0 100,0

TOTAL 29,3 55,3 15,3 100,0

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons la titularitat. 
1999-2000. Catalunya

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons la titularitat. 
1999-2000. Catalunya
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3.2.11
Milers d'euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Fins a 250 alumnes 24 55 19 98
De 251 a 500 alumnes 64 147 35 246
De 501 a 1000 alumnes 64 125 59 248
Més de 1000 alumnes 394 701 172 1.267
 
TOTAL 546 1.029 285 1.860

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.12
Distribució percentual

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Fins a 250 alumnes 24,7 56,3 19,0 100,0
De 251 a 500 alumnes 25,9 59,8 14,3 100,0
De 501 a 1000 alumnes 25,8 50,3 23,9 100,0
Més de 1000 alumnes 31,1 55,3 13,6 100,0
 
TOTAL 29,3 55,3 15,3 100,0

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons el tamany del 
centre. 1999-2000. Catalunya

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions segons el tamany del 
centre. 1999-2000. Catalunya
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3.2.13
Euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Religiosos 12,2 15,9 6,6 34,7
Laics no lucratius 10,6 24,5 5,0 40,0
Laics lucratius 9,8 19,5 6,4 35,7

TOTAL 11,0 20,8 5,8 37,5

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.14
Euros

Internet Telèfon

Correus i 
comuni- 
cacions Total

Fins a 250 alumnes 14,2 32,4 10,9 57,6
De 251 a 500 alumnes 9,3 21,4 5,1 35,8
De 501 a 1000 alumnes 9,9 19,4 9,2 38,5
Més de 1000 alumnes 11,4 20,3 5,0 36,7

TOTAL 11,0 20,8 5,8 37,5

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions per alumne segons la 
titularitat. 1999-2000. Catalunya

Despeses corrents en serveis de telecomunicacions per alumne segons el 
tamany del centre. 1999-2000. Catalunya
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3.2.15
 Milers d'euros

Assessoria 
informàtica

Gestió 
externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Religiosos 42 32 176 39 52 5 346
Laics no lucratius 101 205 344 56 25 21 752
Laics lucratius 43 56 44 13 11 0 167

TOTAL 186 293 564 108 88 26 1.265

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.16
 Distribució percentual

Assessoria 
informàtica

Gestió 
externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Religiosos 12,1 9,3 51,0 11,2 15,1 1,4 100,0
Laics no lucratius 13,4 27,3 45,7 7,4 3,4 2,8 100,0
Laics lucratius 25,8 33,3 26,5 8,0 6,3 0,1 100,0

TOTAL 14,7 23,1 44,6 8,5 6,9 2,1 100,0

Despeses corrents en serveis informàtics segons la titularitat.                   
1999-2000.Catalunya.

Despeses corrents en serveis informàtics segons la titularitat.                   
1999-2000.Catalunya.
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3.2.17
 Milers d'euros

Assessoria 
informàtica

Gestió 
externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Fins a 250 alumnes 3 0 16 1 0 1 21
De 251 a 500 alumnes 54 11 43 0 2 13 123
De 501 a 1000 alumnes 53 20 70 22 6 9 180
Més de 1000 alumnes 75 262 435 85 80 3 940

TOTAL 186 293 564 108 88 26 1.265

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.18
 Distribució percentual

Assessoria 
informàtica

Gestió 
externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Fins a 250 alumnes 15,7 0,0 75,4 4,6 0,0 4,3 100,0
De 251 a 500 alumnes 44,0 9,0 34,6 0,0 1,9 10,5 100,0
De 501 a 1000 alumnes 29,5 10,8 39,0 12,3 3,2 5,1 100,0
Més de 1000 alumnes 8,0 27,9 46,3 9,0 8,5 0,3 100,0

TOTAL 14,7 23,1 44,6 8,5 6,9 2,1 100,0

Despeses corrents en serveis informàtics segons el tamany del centre.         
1999-2000.Catalunya.

Despeses corrents en serveis informàtics segons el tamany del centre.         
1999-2000.Catalunya.
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3.2.19
 Euros

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Religiosos 2 2 10 2 3 0 20
Laics no lucratius 4 8 14 2 1 1 30
Laics lucratius 6 8 6 2 1 0 23

TOTAL 4 6 11 2 2 1 26

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.20
 Euros

Assessoria 
informàtica Gestió externa

Manteni- 
ment 

maquinari i 
programari

Formació 
del 

personal
Tractament 

de dades

Altres 
serveis 

informàtics Total

Fins a 250 alumnes 2 0 10 1 0 1 13
De 251 a 500 alumnes 8 2 6 0 0 2 18
De 501 a 1000 alumnes 8 3 11 3 1 1 28
Més de 1000 alumnes 2 8 13 2 2 0 27

TOTAL 4 6 11 2 2 1 26

Despeses corrents en serveis informàtics per alumne segons la titularitat.                          
1999-2000.Catalunya.

Despeses corrents en serveis informàtics pere alumne segons el tamany del centre.                            
1999-2000.Catalunya.
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3.2.21
Milers d'euros

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Religiosos 0 0 0 73 73
Laics no lucratius 2 1 0 3 5
Laics lucratius 0 0 0 1 1

TOTAL 2 1 0 76 79

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.22
Distribució percentual

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Religiosos 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Laics no lucratius 30,1 11,3 7,1 51,6 100,0
Laics lucratius 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

TOTAL 2,0 0,7 0,5 96,9 100,0

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons la titularitat.                   
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons la titularitat.                   
1999-2000. Catalunya.
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3.2.23
Milers d'euros

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Fins a 250 alumnes 0 0 0 0 0
De 251 a 500 alumnes 0 0 0 3 3
De 501 a 1000 alumnes 0 0 0 0 0
Més de 1000 alumnes 1 1 0 73 75

TOTAL 2 1 0 76 79

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.24
Distribució percentual

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Fins a 250 alumnes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De 251 a 500 alumnes 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
De 501 a 1000 alumnes 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Més de 1000 alumnes 1,4 0,8 0,5 97,4 100,0

TOTAL 2,0 0,7 0,5 96,9 100,0

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons el tamany del centre.         
1999-2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis audiovisuals segons el tamany del centre.         
1999-2000. Catalunya.
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3.2.25
Euros

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Religiosos 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3
Laics no lucratius 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2
Laics lucratius 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

TOTAL 0,0 0,0 0,0 1,5 1,6

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.26
Euros

Televisió
Televisió 
per cable

Televisió 
via satèl.lit

Altres 
serveis Total

Fins a 250 alumnes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De 251 a 500 alumnes 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
De 501 a 1000 alumnes 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Més de 1000 alumnes 0,0 0,0 0,0 2,1 2,2

TOTAL 0,0 0,0 0,0 1,5 1,6

Despeses corrents en serveis audiovisuals per alumne segons la titularitat. 1999-
2000. Catalunya.

Despeses corrents en serveis audiovisuals per alumne segons el tamany del 
centre. 1999-2000. Catalunya.
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3.2.27
 Milers d'euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Religiosos 475 128 180 18 298 0 1.099
Laics no lucratius 1.301 294 630 75 108 60 2.469
Laics lucratius 100 99 29 16 3 0 247

TOTAL 1.876 521 840 109 409 60 3.815

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.28
 Distribució percentual

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Religiosos 43,2 11,6 16,4 1,6 27,1 0,0 100,0
Laics no lucratius 52,7 11,9 25,5 3,0 4,4 2,4 100,0
Laics lucratius 40,6 39,9 11,9 6,4 1,2 0,0 100,0

TOTAL 49,2 13,6 22,0 2,8 10,7 1,6 100,0

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons la titularitat.        
1999-2000. Catalunya.

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons la titularitat.        
1999-2000. Catalunya.
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3.2.29
 Milers d'euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Fins a 250 alumnes 138 8 0 1 2 0 148
De 251 a 500 alumnes 155 42 2 22 20 0 241
De 501 a 1000 alumnes 231 149 27 17 9 0 433
Més de 1000 alumnes 1.353 322 811 69 378 60 2.993

TOTAL 1.876 521 840 109 409 60 3.815

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.30
 Distribució percentual

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Fins a 250 alumnes 93,0 5,2 0,0 0,5 1,2 0,0 100,0
De 251 a 500 alumnes 64,3 17,3 1,0 9,1 8,3 0,0 100,0
De 501 a 1000 alumnes 53,3 34,4 6,2 4,0 2,1 0,0 100,0
Més de 1000 alumnes 45,2 10,8 27,1 2,3 12,6 2,0 100,0

TOTAL 49,2 13,6 22,0 2,8 10,7 1,6 100,0

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons el tamany del centre.  
1999-2000. Catalunya.

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació segons el tamany del centre.  
1999-2000. Catalunya.
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3.2.31
 Euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Religiosos 27,7 7,4 10,5 1,1 17,4 0,0 64,0
Laics no lucratius 51,9 11,7 25,1 3,0 4,3 2,4 98,5
Laics lucratius 13,7 13,5 4,0 2,2 0,4 0,0 33,7

TOTAL 37,9 10,5 17,0 2,2 8,3 1,2 77,0

Ensenyament privat universitari - Mòdul TIC

3.2.32
 Euros

Adquisició 
ordinadors

Aplica- 
cions 

informàti- 
ques

Producció 
pròpia 

d'aplica- 
cions

Equipa- 
ments 

telecomu- 
nicacions

Equipa- 
ment 

audio- 
visual

Lísing 
d'equi- 

pament Total

Fins a 250 alumnes 81,1 4,6 0,0 0,4 1,1 0,0 87,1
De 251 a 500 alumnes 22,5 6,0 0,3 3,2 2,9 0,0 35,0
De 501 a 1000 alumnes 35,8 23,1 4,2 2,7 1,4 0,0 67,1
Més de 1000 alumnes 39,2 9,3 23,5 2,0 11,0 1,7 86,7

TOTAL 37,9 10,5 17,0 2,2 8,3 1,2 77,0

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació per alumne segons el 
tamany del centre.  1999-2000. Catalunya.

Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació per alumne segons la 
titularitat.  1999-2000. Catalunya.
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A. Qüestionari de l’enquesta de finançament i despeses de
l’ensenyament privat. No universitari.
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Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística
de Catalunya

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
N

Encuesta de financiación y gastos
de la enseñanza privada (curso 1999-2000)
Enseñanza No Universitaria

Enquesta de finançament i despeses
de l’ensenyament privat (curs 1999-2000)
Ensenyament no universitari

Identificació del centre / Identificación del centro

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

Modificacions en la identificació (S’han d’emplenar només els apartats subjectes a variació)
Modificaciones en la identificación (Cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación)

___________________________________________________________________________________________________________________
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 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.  / Sr. D.: _______________________________________________________________________________________

Telèfon  / Teléfono ___________________________________ Fax: __________________________________________

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

Mod.: EEP-99/00-

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

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 500.001 a 5.000.000 de pessetes. Les
infraccions greus se sancionen amb multes de 50.001 a 500.000 pessetes. Les infraccions lleus se
sancionen amb multes de 10.000 a 50.000 pessetes (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 500.001 a 5.000.000
pesetas. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 50.001 a 500.000
pesetas. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 10.000 a 50.000 pesetas

DOCUMENT PROTEGIT PEL SECRET ESTADÍSTIC
DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO

“Les informacions que se us demanen són per elaborar una estadística oficial.
”L’Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats
per llei al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la per a cap altra finalitat que no
sigui l’elaboració d’una estadística oficial.
”Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar
la informació que es demana, i aquesta informació ha d’ésser completa i verídica.”

«Las informaciones que les solicitamos son para elaborar una estadística oficial.
”La Administración y los funcionarios que utilicen esta  información están obligados por ley
al secreto estadístico, es decir, a no divulgarla de ninguna manera y a no utilizarla  para
ninguna otra finalidad que no sea la elaboración de una estadística oficial.
”Todos los ciudadanos, las entidades y las instituciones  están obligados  por ley a propor-
cionar la información  que se solicita y esta información debe ser completa y verídica.»

Art. 38 i 39 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999.

Telèfon per efectuar consultes 93 318 03 27 Fax 93 412 31 45Teléfono para efectuar consultas



Instruccions generals

Objectiu
Aquesta enquesta tracta d’obtenir informació estadística per conèixer, amb una desagre-
gació nacional i autonòmica, les despeses i el finançament de l’educació privada i calcular
l’aportació del sector al producte interior brut.
En aquest sentit, es destaca que tant l’Idescat com l’INE publicaran únicament els resultats als
nivells assenyalats anteriorment, i mantindran un secret estricte 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 figuren a la portada, a banda que l’empresa o el titular
puguin ser propietaris d’altres centres.

Informació sol·licitada
La informació que es  pretén recollir es refereix a les activitats educatives (docents i
extraescolars), complementàries i a les relacionades amb la prestació d’altres serveis per
part del centre docent.

Emplenament del qüestionari
Les xifres s’han d’anotar amb claredat, emplenant les caselles corresponents. No feu
servir fracció, ni decimals, i arrodoniu, si cal, per excés o per defecte. En alguns quadres
es fa referència als saldos dels comptes del Pla general de comptabilitat (PGC) per
facilitar-ne l’emplenament . Els valors de despeses i ingressos han d’anar en milers de
pessetes o en euros. No heu d’emplenar les caselles ombrejades.

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

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

Apartat 1. Consideracions prèvies

(1) Referència de les dades econòmiques: les dades a consignar s’han de referir al curs
1999-2000. En el cas que la comptabilitat del centre es faci per anys naturals, les dades
econòmiques (apartats de 5 a 10) hauran de referir-se a l’any 2000, encara que la resta de
dades continuaran tenint en compte com a referència el curs 1999-2000

(2) Unitats monetàries: podeu expressar les unitats monetàries del qüestionari tant en
milers de pessetes com en euros. Una vegada escollida una unitat monetària, s’ha de fer
servir la mateixa en tot el qüestionari.

(3) Nivells d’ensenyament: s’han agrupat els nivells d’ensenyament en els nivells se-
güents:

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

Educació primària.- Comprèn educació primària LOGSE (cursos de 1r a 6è).

Educació secundària obligatòria.- Comprèn 1r i 2n cicle d’ educació secundària obliga-
tòria.

Batxillerat.- Comprèn batxillerat LOGSE, BUP i COU.

Ensenyament professional de grau mitjà.- Comprèn cicles formatius de formació pro-
fessional específica de grau mitjà, cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i dis-
seny, ensenyaments tècnics esportius de grau mitjà, mòduls professionals experimentals
de nivell II, grau mitjà de música i dansa, capacitació agrícola i garantia social.

Ensenyament professional de grau superior.- Comprèn cicles formatius de formació
professional específica de grau superior, cicles formatius de grau superior d’arts plàsti-
ques i disseny, ensenyaments tècnics esportius de grau superior, FP II i mòduls professi-
onals experimentals de nivel III.

(4) Educació especial: assenyaleu si és un centre específic d’educació especial, en el
sentit que és l’únic tipus d’ensenyament que imparteix.
En aquest cas, en els apartats on es demana informació desglossada per a nivells d’ense-
nyament, no contesteu res per a aquests nivells i contesteu únicament la columna de
TOTAL.

Apartat 3: activitats docents i serveis complementaris

(5) Nivells d’ensenyament: Dins de cada nivell, incloeu l’educació especial corresponent
a aquest nivell i l’educació d’adults que hi sigui equivalent.
Anoteu per a cada un dels nivells d’ensenyament que s’imparteixen en el centre el nom-
bre d’alumnes, el nombre d’unitats (totals i concertades), el nombre d’hores setmanals i el
nombre d’usuaris dels serveis complementaris (transport escolar, menjador i residència).

(6) Nombre d’unidats escolars en funcionament: es considerarà com a tal el nombre
de grups d’alumnat que hagin funcionat com a tals durant el curs escolar 1999-2000.

(7) Nombre d’hores setmanals: es refereix a les hores transcorregudes des de l’entrada
fins a la sortida dels alumnes, excloent el temps de descans al migdia. En el cas que dins
d’un nivell hi hagi cursos amb un nombre d’hores setmanals diferent, s’haurà d’anotar el
nombre mitjà d’hores d’aquests cursos.

(8) Serveis complementaris: s’haurà d’anotar el nombre d’usuaris per nivell que són
alumnes del centre i que utilitzen aquests serveis, tant si aquests serveis els presta el
centre com 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 referides a aquest apartat es refereixen
al curs escolar 1999-2000.

Instrucciones generales

Objetivo
Esta encuesta trata de obtener información estadística para conocer con una desagregación
nacional y autonómica, los gastos y la financiación de la educación privada, con el fin de
calcular la aportación del sector al Producto Interior Bruto.
En este sentido, se destaca que tanto el IDESCAT como el INE publicarán,únicamente, los resultados
a los niveles señalados anteriormente, manteniendo 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 figuran en la portada, independientemente de que la em-
presa o el titular pudieran ser propietarios de otros centros.

Información solicitada
La información que se pretende recoger se refiere a las actividades educativas (docentes
y extraescolares), complementarias y las relacionadas con la prestación de otros servi-
cios por parte del centro docente.

Cumplimentación del cuestionario
Las cifras deben anotarse con claridad, cumplimentando las casillas correspondientes.
No utilizar fracción, ni decimales, redondeando, si es preciso, por exceso o por defecto.
En algunos cuadros se hace referencia a los saldos de las cuentas del Plan General de
Contabilidad (PGC) para facilitar su cumplimentación. Los valores de gastos e ingresos
deben ir en miles de pesetas o en euros. 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 dias siguientes a su recepción.

Apartado 1. Consideraciones previas

(1) Referencia de los datos económicos: los datos a consignar deben referirse al curso
1999-2000. En el caso de que la contabilidad del centro se lleve por años naturales, los
datos económicos (Apartados 5 a 10) habrán de referirse al año 2000, aunque el resto de
datos seguirán teniendo como referencia el curso 1999-2000

(2) Unidades monetarias: puede expresar las unidades monetarias del cuestionario tan-
to en miles de pesetas como en euros. Una vez elegida una unidad monetaria, utilizará la
misma en todo el cuestionario.

(3) Niveles de enseñanza: se han agrupado los Niveles de enseñanza en los siguientes
niveles:

Educación infantil.- Comprende los ciclos primero (0-3 años) y segundo (3-6 años) de
Educación infantil.

Educación primaria.- Comprende Educación primaria (Cursos 1º a 6º).

Educación secundaria obligatoria.- Comprende 1º y 2º Ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria.

Bachillerato.- Comprende Bachillerato LOGSE, BUP y COU.

Enseñanza profesional de grado medio.- Comprende Ciclos formativos de Formación profe-
sional específica de grado medio, Ciclos formativos de grado medio de Artes plásticas y Dise-
ño, Enseñanzas técnicas deportivas de grado medio, Módulos profesionales experimentales
de Nivel II, Grado medio de música y danza, Capacitación agrícola y Garantía social.

Enseñanza profesional de grado superior.- Comprende Ciclos formativos de formación
profesional específica de grado superior, Ciclos formativos de grado superior de Artes
plásticas y Diseño, Enseñanzas técnicas deportivas de grado superior, FP II y Módulos
profesionales experimentales de Nivel III.

(4) Educación especial: señálese si es un centro específico de Educación Especial, en el
sentido de que es el único tipo de enseñanza que imparte.
En tal caso, en los apartados donde se pide información desglosada para niveles de en-
señanza, no conteste nada para esos niveles y contéstese únicamente la columna de
TOTAL.

Apartado 3: Actividades docentes y servicios complementarios

(5) Niveles de enseñanza: Dentro de cada nivel, incluya la Educación especial corres-
pondiente a ese nivel y la Educación de adultos equivalente al mismo.
Anote para cada uno de los niveles de enseñanza que se imparten en el centro el numero de alumnos,
el número de unidades (totales y concertadas), el número de horas semanales y el número de usua-
rios de los servicios complementarios (transporte escolar, comedor y residencia).

(6) Número de unidades escolares en funcionamiento: se considerará como tal el número
de grupos de alumnado que hayan funcionado como tales durante el curso escolar 1999-2000.

(7) Número de horas semanales: se refiere a las horas transcurridas desde la entrada
hasta la salida de los alumnos, excluyendo el tiempo de descanso al mediodía. En el caso
de que dentro de un nivel  existan cursos con distinto número de horas semanales, se
anotará el número medio de horas de dichos cursos.

(8) Servicios complementarios: se anotará el número de usuarios por nivel que son
alumnos del centro y que utilizan estos servicios, tanto si estos servicios se prestan 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 apartado se refie-
ren al curso escolar 1999-2000.



1. Consideracions prèvies / Consideraciones previas
1.1. Referència de les dades econòmiques d’aquest qüestionari / Referencia de los datos económicos de este cuestionario

(assenyaleu amb una X el que correspongui) / (señale con una X lo que corresponda) (1)

Curs / Curso 1999/2000 _______________________________________________________  1

Any / Año 2000 ______________________________________________________________  6

1.2. Les unitats monetàries seran emplenades en / Las unidades monetarias van a ser cumplimentadas en:
(assenyaleu una sola X) / (señale un único aspa X) (2)

1 Pessetes / Pesetas 6 Euros

1.3. Nivells d’ensenyament impartits en el centre / Niveles de enseñanza impartidos en el centro
(assenyaleu amb una X el que correspongui) / (señale con una X lo que corresponda) (3)

1.Educació infantil _____________________________ SÍ  1 NO  6
1.Educación infantil

2.Educació primària ____________________________ SÍ  1 NO  6
1.Educación primaria

3.Ensenyament secundari obligatori _______________ SÍ  1 NO  6
1.Enseñanza secundaria obligatoria

4.Batxillerat ____________________________________ SÍ  1 NO  6
1.Bachillerato

5.Ensenyament professional de grau mitjà ___________ SÍ  1 NO  6
1.Enseñanza profesional de gr. medio

6.Ensenyament professional de grau superior _________ SÍ  1 NO  6
1.Enseñanza profesional de gr. superior

1.4. És un centre específic d’educació especial? / ¿Centro específico de educación especial? (4)
(assenyaleu una sola X) / (señale un único aspa X)

1 SÍ 6 NO

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

Societat anònima / Sociedad Anónima ______________________________________________________________________________________________________ 1

Societat de responsabilitat limitada / Sociedad de responsabilidad limitada _________________________________________________________________________ 2

Persona física / Persona física ____________________________________________________________________________________________________________ 3

Societat civil, col·lectiva, comanditària o comunitat de béns. Especifiqueu-la: _______________________________________________________________________ 4
Sociedad civil, colectiva, comanditaria o comunidad de bienes. Especificar:

Altres: associacions sense ànim de lucre, cooperatives, etc. Especifiqueu-la: _______________________________________________________________________ 5
Otras: asociaciones sin animo de lucro, cooperativas, etc. Especificar:

2.3. Participacions de capital / Participaciones de capital
Hi ha alguna persona física o jurídica que tingui més del 50% de la propietat del centre? __________________________________________________ SÍ 1 NO 6
¿Existe alguna persona física o jurídica que posea más del 50% de la propiedad del centro?
En cas afirmatiu, assenyaleu-ne la nacionalitat __________________________________________________________ _____________________________________
En caso afirmativo, señale su nacionalidad

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

TOTAL Nivells d’ensenyament / Niveles de enseñanza (5)
Educació infantil
Educación infantil

Educació primària
Educación Primaria

Educació secundària
obligatòria
Educación secunda-
ria obligatoria

Batxillerat
Bachillerato

Ensenyament pro-
fessional grau mitjà
Enseñanza
profesional gr. medio

Ensenyament pro-
fessional grau superior
Enseñanza
profesional gr. superior

3.1 Activitats docents / Actividades docentes
1. Nombre d’alumnes / Número de alumnos

1.1. Total ___________________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

1.2. En aules concertades / En aulas concertadas _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

2. Nombre d’unitats escolars en funcionament (6)
2. Número de unidades escolares en funcionamiento

2.1. Total ___________________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

2.2. Concertades / Concertadas _________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

3. Nombre d’hores setmanals (7) _______ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________
3. Número de horas semanales

3.2. Serveis complementaris (nombre d’usuaris) (8)
3.2. Servicios complementarios (número de usuarios)

1. Transport escolar / Transporte escolar ___ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

2. Menjador / Comedor

2.1. Alumnes externs (no residents) ______ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________
2.1. Alumnos externos (no residentes)

2.2. Alumnes interns (residents) _________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________
2.1. Alumnos internos (residentes)

3. Residència / Residencia ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________



Apartado 4: Personal del centro

(1) Personal del centro: se considera personal del centro a aquellas personas que
prestan sus servicios en el mismo, y que tienen una relación directa con las activida-
des educativas y/o servicios complementarios, estando remunerada o no la presta-
ción de estos servicios.

No se incluye en este apartado el personal A-45 (personal funcionario dependiente
del MEC).

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) Personal de dirección: se anotará en este apartado el número de personas
y número total de horas semanales trabajadas en el centro con independencia
de que realice otras funcciones (por ejemplo, docentes).

(3) Horas semanales trabajadas: es la suma de todas las horas (lectivas y
complementarias según convenio y extras) trabajadas habitualmente cada semna
por el total de personas pertenecientes a cada categoria que coinciden, general-
mente, con las contratadas por el centro.

(4) Personal docente: se entiende como tal cualquier persona empleada a los
fines de transmitir conocimientos, aptitudes, etc. Este personal puede estar con-
certado (remunerado por la Administración) o no concertado, así como contrata-
do por el centro (si existe una relación contractual de carácter laboral con el
mismo) o no contratado por el centro. No se incluirá como personal docente al
personal de dirección, (Director, Subdirector, Gerente y Coordinador), aunque
realice tareas docentes; este personal de dirección se incluirá únicamente en el
espacio destinado al efecto (ver nota anterior).

(5) Personal no docente: es aquel personal que ejerce actividades profesionales no
docentes en el centro. Se incluye tanto el personal que figure en la nómina del centro,
como aquel personal no concertado, no contratado por el centro que realice estas
funciones. Cada persona debe figurar en una sola categoría de modo que quien
desarrolle más de una función se incluirá en la que dedique mayor número de horas.
Una vez asignada una persona a una categoría, se anotarán en la misma todas las
horas trabajadas en el centro por dicha persona.

(6) Titulado no docente: comprende médicos, psicólogos, A.T.S., capellanes, etc.

(7) Servicios complementarios: comprende personal asignado a labores de
transporte, comedor y residencia.

(8) Servicios generales: comprende personal de limpieza, de mantenimiento y
conservación del centro, etc.

(9) Niveles de Enseñanza: en la pag.2 nota (3) figura el contenido de cada
nivel.

(10) Número de profesores: para cumplimentar estas columnas se debe tener
en cuenta que aquellos profesores que imparten enseñanza en diferentes nive-
les educativos se contabilizarán en cada uno de ellos, aunque deban conta-
bilizarse una única vez en el apartado 4.2. Personal docente.

(11) Horas semanales: desglose las horas trabajadas habitualmente cada se-
mana por los profesores pertenecientes a cada categoria en cada uno de los
niveles en los que imparten clase.

Apartat 4: Personal del centre

(1) Personal del centre: es considera personal del centre aquelles persones
que hi presten els seus serveis, i que tenen una relació directa amb les activitats
educatives i/o serveis complementaris, estant remunerada o no la prestació
d’aquests serveis.

No s’inclou en aquest apartat el personal A-45 (personal funcionari dependent
del MEC).

En els casos en què una persona treballi a diferents centres pertanyents a un
mateix titular, s’haurà de tenir en compte que només s’hauran d’anotar les dades
que corresponguin al centre al qual es refereix aquest qüestionari.

(2) Personal de direcció: s’hauran d’anotar en aquest apartat el nombre de
persones i el nombre total d’hores setmanals treballades en el centre amb
independència que es facin altres funcions (per exemple, docents).

(3) Hores setmanals treballades: és la suma de totes les hores (lectives i
complementàries segons conveni i extres) treballades habitualment cada setmana
pel total de persones de cada categoria que coincideixen, generalment, amb les
contractades pel centre.

(4) Personal docent: s’entén com a tal qualsevol persona que té per ocupació
transmetre coneixements, aptituds, etc. Aquest personal pot ser concertat
(remunerat per l’Administració) o no concertat, així com contractat pel centre (si
hi ha una relació contractual de caràcter laboral amb el centre mateix) o no
contratat pel centre. No s’inclou com a personal docent el personal de direcció
(director, subdirector, gerent i coordinador), encara que faci tasques docents;
aquest personal de direcció s’inclourà únicament en l’espai destinat a aquest
efecte (vegeu la nota anterior).

(5) Personal no docent: és aquell personal que fa activitats professionals no docents
en el centre. S’inclou tant el personal que figura a la nòmina del centre, com aquell
personal no concertat, no contractat pel centre que faci aquestes funcions. Cada
persona ha de figurar en una sola categoria, de manera que qui desenvolupi més
d’una funció s’haurà d’incloure en la que dediqui un nombre més gran d’hores. Una
vegada assignada una persona a una categoria, s’hi hauran d’anotar totes les hores
treballades en el centre per aquesta persona.

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

(7) Serveis complementaris: comprèn personal assignat a tasques de transport,
menjador i residència.

(8) Serveis generals: comprèn personal de neteja, de manteniment i conservació
del centre, etc.

(9) Nivells d’ensenyament: a la pàg. 2 nota (3) figura el contingut de cada
nivell.

(10) Nombre de professors: per emplenar aquestes columnes s’ha de tenir en
compte que aquells professors que imparteixen ensenyament en diferents nivells
educatius s’hauran de comptabilitzar en cada un, encara que s’hagin de
comptabilitzar una única vegada a l’apartat 4.2. Personal docent.

(11) Hores setmanals: desglosseu les hores treballades habitualment cada
setmana pels professors de cada categoria en cada un dels nivells en què
imparteixen classe.



4. Personal del centre / Personal del centro (1)

Personal concertat / Personal concertado Personal no concertat / Personal no concertado
Contractat pel centre
Contratado por el centro

No contractat pel centre
No contratado el centro

Contractat pel centre
Contratado por el centrocentro

No contractat pel centre
No contratado el centro

4.1. Personal de direcció (director, subdirector, gerent, coordinador d’estudis, etc.) (2)
4.1. Personal de Dirección (director, subdirector, gerente, coordinador de estudios, etc.)

Nre. de persones / Nº de personas ______________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales (3) ______ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

4.2. Personal docent / Personal docente (4)
Nre. de professors / Nº de profesores _________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales (3) ______ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

4.3. Personal no docent / Personal no docente (5) Titulat no docent (6)
Titulado no docente

Administratiu
Administrativo

Serveis complementaris (7)
Servicios Complementarios

Serveis generals (8)
Servicios Generales

Nre. de persones / Nº de personas ______________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales (3) ______ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

4.4. Desglossament de personal docent per nivells d’ensenyament / Desglose de personal docente por niveles de enseñanza

Personal concertat / Personal concertado Personal no concertat / Personal no concertado
Contractat pel centre
Contratado por el centro

No contractat pel centre
No contratado el centro

No contractat pel centre
No contratado el centroNivells d’ensenyament / Niveles de enseñanza (9)

Educació infantil / Educación Infantil

Nre. de professors / Nº de profesores (10) _____________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales (11) _____ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Educació primària / Educación Primaria

Nre. de professors / Nº de profesores (10) _____________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales (11) _____ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Educació secundària obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria

Nre. de professors / Nº de profesores (10) _____________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales (11) _____ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Batxillerat / Bachillerato

Nre. de professors / Nº de profesores (10) _____________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales (11) _____ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Ensenyament professional de grau mitjà
Enseñanza Profesional de Grado Medio

Nre. de professors / Nº de profesores (10) _____________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales (11) _____ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Ensenyament professional de grau superior
Enseñanza Profesional de Grado Superior

Nre. de professors / Nº de profesores (10) _____________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Nre. d’hores setmanals / Nº de horas semanales (11) _____ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Contractat pel centre
Contratado por el centro
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Apartat 5 : Retribucions del personal

(1) Retribucions anuals: es refereixen a tots els pagaments meritats durant el
període de referència (curs 1999-2000 o any 2000) 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, incentius,
hores extres, etc., sense descomptar les retencions a compte de l’IRPF, ni les
quotes de la Seguretat Social a càrrec del treballador. No inclou les cotitzacions
per quota patronal a la Seguretat Social.

(2) Pagament delegat: són els sous i salaris pagats directament per
l’Administració al professorat concertat i contractat dels centres.

(3) Complements: inclouen totes les retribucions pagades de manera voluntària
pel centre com a complement del pagament delegat rebut de l’Administració pel
personal de direcció i docent.

(4) Seguretat Social: inclou les quotes pagades al Règim General de la Seguretat
Social pel centre.

(5) Suma equivalent: import de les retribucions del personal docent concertat
i no contractat pel centre (professorat religiós) pagat directament per
l’Administració al centre.

(6) RETA I SERAS: inclouen les quotes pagades pel centre al Règim Especial
de Treballadors Autònoms (RETA) i els pagaments per serveis mèdics a SERAS
o una altra entitat.

Si aquestes quotes són pagades per tercers i se’n desconeix l’import, no indiqueu
cap quantitat i assenyaleu aquesta circumstància a Observacions generals del
qüestionari (pàg. 14).

(7) Sous i salaris: es refereixen als sous i salaris pagats pel centre al personal
no concertat i contractat per aquest centre.

(8) Salari estimat: quan en el centre hi ha persones que desenvolupen una
activitat relacionada amb l’educació, però sense rebre a canvi retribució (perso-
nal no concertat i no contractat), se’ls imputarà com a sou i salari un cost equivalent
al que s’incorreria per la contractació de personal retribuït d’una qualificació
adequada per al desenvolupament d’aquestes mateixes funcions.

(9) Total sous i salaris: inclou, en el cas de personal de direcció i docent,
els conceptes de pagament delegat + complements + suma equivalent + sous
i salaris + salari estimat, i en el cas de personal no docent, sous i salaris +
salari estimat.

(10) Personal titulat no docent: no inclou els pagaments d’aquest personal
que no figuri en nòmina; aquests pagaments s’hauran d’anotar a l’epígraf
“Despeses d’altres serveis complementaris” de l’apartat 6. DESPESES EN BÉNS
I SERVEIS.

(11) Sous i salaris del personal A-45: es correspon amb els ingressos del per-
sonal funcionari dependent del Ministeri d’Educació o de la Conselleria
d’Educació.

Si es desconeix l’import dels sous i salaris del personal A-45, no indiqueu cap
quantitat i assenyaleu aquesta circumstància a Observacions generals del
qüestionari (pàg. 14).

(12) Indemnitzacions: quantitats que es lliuren al personal per rescabalar-lo
d’un dany o perjudici. S’inclouen específicament les indemnitzacions per
acomiadament i jubilacions anticipades.

(13) Altres despeses: inclou aquelles despeses de caràcter social  fetes d’acord
amb una disposició legal o de forma voluntària, com ara: subvencions a economats
i menjadors, sosteniment d’escoles i institucions de formació professional, beques
d’estudi, cursos de formació, aportacions a sistemes complementaris de pensions,
etc.

NOTA: En el cas de treballadors autònoms (propietaris del centre escolar,
cooperativistes, etc.), s’haurà de consignar el seu salari real a l’epígraf
Salari estimat de personal no concertat i no contractat pel centre.

Apartado 5 : Retribuciones del personal

(1) Retribuciones anuales: se refieren a todos los pagos devengados durante
el periodo de referencia (curso 1999-2000 o año 2000) 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, antigüedad,
incentivos, horas extras, etc., sin descontar las retenciones a cuenta del IRPF, ni
las cuotas de la Seguridad Social a cargo del trabajador. No incluya las cotiza-
ciones por cuota patronal a la Seguridad social.

(2) Pago delegado: son los sueldos y salarios pagados directamente por la
Administración al profesorado concertado y contratado de los centros.

(3) Complementos: incluyen todas las retribuciones pagadas de forma volunta-
ria por el centro como complemento del Pago Delegado recibido de la Adminis-
tración por el personal de dirección y docente.

(4) Seguridad Social: incluye las cuotas pagadas al Régimen General de la
Seguridad Social por el centro.

(5) Monto equivalente: importe de las retribuciones del personal docente con-
certado y no contratado por el centro (profesorado religioso) pagado directa-
mente por la Administración al centro.

(6) RETA Y SERAS: incluyen las cuotas pagadas por el centro al Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos (RETA) y los pagos por servicios médicos a
SERAS u otra entidad.

En caso de que estas cuotas sean pagadas por terceros y se desconozca su
importe, no indique ninguna cantidad y señale esta circunstancia en Observa-
ciones Generales del Cuestionario (pag. 14).

(7) Sueldos y salarios: se refieren a los sueldos y salarios pagados por el cen-
tro al personal no concertado y contratado por dicho centro.

(8) Salario estimado: cuando en el centro existen personas que desarrollan una
actividad relacionada con la educación pero sin recibir a cambio retribución (personal
no concertado y no contratado), se les imputará como sueldo y salario un coste
equivalente en el que se incurriría por la contratación de personal retribuido de una
cualificación adecuada para el desarrollo de esas mismas funciones.

(9) Total sueldos y salarios: incluye, en el caso de Personal de dirección y
docente, los conceptos de Pago delegado + Complementos + Monto equivalen-
te + Sueldos y salarios + Salario estimado, y en el caso de Personal no docente,
Sueldos y salarios + Salario estimado.

(10) Personal titulado no docente: no incluye los pagos de este personal que
no figure en nómina; estos pagos deberán anotarse en el epígrafe “Gastos de
otros servicios complementarios” del Apartado 6. GASTOS EN BIENES Y SER-
VICIOS.

(11) Sueldos y salarios del personal A-45: se corresponde con los ingresos
del personal funcionario dependiente del Ministerio de Educación o de la
Consejería de Educación.

En caso de que se desconozca el importe de los sueldos y salarios del personal
A-45, no indique ninguna cantidad y señale esta circunstancia en Observacio-
nes Generales del Cuestionario (pag. 14).

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

(13) Otros gastos: incluye aquellos gastos de carácter social realizados en cumpli-
miento de una disposición legal o de forma voluntaria, como puedan ser: subvencio-
nes a economatos y comedores, sostenimiento de escuelas e instituciones de forma-
ción profesional, becas de estudio, cursos de formación, aportaciones a sistemas
complementarios de pensiones, etc.

NOTA: en el caso de trabajadores autónomos (propietarios del centro es-
colar, cooperativistas, etc.), se consignará su salario real en el epígrafe
Salario estimado de Personal no concertado y no contratado por el centro.



5. Retribucions del personal / Retribuciones del personal
Retribucions anuals / Retribuciones anuales (1)

5.1. Personal de direcció i docent / Personal de dirección y docente Personal de direcció
Personal de dirección

Personal docent
Personal docente

Personal concertat / Personal concertado

CONTRACTAT PEL CENTRE / CONTRATADO POR EL CENTRO

Pagament delegat / Pago delegado (2) ______________________________________________ _____________________________ ______________________________

Complements / Complementos (3) _________________________________________________ _____________________________ ______________________________

Seguretat Social / Seguridad Social (4) ______________________________________________ _____________________________ ______________________________
__________________________________________________________________________ _________________________ ___________________________

NO CONTRACTAT PEL CENTRE / NO CONTRATADO POR EL CENTRO

Suma equivalent / Monto equivalente (5) _____________________________________________ _____________________________ ______________________________

RETA i SERAS (6) _____________________________________________________________ _____________________________ ______________________________
__________________________________________________________________________ _________________________ ___________________________

Personal no concertat / Personal no concertado

CONTRACTAT PEL CENTRE / CONTRATADO POR EL CENTRO

Sous i salaris / Sueldos y salarios (7) _______________________________________________ _____________________________ ______________________________

Seguretat Social / Seguridad Social (4) ______________________________________________ _____________________________ ______________________________
__________________________________________________________________________ _________________________ ___________________________

NO CONTRACTAT PEL CENTRE / NO CONTRATADO POR EL CENTRO

Salari estimat / Salario estimado (8) ________________________________________________ _____________________________ ______________________________

RETA i SERAS (6) _____________________________________________________________ _____________________________ ______________________________

TOTAL sous i salaris / TOTAL sueldos y salarios (9) ______________________________ _______________________ _______________________

Total Seguretat Social, RETA i SERAS / Total Seguridad Social, RETA y SERAS _________ _______________________ _______________________

5.2 Personal no docent / Personal no docente` Titulat no docent (10)
Titulado no docente

Administratiu
Administrativo

Serveis complementaris
Servicios Complementarios

Serveis generals
Servicios Generales

CONTRACTAT PEL CENTRE / CONTRATADO POR EL CENTRO

Sous i salaris / Sueldos y salarios (7) _________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________

Seguretat Social / Seguridad Social (4) ________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________
______________________________________________ ___________________ __________________ _____________________ ____________________

NO CONTRACTAT PEL CENTRE / NO CONTRATADO POR EL CENTRO

Salari estimat / Salario estimado (8) __________________ ___________________ _____________________ _____________________ ______________________

RETA i SERAS / R.E.T.A. y S.E.R.A.S. (6) ______________ ___________________ _____________________ _____________________ ______________________

TOTAL sous i salaris / TOTAL Sueldos y Salarios (9) _________________ _________________ ________________

Total Seguretat Social, RETA i SERAS _____________ _________________ _________________ ________________ _________________
Total Seguridad Social, R.E.T.A. y S.E.R.A.S.

5.3. Altres despeses de personal / Otros gastos de personal

1. Sous i salaris del personal A-45 (personal funcionari dependent del MEC o de la Conselleria d’Educació) (11) ________________ _____________________________________
1. Sueldos y salarios del personal A-45 (personal funcionario dependiente del MEC o de la Consejería de Educación)

2. Indemnitzacions / Indemnizaciones (12) _________________________________________________________________________ _____________________________________

3. Altres despeses / Otros gastos (13) ____________________________________________________________________________ _____________________________________



Apartat 6 : Despeses 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, realitzades en el període
a què fan referència les dades (curs 1999-2000 o any 2000), independentement
que s’hagin consumit o no. Entre parèntesi, s’assenyala el subgrup o compte del
Pla general de comptabilitat a què es refereix la partida  corresponent.
No inclou les despeses per adquisició de béns inventariables (de durada supe-
rior a un curs escolar) i per reformes importants d’aquests béns, que figuraran a
l’apartat 8. OPERACIONS DE CAPITAL.

(2)Compres netes de mercaderies, primeres matèries, etc.: inclou el saldo
resultant de realitzar les següents operacions en els comptes del Pla general de
comptabilitat: (C600+C601+ C602) – (C608+C609)
(C600: compres de mercaderies. C601: compres de primeres matèries. C602:
compres d’altres aprovisionaments. C608: devolucions de compres i operacions
similars. C609: ràpels per compres).

(3) Treballs realitzats per altres empreses o professionals del sector: inclou
els pagaments realitzats per les subcontractacions  (C607) i la part del compte
C623 que correspon a professionals del sector (ja que s’ha de tractar com a
subcontractació).

(4) Investigació i desenvolupament: inclou únicament les despeses per serveis
d’investigació i desenvolupament encarregats a altres empreses (compte C620
del Pla general de comptabilitat).

(5) Serveis de professionals independents, aliens al sector: import del compte
C623, excepte les despeses en professionals del sector (els quals hauran de
figurar en l’epígraf 6.1.2.).

(6) Desglossaments de despeses en béns i serveis segons finalitat: incloeu
en cada epígraf les despeses consignades en els epígrafs 6.1. i 6.2. relatius a
les  finalitats considerades.

(7) Despeses de l’activitat docent i les activitats extraescolars: les despeses
incloses en aquest epígraf hauran d’estar relaciondes exclusivament amb l’activitat
docent i les activitats extraescolars.
L’activitat docent es refereix a les disciplines contingudes en els programes oficials
d’ensenyament.
Les activitats extraescolars són les establertes pel centre i que es fan a l’interval
de temps comprès entre la sessió de matí i la de la tarda de l’horari lectiu, així
com les que es fan abans o després de l’horari esmentat (exemples: classes de
música, ballet, idiomes, pintura, etc.).
Aquestes despeses inclouen el consum de material fungible (material didàctic,
de laboratori, de tallers, etc.), així com altres despeses de les activitats
considerades (reparació, conservació i lloguers del mobiliari escolar i equip
didàctic dedicat a activitats docents i extraescolars).
S’han d’incloure tant les despeses de material reemborsat pels alumnes
directament al centre, com les despeses de material lliurat gratuïtament als
alumnes.

(8) Despeses de les activitats complementàries: inclou únicament les despeses
sufragades pel centre amb motiu del desenvolupament d’activitats dins de l’horari
de permanència obligada dels alumnes en el mateix centre, en les quals pot
participar el conjunt dels alumnes. Exemples: excursions, competicions esportives,
visites a museus o empreses, conferències, etc.

(9) Despeses dels serveis complementaris: quan aquests serveis siguin
prestats pel centre, s’exclouran les despeses de personal, que s’han d’anotar a
l’apartat 5. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL. En el cas de contractes amb altres
empreses, se n’haurà d’anotar l’import total.

(10) Despeses del servei complementari de transport: en el cas que el servei
sigui efectuat pel centre, assenyaleu les despeses en carburants i
subministraments, reparació i conservació d’elements de transport, etc.

(11) Despeses del servei complementari de menjador: en el cas que el servei
sigui efectuat pel centre, assenyaleu les despeses en aliments, reposició de
parament, conservació de mobiliari del menjador, etc.

(12) Despeses del servei complementari de residència: en el cas que el servei
sigui efectuat pel centre, assenyaleu les despeses en reparació i conservació de
mobiliari de residència.

(13) Despeses d’altres serveis complementaris: comprèn les despeses
d’infermeria, assistència mèdica, etc. i el pagament de professionals (titulats no
docents) no inclosos a la nòmina del centre.

14. Despeses d’altres serveis prestats pel centre: comprèn totes les despeses
d’aquells altres serveis i activitats no educatives del centre com ara bar, cinema,
etc. No assenyaleu cap quantitat en el cas que el servei o l’activitat sigui efec-
tuada per altres empreses.

Apartado 6 : Gastos 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., realizados en el periodo a que se refieren
los datos (Curso 1999-2000 o año 2000), independientemente de que se hayan
consumido o no. Entre paréntesis, se señala el subgrupo o cuenta del Plan General
de Contabilidad al que se refiere la correspondiente partida.
No incluya los gastos por adquisición de bienes inventariables (de duración su-
perior a un curso escolar) y por reformas importantes de los mismos, que figura-
rán en el Apartado 8. OPERACIONES DE CAPITAL.

(2)Compras netas de mercaderias, materias primas, etc.: incluye el saldo
resultante de realizar las siguientes operaciones en las cuentas del Plan Gene-
ral de Contabilidad: (C600+C601+ C602) – (C608+C609)
(C600: Compras de Mercaderías. C601: Compras de materias primas. C602:
compras de otros aprovisionamientos. C608: devoluciones de compras y opera-
ciones similares. C609: “rappels” por compras).

(3) Trabajos realizados por otras empresas o profesionales del sector: in-
cluye los pagos realizados por las subcontrataciones (C607) y la parte de la
cuenta C623 que corresponde a profesionales del sector (ya que ésta debe tra-
tarse como subcontratación).

(4) Investigación y desarrollo: incluye únicamente los gastos por servicios de
investigación y desarrollo encargados a otras empresas (cuenta C620 del Plan
General de Contabilidad).

(5) Servicios de profesionales independientes, ajenos al sector: importe de
la cuenta C623, excepto los gastos en profesionales del sector (los cuales de-
ben figurar en el epígrafe 6.1.2.).

(6) Desglose de gastos en bienes y servicios según finalidad: incluya en
cada epígrafe los gastos consignados en los epígrafes 6.1. y 6.2. relativos a las
distintas finalidades consideradas.

(7) Gastos de la actividad docente y las actividades extraescolares: los gas-
tos incluidos en este epígrafe deberán estar relacionados exclusivamente con la
actividad docente y las actividades extraescolares.
La actividad docente se refiere a las disciplinas contenidas en los programas
oficiales de enseñanza.
Las actividades extraescolares son las establecidas por el centro y que se reali-
zan en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y la de
tarde del horario lectivo, así como las que se realicen antes o después del citado
horario (ejemplos: clases de música, ballet, idiomas, pintura, etc.)
Estos gastos incluyen el consumo de material fungible (material didáctico, de
laboratorio, de talleres, etc.), así como otros gastos de las actividades conside-
radas (reparación, conservación y alquileres del mobiliario escolar y equipo di-
dáctico dedicado a actividades docentes y extraescolares).
Se incluirán tanto los gastos de material reembolsado por los alumnos directa-
mente al centro, como los gastos de material entregado gratuitamente a los alum-
nos.

(8) Gastos de las actividades complementarias: incluye únicamente los gas-
tos sufragados por el centro con motivo del desarrollo de actividades dentro del
horario de permanencia obligada de los alumnos en el mismo, en las que puede
participar el conjunto de los alumnos. Ejemplos: excursiones, competiciones
deportivas, visitas a museos o empresas, conferencias, etc.

(9) Gastos de los servicios complementarios: cuando estos servicios sean
prestados por el centro, se excluirán los gastos de personal, que deben anotar-
se en el Apartado 5. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL. En el caso de contra-
tas con otras empresas, se anotará el importe total de éstas.

(10) Gastos del servicio complementario de transporte: en el caso de que el
servicio sea prestado por el centro, señale los gastos en carburantes y suminis-
tros, reparación y conservación de elementos de transporte, etc.

(11) Gastos del servicio complementario de comedor: en el caso de que el
servicio sea prestado por el centro, señale los gastos en alimentos, reposición
de menaje, conservación de mobiliario de comedor, etc.

(12) Gastos del servicio complementario de residencia: en el caso de que el
servicio sea prestado por el centro, señale los gastos en reparación y conserva-
ción de mobiliario de residencia.

(13) Gastos de otros servicios complementarios: comprende los gastos de
enfermería, asistencia médica, etc. y el pago de profesionales (titulados no do-
centes) no incluidos en la nómina del centro.

14. Gastos de otros servicios prestados por el centro: comprende todos los
gastos de los otros servicios y actividades no educativas del centro tales como
bar, cine, etc. No señale ninguna cantidad en el caso de que el servicio o la
actividad sea prestado por otras empresas.



6. Despeses en béns i serveis (valorades sense incloure l’IVA) (1)
6. Gastos en bienes y servicios (valorados sin incluir el IVA) (1)

_______________________________________________________________________________________________________ _________________________
6.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses / Compras y trabajos realizados por otras empresas

1. Compres netes de mercaderies per revenda, de matèries primeres i altres aprovisionaments (2) _____________________________________ __________________________
1. Compras netas de mercaderías para reventa, de materias primas y de otros aprovisionamientos

2. Treballs realizats per altres empreses o professionals del sector / Trabajos realizados por otras empresa o profesionales del sector (3) ______ __________________________

6.2. Despeses en serveis exteriors / Gastos en servicios exteriores

1. Investigació i desenvolupament / Investigación y desarrollo (C620) (4) __________________________________________________________ __________________________

2. Lloguers / Arrendamientos (C621) _______________________________________________________________________________________ __________________________

3. Reparació i conservació / Reparación y conservación (C622) __________________________________________________________________ __________________________

4. Serveis de professionals independents, aliens al sector (5) ___________________________________________________________________ __________________________
4. Servicios de profesionales independientes, ajenos al sector

5. Transports / Transportes (C624) _________________________________________________________________________________________ __________________________

6. Primes d’assegurances no socials / Primas de seguros no sociales (C625) ______________________________________________________ __________________________

7. Serveis bancaris / Servicios bancarios (C626) ______________________________________________________________________________ __________________________

8. Publicitat, propaganda i relacions públiques / Publicidad, propaganda y relaciones públicas (C627) ___________________________________ __________________________

9. Subministraments (electricitat, aigua, etc.) / Suministros (electricidad, agua, etc.) (C628) ___________________________________________ __________________________

10. Altres despeses en serveis exteriors / Otros gastos en servicios exteriores (C629) _______________________________________________ __________________________

6.3.  Altres despeses / Otros gastos

1 Despeses financeres / Gastos financieros (subgrup  / subgrupo 66) _____________________________________________________________ __________________________

2. Altres despeses / Otros gastos (subgrups / subgrupos 65+67+68+69) __________________________________________________________ __________________________

6.4. Desglossament de despeses en béns i serveis segons la finalitat  / Desglose de gastos en bienes y servicios según finalidad (6)

1. Activitats docents i extraescolars / Actividades docentes y extraescolares (7) _____________________________________________________ __________________________

2. Activitats complementàries / Actividades complementarias (8) _________________________________________________________________ __________________________

3. Serveis complementaris / Servicios complementarios (9)

Transport / Transporte (10) _____________________________________________________________________________________________ __________________________

Menjador (inclòs menjador de residents) / Comedor (incluido comedor de residentes) (11) __________________________________________ __________________________

Residència (exclòs menjador de residents) / Residencia (excluido comedor de residentes) (12) ______________________________________ __________________________

Altres serveis complementaris / De otros servicios complementarios (13) ________________________________________________________ __________________________

4. Altres serveis prestats pel centre / Otros servicios prestados por el centro (14) ___________________________________________________ __________________________

Import anual / Importe anual



Apartat 7 : Ingressos

(1) Ingressos: anoteu en aquest quadre els imports corresponents al període de
referència (curs 1999-2000 o any 2000), de les quotes cobrades als alumnes, de
les subvencions o transferències concedides i d’altres ingressos que hagi obtin-
gut el centre d’ensenyament, valorades sense incloure l’IVA.

(2) Nivells d’ensenyament: a la pàg. 2 nota (3) figura el contingut de cada
nivell.

(3) Ingressos per quotes: són els pagaments que, amb caràcter obligatori, fan
els alumnes com a contraprestació dels ensenyaments i serveis rebuts en el
centre.

Comprèn:
- Quotes per activitat docent (ensenyament reglat)
- Quotes per activitats extraescolars (ballet, idiomes, pintura, etc.)
- Quotes per activitats complementàries (excursions, visites a museus o empre-
ses, etc.)
- Quotes pels serveis complementaris (transport, menjador i residència). En
el cas que el centre no pugui desglossar els ingressos corresponents al men-
jador dels alumnes residents dels de residència, s’hauran d’incloure tots dos
ingressos a l’apartat de residència, i s’haurà d’indicar aquesta circumstància
a Observacions generals del qüestionari (pàg. 14).
- Quotes per altres serveis (quotes per serveis mèdics, psicopedagògics, així
com quotes per servei a alumnes amb menjar propi, etc.)

A l’import anual corresponent a aquestes quotes s’hi ha d’anotar el total d’in-
gressos referents al conjunt d’alumnes i/o al conjunt d’usuaris dels diferents ser-
veis complementaris de cada nivell d’ensenyament.

Si no s’obtenen ingressos per un nivell d’ensenyament i/o un servei complemen-
tari impartit en el centre, perquè és gratuït, assenyaleu aquesta circumstància a
Observacions generals del qüestionari (pàg. 14).

(4) Ingressos per concerts educatius o transferències: s’han d’anotar les
quantitats concedides al centre en el període de referència, independentment
que s’hagin cobrat o no, i distingir la font d’on provenen, el tipus de transferència
i la destinació d’aquesta transferència.

Dins dels ingressos per concerts educatius, incloeu tant les quantitats rebudes
per a despeses de personal (incloses les cotitzacions per quota patronal a la
Seguretat Social), com per a despeses fixes i despeses variables. Desglosseu
l’import d’aquests concerts, assenyalant les quantitats concedides en cada ni-
vell d’ensenyament.

Les transferències d’organismes públics de la Unió Europea s’han d’anotar com
a transferències procedents de l’estranger.

Les donacions de les associacions de pares, s’han d’anotar com a transferènci-
es corrents procedents d’instituticions privades sense finalitat de lucre.

(5) Altres ingressos: inclou altres ingressos no considerats en els epígrafs an-
teriors (ingressos per serveis no educatius efectuats pel centre, reemborsament
per part dels alumnes del material adquirit pel centre i lliurat als alumnes matei-
xos, etc.

Apartado 7 : Ingresos

(1) Ingresos: anote en este cuadro los importes correspondientes al periodo de
referencia (Curso 1999-2000 o año 2000), de las cuotas cobradas a los alum-
nos, de las subvenciones o transferencias concedidas y de otros ingresos que
haya obtenido el centro de enseñanza, valorados sin incluir el IVA.

(2) Niveles de enseñanza: En la pag.2 nota (3), figura 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 actividad docente (enseñanza reglada)
- Cuotas por actividades extraescolares (ballet, idiomas, pintura, etc.)
- Cuotas por actividades complementarias (excursiones, visitas a museos o empre-
sas, etc.)
- 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. 14).
- Cuotas por otros servicios (cuotas por servicios médicos, psicopedagógicos,
así como cuotas por servicio a alumnos con comida propia, etc.)

En el importe anual correspondiente a estas cuotas se anotará el total de ingre-
sos referentes al conjunto de alumnos y/o al conjunto de usuarios de los distin-
tos servicios complementarios de cada nivel de enseñanza.

En el caso de que no se obtengan ingresos por un nivel de enseñanza y/o un
servicio complementario impartido en el centro, por ser gratuito, señale esta
circunstancia en Observaciones Generales del Cuestionario (pag. 14).

(4) Ingresos por conciertos educativos o transferencias: se anotarán las
cantidades concedidas al centro en el periodo de referencia, independientemen-
te de que hayan sido o no cobradas, distinguiendo la fuente de donde proceden,
el tipo de transferencia y el destino de la misma.

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 Social), como para gastos fijos y gastos variables. Desglose el
importe de estos conciertos, señalando las cantidades concedidas en cada nivel
de enseñanza.

Las transferencias de organismos públicos de la Unión Europea se anotarán
como transferencias procedentes del extranjero.

Las donaciones de las Asociaciones de padres, se anotarán como transferen-
cias corrientes procedentes de Instituciones privadas sin fines de lucro.

(5) Otros ingresos: incluye otros ingresos no considerados en los anteriores
epígrafes (ingresos por servicios no educativos prestados por el centro, reem-
bolso por parte de los alumnos del material adquirido por el centro y entregado a
los mismos, etc).



7. Ingressos anuals (valorats sense incloure l’IVA) / Ingresos anuales (valorados sin incluir el IVA) (1)

TOTAL

Nivells d’ensenyament / Niveles de enseñanza (2)
Educació infantil
Educación infantil

Educació primària
Educación primaria

Educació secundària
obligatòria
Educación secunda-
ria obligatoria

Batxillerat
Bachillerato

Ensenyament pro-
fessional grau mitjà
Enseñanza
profesional gr. medio

Ensenyament pro-
fessional grau superior
Enseñanza
profesional gr. superior

7.1. Ingressos per quotes / Ingresos por cuotas (3)

Activitat docent / Actividad docente ________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

Activitats extraescolars _________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________
Actividades extraescolares

Activitats complementàries ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________
Actividades complementarias

Servei de transport / Servicio de transporte ___ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

Servei de menjador / Servicio de comedor __ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

Servei de residència / Servicio de residencia __ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

Altres serveis (serv. mèdics,
psicopedagògics, etc.) __________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________
Otros servicios (serv. médicos,
psicopedagógicos, etc.)

7.2. Ingressos per concerts educatius o transferències / Ingresos por Conciertos educativos o transferencias (4)

De l’Administració central / De la Administración Central

Concerts educatius / Conciertos educativos _ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ ______________

Transferències de capital ________________ _____________
Transferencias de capital

Transferències sense finalitat específica ___ _____________
Transferencias sin finalidad específica

De l’Administració autonòmica / De la Administración Autonómica

Concerts educatius / Conciertos educativos _ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ ______________

Transferències de capital ________________ _____________
Transferencias de capital

Transferències sense finalitat específica ___ _____________
Transferencias sin finalidad específica

De l’Administració local / De la Administración Local

Transferències corrents _________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ ______________
Transferencias corrientes

Transferències de capital ________________ _____________
Transferencias de capital

D’altres organismes públics espanyols / De otros organismos públicos españoles

Transferències corrents _________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ ______________
Transferencias corrientes

Transferències de capital ________________ _____________
Transferencias de capital

De particulars o institucions sense finalitat de lucre / De particulares o Instituciones sin fines de lucro

Transferències corrents _________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ ______________
Transferencias corrientes

Transferències de capital ________________ _____________
Transferencias de capital

D’empreses / De empresas

Transferències corrents _________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ ______________
Transferencias corrientes

Transferències de capital ________________ _____________
Transferencias de capital

De l’estranger / Del extranjero

Transferències corrents _________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ ______________
Transferencias corrientes

Transferències de capital ________________ _____________
Transferencias de capital

7.3. Altres ingressos / Ingresos varios

1. Ingressos financers (subgrup 76 del PGC) __ _____________
1. Ingresos financieros (Subgrupo 76 del PGC)

2. Altres ingressos / Otros ingresos (5) _____ _____________



Apartat 8: operacions de capital

(1) Altre immobilitzat material: inclou equips per al procés d’informació
(ordinadors i altres conjunts electrònics), maquinària i utillatge, etc.

(2) Immobilitzat immaterial: inclou aplicacions informàtiques, concessions
administratives, 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 1999-2000 o l’any 2000 (depenent de quina sigui la referència de
les dades econòmiques).

(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 edificacions en curs s’ha d’anotar el valor de l’obra
executada durant el període a què es refereixin les dades (curs 1999-2000 o any
2000).

(5) Amortització: s’ha de recollir 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 d’aquests béns, valorats
sense incloure l’IVA.

Apartat 9: Impostos

(11) Altres impostos lligats als productes: es refereix als impostos lligats a la
importació, impost de matriculació, impostos especials, transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, etc., pagats durant el període de referència (curs
1999-2000 o any 2000).

(12) Impostos lligats a la producció: IAE (impost d’activitats econòmiques),
IBI (impost de béns immobles), impost sobre vehicles de tracció mecànica,
etc.

Apartat 10: Préstecs i beques

(9) Préstecs i crèdits a favor del centre: es refereix a les quantitats rebudes i
al pagament d’amortitzacions realitzades pels conceptes esmentats durant el
període de referència (curs 1999-2000 o any 2000). S’inclouran també com a
quantitat rebuda els desemborsaments efectuats per les famílies en concepte
d’accions o quotes d’entrada reemborsables pel centre.

(10) Beques concedides pel centre: es demana que s’anoti el nombre i l’import
de beques concedides pel centre per al curs 99/00.

Apartado 8: Operaciones de Capital

 (1) Otro inmovilizado material: incluye equipos para el proceso de informa-
ción (ordenadores y demás conjuntos electrónicos), maquinaria y utillaje, etc.

(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 1999-2000 o el año 2000 (dependiendo de
cual sea la referencia de los datos económicos).

(4) Valor de coste de las adquisiciones del periodo: incluye las 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 ejecu-
tada durante el periodo a que se refieran los datos (curso 1999-2000 o año
2000).

(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, sin in-
cluir el IVA.

Apartado 9: Impuestos

(11) Otros impuestos ligados a los productos: se refiere a los impuestos liga-
dos a la importación, impuesto de matriculación, impuestos especiales, transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados, etc., pagados durante el
periodo de referencia (Curso 1999-2000 o año 2000).

(12) Impuestos ligados a la producción: IAE (impuesto de actividades econó-
micas), IBI (impuesto de bienes inmuebles), impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica, etc.

Apartado 10: Préstamos y becas

(9) Préstamos y créditos a favor del centro: se refiere a las cantidades recibi-
das y al pago de amortización  realizados por dichos conceptos durante el perío-
do de referencia (Curso 1999-2000 o año 2000). Se incluirán también, como
cantidad recibida, los desembolsos efectuados por las familias en conceptos de
acciones o cuotas de entrada reembolsables por el centro.

(10) Becas concedidas por el centro: se pide anotar el número y el importe de
becas concedidas por el centro para el curso 99/00



8. Operacions de capital / Operaciones de capital

Conceptes / Conceptos
Valor comptable dels béns
inventariables
Valor contable de los
bienes inventariables

Valor de cost de les
adquisicions del període (4)
Valor de coste de las
adquisiciones del periodo

Amortització (5)
Amortización

Venda (6)
Venta

8.1. Immobilitzat material  / Inmovilizado material

1. Terrenys i béns naturales ______________________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________
1. Terrenos y bienes naturales

2. Construccions i inst. tècniques _________________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________
2. Construcciones e inst. técnicas

3. Elements de transport ________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________
3. Elementos de transporte

4. Altre immobilitzat material (1) __________________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________
4. Otro inmobilizado material

8.2. Immobilitzat immaterial / Inmovilizado inmaterial

1. Immobilitzat immaterial (2) _____________________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________
1. Inmovilizado inmaterial

2. Lísing: drets sobre béns en règim d’arrendament financer(3) _ _____________________ _____________________
2. Leasing: derechos sobre bienes en régimen
    de arrendamiento financiero

9. Impostos / Impuestos
Import / Importe

9.1. Impostos lligats als productes / Impuestos ligados a los productos

1. Impostos sobre el valor afegit (IGIC per a les Canàries, IPSI per a Ceuta i Melilla)
1. Impuestos sobre el valor añadido (IGIC para Canarias, IPSI para Ceuta y Melilla)

Règim simplificat:Total d’IVA liquidat / Régimen simplificado:Total de IVA liquidado _______________________________________________________ ______________________

Règim general / Régimen general: IVA transferit /  IVA repercutido ______________________________________________________________ ______________________

IVA suportat i deduïble / IVA soportado y deducible ______________________________________________ ______________________

2. Altres impostos lligats als productes / Otros impuestos ligados a los productos (7) ______________________________________________________ ______________________

9.2. Impostos lligats a la producció / Impuestos ligados a la producción (8) ___________________________________________ ____________________

10. Préstecs i beques / Préstamos y becas
Import / Importe

10.1. Préstecs i crèdits a favor del centre / Préstamos y créditos a favor del centro (9)

1. Quantitat rebuda / Cantidad recibida __________________________________________________________________________________________ ______________________

2. Pagament d’amortització en el període / Pago de amortización en el periodo __________________________________________________________ ______________________

Nombre de beques Import / Importe
Número de becas

10.2. Beques concedides pel centre / Becas concedidas por el centro (10) ______________________ __________________ ____________________



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.es

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: _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ Gràcies per la col·laboració / Gracias por su colaboración
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Mòdul de tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
Módulo de tecnologías de la información y comunicación (TIC)

NOTA:
Les dades que s’han de consignar en aquest mòdul han de tenir la mateixa referència que la resta de les dades del qüestionari; és a dir, totes les
dades s’han de referir al curs escolar 1999-2000. En el cas que la comptabilitat del centre es dugui a terme per anys naturals, només les dades
econòmiques s’hauran de referir a l’any 2000.
La unitat de compte utilitzat (milers de pessetes o euros) serà la mateixa que la utilitzada en la resta del qüestionari.
Los datos a consignar en este Módulo deben tener la misma referencia temporal que el resto de los datos del cuestionario. Es decir, todos los datos
se referirán al curso escolar 1999-2000. En el caso de que la contabilidad del centro se lleve por años naturales, solamente los datos económicos
habrán de referirse al año 2000.
La unidad de cuenta utilizada (miles de pesetas o euros), será la misma que la utilizada en el resto del cuestionario.

Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística
de Catalunya

FULL COMPLEMENTARI
HOJA COMPLEMENTARIA

1. Infraestructura i equipament de les telecomunicacions del centre
1. Infraestructura y equipamiento de las Telecomunicaciones del Centro

Nombre / Número

1. PC o equips equivalents / PC o equipos equivalentes _____________________________________________________________________ ______________________________

2. PC o equips equivalents adquirits durant el curs 99/00 (o l’any 2000) ________________________________________________________ ______________________________
2. PC o equipos equivalentes adquiridos durante el curso 99/00 (o el año 2000)

3. Alumnes per PC disponible per al desenvolupament de l’activitat acadèmica __________________________________________________ ______________________________
3. Alumnos por PC disponible para el desarrollo de la actividad académica

4. Disposa el centre de connexió a Internet? / ¿Dispone el centro de conexión a Internet? _________________________________________ SÍ 1 NO 6

5. Mode de connexió a Internet (assenyaleu amb una X una única opció) / Modo de conexión a Internet (señale con una X una única opción)

Permanent / Permanente 1 Especifiqueu-la / Especificar: __________________________________________________________________________________________

Commutada / Conmutada 6 Especifiqueu-la / Especificar: __________________________________________________________________________________________

6. Total de punts d’accés a Internet de què disposa el centre. / Total de puntos de acceso a Internet de que dispone el centro. ____________ ______________________________
    (S’entén per punt d’accés l’equip que està disponible de manera immediata per a la connexió)
    (Se entiende por punto de acceso el equipo que está disponible de forma inmediata para la conexión)

    D’aquest total assenyaleu / De este total, señale: PC amb accés a Internet / PC con acceso a Internet _________________________ ______________________________

Altres punts d’accés a Internet / Otros puntos de acceso a Internet _____________ ______________________________

7. Total de punts d’accés a Internet utilitzats pels alumnes / Total de puntos de acceso a Internet utilizados por los alumnos ______________ ______________________________

8. Proveïdor d’accés a Internet / Proveedor de acceso a Internet:

Educacional especialitzat / Educacional especializado 1 Proveïdor comercial / Proveedor comercial 2 Red Iris 3

Altres centres educatius / Otros centros educativos 4 Altres entitats / Otras entidades 5

Nombre / Número

9. Adreces de correu electrònic disponibles en el centre / Direcciones de correo electrónico disponibles en el centro ____________________ ______________________________

10. Disposa el centre de xarxa local (LAN)? / ¿Dispone el centro de red local (LAN)? _____________________________________________ SÍ 1 NO 6

2. Utilització / Utilización

1. És present el centre a Internet per mitjà d’una o més pàgines web? _________________________________________________________ SÍ 1 NO 6
1. ¿Está presente el centro en Internet mediante una o más páginas web?

2. Adreça de la pàgina web principal del centre ____________________________________________________________________________________________________________
2. Dirección de la página web principal del centro

3. Indiqueu quins dels serveis següents proporciona el centre a través d’Internet:
3. Indique cuales de los siguientes servicios proporciona el centro a través de Internet:

3.1. Informació general de les activitats del centre ________________________________________________________________________ SÍ 1 NO 6
3.1. Información general de las actividades del centro

3.2. Serveis de caràcter docent (ensenyament virtual, tutories, etc.) __________________________________________________________ SÍ 1 NO 6
3.2. Servicios de carácter docente (enseñanza virtual, tutorias, etc.)

3.3. Servei de caràcter administratiu (sol·lcitud de matrícules, expedients, etc.) _________________________________________________ SÍ 1 NO 6
3.3. Servicio de carácter administrativo (solicitud de matrículas, expedientes, etc.)

3.4. Altres serveis / Otros servicios ____________________________________________________________________________________ SÍ 1 NO 6

Especifiqueu-los / Especificar: ____________________________________________________________________________________________________________________



3. Despeses corrents en serveis de telecomunicacions / Gastos corrientes en servicios de telecomunicaciones
Import / Importe

1. Associades a la utilització d’Internet (despesa total de connexió i ús) ________________________________________________________ ______________________________
1. Asociados a la utilización de Internet (gasto total de conexión y uso)

2. Servei telefònic / Servicio telefónico ___________________________________________________________________________________ ______________________________

D’aquest total especifiqueu / De este total especifique:

2.1. Servei telefònic fix / Servicio telefónico fijo __________________________________________________________________________ ______________________________

2.2. Servei telefònic mòbil / Servicio telefónico móvil _____________________________________________________________________ ______________________________

3. Serveis de correus i comunicacions (postals, missatgeria, tèlex, telègrafs, etc.) ________________________________________________ ______________________________
3. Servicios de correos y comunicaciones (postales, mensajería, télex, telégrafos, etc.)

4. Despeses corrents en serveis informàtics / Gastos corrientes en servicios informáticos
Import / Importe

1. Consultoria i assessoria informàtica / Consultoría y asesoría informática _____________________________________________________ ______________________________

1.1. Estudis per a la implantació d’equips i programes / Estudios para la implantación de equipos y programas ______________________ ______________________________

1.2. Altres despeses / Otros gastos ___________________________________________________________________________________ ______________________________

2. Gestió externa de programari i/o comunicacions (externalització) / Gestión externa de software y/o comunicaciones (outsourcing) _______ ______________________________

3. Manteniment de maquinari i programari / Mantenimiento de hardware y software _______________________________________________ ______________________________

4. Formació de personal per a la utilització d’equips i programes / Formación de personal para la utilización de equipos y programas ______ ______________________________

5. Serveis de tractament de dades / Servicios de tratamiento de datos _________________________________________________________ ______________________________

6. Altres despeses en serveis informàtics / Otros gastos en servicios informáticos ________________________________________________ ______________________________

5. Despeses corrents en serveis audiovisuals / Gastos corrientes en servicios audiovisuales
Import / Importe

1. Televisió / Televisión _______________________________________________________________________________________________ ______________________________

2. Televisió per cable / Televisión por cable _______________________________________________________________________________ ______________________________

3. Televisió via satèl·lit / Televisión vía satélite _____________________________________________________________________________ ______________________________

4.  Altres despeses en serveis audiovisuals (sistema tancat de vídeo, fil musical …) ______________________________________________ ______________________________
Otros gastos en servicios audiovisuales (sistema cerrado de vídeo, hilo musical …)

6. Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació
6. Gastos en productos de tecnologías de la información y comunicación

Import / Importe

1. Adquisició i instal·lació d’ordinadors i equip de treball individual (PC, terminals … ) _____________________________________________ ______________________________
1. Adquisición e instalación de ordenadores y equipo de trabajo individual (Pc, terminales, … )

2. Aplicacions informàtiques / Aplicaciones informáticas _____________________________________________________________________ ______________________________

2.1. Paquets de programes / Paquetes de software ______________________________________________________________________ ______________________________

2.2. Despeses en bases de dades especialitzades / Gastos en bases de datos especializadas ___________________________________ ______________________________

3. Producció pròpia d’aplicacions informàtiques / Producción propia de aplicaciones informáticas ___________________________________ ______________________________

4. Equips i instal·lacions de telecomunicacions (mòdems, telèfons mòbils, centraletes, etc) ________________________________________ ______________________________
4. Equipos e instalaciones de telecomunicaciones (módems, teléfonos móviles, centralitas, etc.)

5. Equips i instal·lacions audiovisuals (aparells i sistemes de TV, vídeo, àudio, etc.) ______________________________________________ ______________________________
5. Equipos e instalaciones audiovisuales (aparatos y sistemas de TV, vídeo, audio, etc.)

6. Lísing: Drets sobre béns en règim d’arrendament financer adquirits durant el curs 99/00 (o l’any 2000).Valor al comptat. _______________ ______________________________
6. Leasing: Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero adquiridos durante el curso 99/00 (o el año 2000). Valor al contado.

Observacions sobre el mòdul de tecnologies de la informació i comunicació
Observaciones acerca del módulo de tecnologías de la información y comunicación

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GRÀCIES PER LA COL·LABORACIÓ / GRACIAS POR SU COLABORACION
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Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística
de Catalunya

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
N

Encuesta de financiación y gastos
de la enseñanza privada (curso 1999-2000)
Enseñanza Universitaria

Enquesta de finançament i despeses
de l’ensenyament privat (curs 1999-2000)
Ensenyament universitari

Identificació del centre / Identificación del centro

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

Modificacions en la identificació (S’han d’emplenar només els apartats subjectes a variació)
Modificaciones en la identificación (Cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación)

___________________________________________________________________________________________________________________
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 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.  / Sr. D.: _______________________________________________________________________________________

Telèfon  / Teléfono ___________________________________ Fax: __________________________________________

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

Mod.: EEP-99/00

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

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 500.001 a 5.000.000 de pessetes. Les
infraccions greus se sancionen amb multes de 50.001 a 500.000 pessetes. Les infraccions lleus se
sancionen amb multes de 10.000 a 50.000 pessetes (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 500.001 a 5.000.000
pesetas. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 50.001 a 500.000
pesetas. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 10.000 a 50.000 pesetas

DOCUMENT PROTEGIT PEL SECRET ESTADÍSTIC
DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO

“Les informacions que se us demanen són per elaborar una estadística oficial.
”L’Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats
per llei al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la per a cap altra finalitat que no
sigui l’elaboració d’una estadística oficial.
”Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar
la informació que es demana, i aquesta informació ha d’ésser completa i verídica.”

«Las informaciones que les solicitamos son para elaborar una estadística oficial.
”La Administración y los funcionarios que utilicen esta  información están obligados por ley
al secreto estadístico, es decir, a no divulgarla de ninguna manera y a no utilizarla  para
ninguna otra finalidad que no sea la elaboración de una estadística oficial.
”Todos los ciudadanos, las entidades y las instituciones  están obligados  por ley a propor-
cionar la información  que se solicita y esta información debe ser completa y verídica.»

Art. 38 i 39 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999.

Telèfon per efectuar consultes 93 318 03 27 Fax 93 412 31 45Teléfono para efectuar consultas



Instruccions generals

Objectiu
Aquesta enquesta tracta d’obtenir informació estadística per conèixer, amb una desagre-
gació nacional i autonòmica, les despeses i el finançament de l’educació privada i calcular
l’aportació del sector al producte interior brut.

En aquest sentit, es destaca que tan l’Idescat com l’INE publicaran únicament els
resultats als nivells assenyalats anteriorment, i mantindran un secret estricte 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 figuren a la portada, a banda que l’empresa o el titular
puguin ser propietaris d’altres centres.

Informació sol·licitada
La informació que es pretén recollir es refereix únicament a les activitats educatives (do-
cents i extraescolars), complementàries i les relacionades amb la prestació d’altres ser-
veis per part del centre docent.

Emplenament del qüestionari
Les xifres s’han d’anotar amb claredat, emplenant les caselles corresponents. No feu
servir fracció, ni decimals, i arrodoniu, si cal, per excés o per defecte. En alguns quadres
es fa referència als saldos dels comptes del Pla general de comptabilitat (PGC) per facili-
tar-ne l’emplenament. Els valors de despeses i ingressos han d’anar en milers de pesse-
tes o en euros. No heu d’emplenar les caselles ombrejades.
Llegiu les instrucciones de cada apartat, abans d’emplenar el qüestionari..

Termini: aquest qüestionari ha de ser retornat, degudament emplenat, dins dels 20 dies
següents d’haver-lo rebut.

Instrucciones generales

Objetivo
Esta encuesta trata de obtener información estadística para conocer con una desagregación
nacional y autonómica, los gastos y la financiación de la educación privada, con el fin de
calcular la aportación del sector al Producto Interior Bruto.

En este sentido, se destaca que tanto el IDESCAT como el INE publicará, únicamente, los
resultados a los niveles señalados anteriormente, manteniendo 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 figuran en la portada, independientemente de que la em-
presa o el titular pudieran ser propietarios de otros centros.

Información solicitada
La información que se pretende recoger se refiere a las actividades educativas (docentes
y extraescolares), complementarias y las relacionadas con la prestación de otros servi-
cios por parte del centro docente.

Cumplimentación del cuestionario
Las cifras deben anotarse con claridad, cumplimentando las casillas correspondientes.
No utilizar fracción, ni decimales, redondeando, si es preciso, por exceso o por defecto.
En algunos cuadros se hace referencia a los saldos de las cuentas del Plan General de
Contabilidad (PGC) para facilitar su cumplimentación. Los valores de gastos e ingresos
deben ir en miles de pesetas o en euros. 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

1. Consideracions prèvies / Consideraciones previas
1.1. Referència de les dades econòmiques d’aquest qüestionari / Referencia de los datos económicos de este cuestionario

(assenyaleu amb una X el que correspongui) / (señale con una X lo que corresponda) (1)

Curs / Curso 1999/2000 ______________________________________________________  1

Any / Año 2000 _____________________________________________________________  6

1.2. Les unitats monetàries seran emplenades en / Las unidades monetarias van a ser cumplimentadas en:
(assenyaleu una sola X) / (señale un único aspa X) (2)

1 Pessetes / Pesetas 6 Euros

(1). Referència de les dades econòmiques: les dades a consignar s’han de refe-
rir al curs 1999-2000. En el cas que la comptabilitat del centre es dugui a terme per
anys naturals, les dades econòmiques (apartats 5 a 11) s’han de referir a l’any
2000.

(2) Unitats monetàries: podeu expressar les unitats monetàries del qüestionari
tant en milers de pessetes com en euros. Una vegada escollida una unitat monetà-
ria, s’ha de fer servir la mateixa en tot el qüestionari.

(1) Referencia de los datos económicos: los datos a consignar deben referirse
al curso 1999-2000. En el caso de que la contabilidad del centro se lleve por años
naturales, los datos económicos (Apartados 5 a 11) habrán de referirse al año
2000.

(2) Unidades monetarias: puede expresar las unidades monetarias del
cuestionario tanto en miles de pesetas como en euros. Una vez elegida una unidad
monetaria, utilizará la misma en todo el cuestionario.

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

Societat anònima / Sociedad Anónima ______________________________________________________________________________________________________ 1

Societat de responsabilitat limitada / Sociedad de responsabilidad limitada _________________________________________________________________________ 2

Persona física / Persona física ____________________________________________________________________________________________________________ 3

2.3. Participacions de capital / Participaciones de capital
Hi ha alguna persona física o jurídica que tingui més del 50% de la propietat del centre? __________________________________________________ SÍ 1 NO 6
¿Existe alguna persona física o jurídica que posea más del 50% de la propiedad del centro?
En cas afirmatiu, assenyaleu-ne la nacionalitat __________________________________________________________ _____________________________________
En caso afirmativo, señale su nacionalidad



3. Activitats docents / Actividades docentes Nombre d’alumnes / Número de alumnos

3.1. Estudis oficials de 1r i 2n cicle / Estudios oficiales de 1er y 2º ciclo (1) __________________________________________ __________________________________

3.2. Altres estudis / Otros estudios (2) __________________________________________________________________________ __________________________________

(1) Estudis oficiales de 1r i 2n cicle: recull el nombre d’alumnes matriculats en el
centre per al curs 1999/2000 en estudis universitaris oficials (homologats) de primer i
segon cicle.

(2) Altres estudis: recull el nombre d’alumnes matriculats en estudis de tercer cicle,
títols propis del centre, etc.

(1) Estudios oficiales de 1er y 2º ciclo: recoge el número de alumnos matriculados en
el centro para el curso 1999/2000 en estudios universitarios oficiales (homologados) de
primer y segundo ciclo.

(2) Otros estudios: recoge el número de alumnos matriculados en estudios de 3er
ciclo, títulos propios del centro, etc.

4. Personal del centre / Personal del centro (1)

Nombre de persones Nombre d’hores setmanals (7)
Número de personas Número de horas semanales

___________________________________________________________________________________________ _________________________ __________________________

4.1. Personal docent / Personal docente (2)

1. Contractat pel centre/ Contratado por el centro _______________________________________________ _________________________ __________________________

2. No contractat pel centre/ No Contratado por el centro __________________________________________ _________________________ __________________________

4.2. Personal de direcció (rector, director, gerent, etc.) (3) _______________________ ____________________ ____________________
4.2. Personal de dirección (Rector, Director, Gerente, etc.)

4.3. Personal de administración y servicios (PAS) (4)
4.3. Personal de administración y servicios (PAS)

1. Titulat no docent / Titulado no docente (5) ___________________________________________________ _________________________ __________________________

2. Administratiu/ Administrativo ______________________________________________________________ _________________________ __________________________

3. Altre tipus de personal / Otro tipo de personal (6) _____________________________________________ _________________________ __________________________

(1) Personal del centro: se considera personal del centro a aquellas personas que prestan
sus servicios en el mismo, y que tienen una relación directa con las actividades educativas y/
o servicios complementarios, estando remunerada o no la prestación de estos servicios.
En los casos en que una persona trabaje en distintos centros pertenecientes a un mis-
mo titular, se habrá de tener en cuenta que solamente se anotarán los datos que co-
rrespondan al centro al que se refiere este cuestionario.

(2) Personal docente: se entiende como tal cualquier persona empleada a los fines de
transmitir conocimientos, aptitudes, etc. Este personal puede estar contratado por el
centro (si existe una relación contractual de carácter laboral con el mismo) o no contra-
tado por el centro. No se incluirá como personal docente al personal de dirección (rec-
tor, director, gerente, etc.) aunque realice tareas docentes; este personal de dirección
se incluirá únicamente en el espacio destinado al efecto.

(3) Personal de dirección: se anotará en este apartado el número de personas y nú-
mero total de horas semanales trabajadas en el centro con independencia de las dife-
rentes funciones que realice.

(4) Personal de administración y servicios (PAS): es aquel personal que ejerce acti-
vidades profesionales no docentes en el centro. Se incluye tanto el personal que figure
en la nómina del centro, como aquel personal no contratado por el centro que realice
estas funciones. Cada persona debe figurar en una sola categoría de modo que quien
desarrolle más de una función, se incluirá en la que dedique mayor número de horas.
Una vez asignada una persona a una categoría, se anotarán en la misma todas las
horas trabajadas en el centro por dicha persona.

(5) Titulado no docente: incluye médicos, ATS, capellanes, etc.

(6) Otro tipo de personal: incluye al personal no asignado en ninguna de las anterio-
res categorías. Ejemplos: personal de servicios complementarios, comedor y residen-
cia (en el caso de ofrecer el centro tales servicios), personal de limpieza, de manteni-
miento y conservación del centro, etc.

(7) Horas semanales trabajadas: es la suma de todas las horas (lectivas y comple-
mentarias según convenio y extras) trabajadas habitualmente cada semana por el total
de personas pertenecientes a cada categoría y nivel que coinciden, generalmente, con
las contratadas por el centro.

(1) Personal del centre: es considera personal del centre aquelles persones que hi
presten els seus serveis, i que tenen una relació directa amb les activitats educatives i/
o serveis complementaris, estant remunerada o no la prestació d’aquests serveis.
En els casos en què una persona traballi en diferents centres pertanyents a un mateix
titular, s’haurà de tenir en compte que només s’hauran d’anotar les dades que corres-
ponguin al centre al qual es refereix aquest qüestionari.

(2) Personal docent: s’entén com a tal qualsevol persona que té per ocupació trans-
metre coneixements, aptituds, etc. Aquest personal pot ser contractat pel centre (si hi té
una relació contractual de caràcter laboral) o no contractat pel centre. No s’inclourà
com a personal docent el personal de direcció (rector, director, gerent, etc.), encara que
faci tasques docents; aquest personal de direcció s’inclourà únicament a l’espai desti-
nat a aquest efecte.

(3) Personal de direcció: s’ha d’anotar en aquest apartat el nombre de persones i el
nombre total d’hores setmanals treballades en el centre amb independència de les dife-
rents funcions que faci.

(4) Personal d’administració i serveis (PAS): és aquell personal que exerceix activi-
tats professionales no docents en el centre. S’inclou tant el personal que figura a la
nòmina del centre, com aquell personal no contractat pel centre que realitzi aquestes
funcions. Cada persona ha de figurar en una sola categoria, de manera que qui desen-
volupi més d’una funció s’inclourà en la que dediqui un nombre més gran d’hores. Una
vegada assignada una persona a una categoria, s’hi han d’anotar totes les hores treba-
llades en el centre per aquesta persona.

(5) Titulat no docent: inclou metges, ATS, capellans, etc.

(6) Altre tipus de personal: inclou el personal no assignat en cap de les categories
anteriors. Exemples: personal de serveis complementaris, menjador i residència (en el
cas d’oferir el centre tals serveis), personal de neteja, de manteniment i conservació del
centre, etc.

(7) Hores setmanals treballades: és la suma de totes les hores (lectives i complemen-
tàries segons conveni i extres) treballades habitualment cada setmana pel total de per-
sones pertanyents a cada categoria i nivell que coincideixen, generalment, amb les
contractades pel centre.



5. Retribucions del personal / Retribuciones del personal (1)

5.1. Personal docent / Personal docente _______ _________________ _________________ ________________ _________________

5.2. Personal de direcció / Personal de dirección __ _________________ _________________ ________________ _________________

5.3. Personal d’administració i serveis (PAS)
5.3. Personal de administración y servicios (PAS)

1. Titulat no docent / Titulado no docente (6) ________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

2. Administratiu / Administrativo ___________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

3. Altre tipus de personal / Otro tipo de personal _____________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

5.4. TOTAL de sous, salaris i salari estimat / TOTAL de Sueldos, Salarios y Salario Estimado (7) _______________ _________________

5.5. TOTAL de Seguretat Social, RETA i SERAS / TOTAL de Seguridad Social, RETA y SERAS  (8) ______________ _________________

5.6. Altres despeses de personal / Otros gastos de personal

Indemnitzacions / Indemnizaciones (9) ___________________________________________________________________________________________ ______________________

Altres despeses / Otros gastos (10) _____________________________________________________________________________________________ ______________________

Contractat pel centre / Contratado por el Centro Contractat no pel centre / No contratado por el Centro

Sous i salaris (2)
Sueldos y Salarios

Seguretat Social (3)
Seguridad Social

Salari estimat (4)
Salario estimado RETA i SERAS (5)

(1) Retribucions del personal: es refereixen a tots els pagaments meritats durant el
període de referència (curs 1999-2000 o any 2000) pel personal que està al servei del
centre. S’inclouen sous i salaris, així com les quotes pagades a la Seguretat Social.

(2) Sous i salaris: inclouen salari base, complements, antiguitat, incentius, hores ex-
tres, etc., sense descomptar les retencions a compte de l’IRPF, ni les quotes de la
Seguretat Social a càrrec del treballador.

(3) Seguretat Social: inclou les quotes pagades pel centre al Règim General de la
Seguretat Social.

(4) Salari estimat: quan en el centre hi ha persones que desenvolupen una actividad
relacionada amb l’educació, però sense rebre a canvi retribució (personal no contractat
pel centre), se’ls imputarà com a sou i salari un cost equivalent al que incorreria per la
contractació de personal retribuït amb una qualificació adequada per al desenvolupa-
ment d’aquestes mateixes funcions.

(5) RETA i SERAS: inclou les quotes pagades pel centre al Règim Especial de Treballa-
dors Autònoms (RETA) i els pagaments per serveis mèdics a SERAS o una altra entitat.

(6) Personal titulat no docent: no s’han d’incloure els pagaments realitzats a aquest
tipus de personal que no figuren en nòmina; aquest tipus de pagaments s’hauran d’ano-
tar en l’epígraf “Despeses d’altres serveis complementaris” de l’apartat 6. DESPESES
EN BÉNS I SERVEIS.

(7) TOTAL de sous, salaris i salari estimat: inclou el total de sous i salaris (per a
personal contractat pel centre) i de salaris estimats (per a personal no contractat pel
centre) dels diferents tipus de personal del centre.

(8) TOTAL de Seguretat Social, RETA i SERAS: inclou el total de quotes pagades al
Règim General de la Seguretat Social (per a personal contractat pel centre) i de paga-
ments per serveis mèdics a SERAS o una altra entitat (per a personal no contractat pel
centre) realitzats pel centre per als diferents tipus de personal del centre.

(9) Indemnitzacions: són aquelles quantitats que es lliuren al personal per rescabalar-
lo d’un dany o perjudici. S’inclouen específicament les indemnitzacions per acomiada-
ment i per jubilació anticipada.

(10) Altres despeses: inclou aquelles despeses de caràcter social fetes de forma vo-
luntària o en compliment d’una disposició legal (subvencions a economats i menjadors,
sosteniment d’escoles i institucions de formació professional, beques d’estudi, cursos
de formació, aportacions a sistemes complementaris de pensions, etc.).

(1) Retribuciones del personal: se refieren a todos los pagos devengados durante el perio-
do de referencia (Curso 1999-2000 o año 2000) por el personal que está al servicio del
centro. Se incluyen sueldos y salarios, así como las cuotas pagadas a la Seguridad Social.

(2) Sueldos y salarios: incluyen 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: incluye las cuotas pagadas por el centro al Régimen General de
la Seguridad Social.

(4) Salario estimado: Cuando en el centro existen personas que desarrollan una acti-
vidad relacionada con la educación, pero sin recibir a cambio retribución (Personal no
contratado por el centro), 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: incluye las cuotas pagadas por el centro al Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (RETA) y los pagos por servicios médicos a SERAS u otra entidad.

(6) Personal titulado no docente: no se deben incluir los pagos realizados a este tipo
de personal que no figuren en nómina; ese tipo de pagos deberán anotarse en el epí-
grafe “Gastos de otros servicios complementarios” del Apartado 6. GASTOS EN BIE-
NES Y SERVICIOS.

(7) TOTAL de Sueldos, Salarios y Salario Estimado: incluye el total de sueldos y
salarios (para Personal Contratado por el Centro) y de salarios estimados (para Perso-
nal No Contratado por el Centro) de los distintos tipos de personal del centro.

(8) TOTAL de Seguridad Social, RETA y SERAS: incluye el total de cuotas pagadas al
Régimen General de la Seguridad Social (para Personal Contratado por el Centro) y de
pagos por servicios médicos a SERAS u otra entidad (para Personal No Contratado por
el Centro) realizados por el centro para los distintos tipos de personal del centro.

(9) Indemnizaciones: son aquellas cantidades que se entregan al personal para resar-
cirle de un daño o perjuicio. Se incluyen específicamente las indemnizaciones por des-
pido y por jubilación anticipada.

(10) Otros gastos: incluye aquellos gastos de carácter social realizados de forma voluntaria
o en cumplimiento de una disposición legal (subvenciones a economatos y comedores,
sostenimiento de escuelas e instituciones de formación profesional, becas de estudio, cur-
sos de formación, aportaciones a sistemas complementarios de pensiones, etc.).



Import anual / Importe anual

6.1. Compres i feines fetes per altres empreses / Compras y trabajos realizados por otras empresas
1. Compres netes de mercaderies per a revenda, de primeres matèries i d’altres aprovisionaments (2) _______________________________________ ______________________
1. Compras netas de mercaderías para reventa, de materias primas y de otros aprovisionamientos

2. Feines fetes per altres empreses o professionals del sector (3) _____________________________________________________________________ ______________________
2. Trabajos realizados por otras empresas o profesionales del sector

6.2. Despeses en serveis exteriors / Gastos en servicios exteriores__________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________

1. Investigació i desenvolupament  / Investigación y desarrollo (C620) (4) _______________________________________________________________ ______________________

2. Arrendaments / Arrendamientos (C621) ________________________________________________________________________________________ ______________________

3. Reparació i conservació / Reparación y conservación (C622) _______________________________________________________________________ ______________________

4. Serveis de professionals independents, aliens al sector / Servicios de profesionales independientes, ajenos al sector (5) ______________________ ______________________

5. Transports / Transportes (C624) ______________________________________________________________________________________________ ______________________

6. Primes d’assegurances no sociales / Primas de seguros no sociales (C625) __________________________________________________________ ______________________

7. Serveis bancaris / Servicios bancarios (C626) ___________________________________________________________________________________ ______________________

8. Publicitat, propaganda i relacions públiques  / Publicidad, propaganda y relaciones públicas (C627) _______________________________________ ______________________

9. Suministraments (electricitat, aigua, etc.)/ Suministros (electricidad, agua, etc.) (C628) __________________________________________________ ______________________

10.Altres despeses en serveis exteriors / Otros gastos en servicios exteriores (C629) _____________________________________________________ ______________________

6.3. Altres despeses / Otros gastos__________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________

1. Despeses financeres (subgrup 66)/ Gastos financieros (Subgrupo 66) _______________________________________________________________ ______________________

2. Altres despeses (subgrups 65+67+68+69)/ Otros gastos (Subgrupos 65+67+68+69) ____________________________________________________ ______________________

6.4. Desglossament de despeses en béns i serveis segons finalitat (6)
6.4. Desglose de gastos en bienes y servicios según finalidad__________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________

1. Activitats docents / Actividades docentes (7) ____________________________________________________________________________________ ______________________

2. Activitats complementàries / Actividades complementarias (8) ______________________________________________________________________ ______________________

3. Serveis complementaris / Servicios complementarios (9) __________________________________________________________________________ ______________________

4. Altres serveis prestats pel centre / Otros servicios prestados por el centro (10) ________________________________________________________ ______________________

6. Despeses en béns i serveis (valorades sense incloure l’IVA) (1)
6. Gastos en bienes y servicios (valorados sin incluir el IVA)

(1) Compres i despeses: s’han d’anotar en aquest quadre els imports de totes les
compres i despeses, valorades sense incloure l’IVA, fetes en el període al qual es refe-
reixen les dades (curs 1999-2000 o any 2000), independentment que s’hagin consumit
o no. Entre parèntesis, s’assenyala el subgrup o compte del Pla general de comptabilitat
al qual es refereix la partida corresponent. No inclou les despeses per adquisició de
béns inventariables (de durada superior a un curs escolar) i per reformes importants
d’aquests mateixos béns, que figuraran a l’apartat 8 OPERACIONS DE CAPITAL.
(2) Compres netes de mercaderies, primeres matèries, etc.: inclou el saldo resultant
de fer les següents operacions en els comptes del Pla general de comptabilitat:
(C600+C601+C602) – (C608+C609).
(C600: compres de mercaderies. C601: compres de primeres matèries. C602: compres
d’altres aprovisionaments. C608: devolucions de compres i operacions similars. C609:
ràpels per compres)
(3) Feines fetes per altres empreses o professionals del sector: inclou els paga-
ments fets per les subcontractacions (C607) i la part del compte C623 que correspon a
professionals del sector (ja que aquesta s’ha de tractar com a subcontractació).
(4) Investigació i desenvolupament: inclou únicament les despeses per serveis d’in-
vestigació i desenvolupament encarregats a altres empreses (compte C620 del Pla ge-
neral de comptabilitat).
(5) Serveis de professionals independents, aliens al sector: import del compte C623,
excepte les despeses en professionales del sector (els quals han de figurar en l’epígraf
6.1.2.)
(6) Desglossament de despeses en béns i serveis segons finalitat: inclou a cada
epígraf les despeses consignades en els epígrafs 6.1 i 6.2 relatives a les diferents fina-
litats considerades.
(7) Despeses de l’activitat docent: les despeses incloses en aquest epígraf hauran
d’estar relacionades exclusivament amb l’activitat docent.
S’inclou 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).
S’inclouran tant les despeses de material reemborsat pels alumnes directament al cen-
tre, com les despeses de material lliurat gratuïtament als alumnes.
(8) Despeses de les activitats complementàries: inclou únicament les despeses su-
fragades pel centre amb motiu del desenvolupament d’activitats de naturalesa formati-
va, però no estrictament docent. Es consideren activitats com ara conferències, visites a
museus o empreses, audicions musicals, etc. Les despeses de transport degudes a
aquestes activitats s’han d’incloure també en aquest apartat.
(9) Despeses dels serveis complementaris: inclou les despeses de serveis com ara
menjador, residència, infermeria, assistència tècnica, etc. Quan aquests serveis siguin
prestats pel centre, s’exclouran les despeses de personal, que s’han d’anotar a l’epígraf
5. Personal d’administració i serveis (PAS). En el cas de contractes amb altres empre-
ses, se n’ha d’anotar l’import total.
(10) Despeses d’altres serveis prestats pel centre: comprèn totes les despeses
d’aquells altres serveis i activitats no educatius del centre com ara bar, cine, etc. No
assenyaleu cap quantitat en el cas que el servei o l’activitat sigui prestat per altres
empreses

(1) Compras y gastos: se anotará en este cuadro los importes de todas las compras y
gastos, valorados sin incluir el I.V.A., realizados en el periodo a que se refieren los datos
(Curso 99/00 o año 2000), independientemente de que se hayan consumido o no. Entre
parentésis, se señala el subgrupo o cuenta del Plan General de Contabilidad al que se
refiere la correspondiente partida. No incluya los gastos por adquisición de bienes
inventariables (de duración superior a un curso escolar) y por reformas importantes de
los mismos, que figurarán en el Apartado 8. OPERACIONES DE CAPITAL.
(2) Compras netas de mercaderías, materias primas, etc.: incluye el saldo resultante
de realizar las siguientes operaciones en las cuentas del Plan General de Contabilidad:
(C600+C601+C602) – (C608+C609).
(C600: compras de Mercaderías. C601: compras de materias primas. C602: compras de
otros aprovisionamientos. C608: devoluciones de compras y operaciones similares. C609:
“rappels” por compras)
(3) Trabajos realizados por otras empresas o profesionales del sector: incluye los
pagos realizados por las subcontrataciones (C607) y la parte de la cuenta C623 que
corresponde a profesionales del sector (ya que ésta debe tratarse como subcontratación).
(4) Investigación y desarrollo: incluye únicamente los gastos por servicios de investi-
gación y desarrollo encargados a otras empresas (cuenta C620 del Plan General de
Contabilidad).
(5) Servicios de profesionales independientes, ajenos al sector: importe de la cuen-
ta C623, excepto los gastos en profesionales del sector (los cuales deben figurar en el
epígrafe 6.1.2.)
(6) Desglose de gastos en bienes y servicios según finalidad: incluya en cada epí-
grafe los gastos consignados en los epígrafes 6.1. y 6.2. relativos a las distintas finalida-
des consideradas.
(7) Gastos de la actividad docente: los gastos incluidos en este epígrafe deberán estar
relacionados exclusivamente con 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, conserva-
ción y alquileres del mobiliario escolar y equipo didáctico dedicado a actividades docentes).
Se incluirán tanto los gastos de material reembolsado por los alumnos directamente al
centro, como los gastos de material entregado gratuitamente a los alumnos.
(8) Gastos de las actividades complementarias: incluye sólo los gastos sufragados
por el centro con motivo del desarrollo de actividades de naturaleza formativa, pero no
estrictamente docentes. Se consideran actividades tales como conferencias, visitas a
museos o empresas, audiciones musicales, etc. Los gastos de transporte ocasionados
por dichas actividades deben incluirse asímismo en este epígrafe.
(9) Gastos de los servicios complementarios: incluye los gastos de servicios tales
como comedor, residencia, enfermería, asistencia técnica, etc. Cuando estos servicios
sean prestados por el centro, se excluirán los gastos de personal, que deben anotarse
en el epígrafe 5.3. Personal de Administración y Servicios (PAS). En el caso de contratas
con otras empresas, se anotará el importe total de éstas.
(10) Gastos de otros servicios prestados por el centro: comprende todos los gastos
de aquellos otros servicios y actividades no educativas del centro tales como bar, cine,
etc. No señale ninguna cantidad en el caso de que el servicio o la actividad sea prestado
por otras empresas.
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7. Ingressos anuals (valorats sense incloure l’IVA) / Ingresos anuales (valorados sin incluir el IVA) (1)

____________________________________________________ _________________________ __________________ _____________________ ______________________

7.1. Ingressos por quotes / Ingresos por cuotas (2) ____________________ _____________ ________________ _________________

7.2. Ingressos per transferències / Ingresos por transferencias (3) Transf. corrents / corrientes Transf. 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 espanyols / De otros organismos públicos españoles _______________________ _________________________ __________________________

5. De particulars o institucions sense finalitat de lucre / De particulares o Instituciones sin fines de lucro _______ _________________________ __________________________

6. D’empreses/ De empresas ___________________________________________________________________ _________________________ __________________________

7. De l’estranger/ Del extranjero _________________________________________________________________ _________________________ __________________________

7.3. Ingressos diversos/ Ingresos varios

Activitat docent / Actividad docente

Estudis oficials de 1r i 2n cicle
Estudios oficiales de 1er y 2º ciclo

Altres estudis
Otros estudios

Activitats complementàries
Actividades complementarias

Serveis complementaris
Servicios Complementarios

Import anual / Importe anual

1. Ingressos financers (subgrup 76 del PGC) / Ingresos financieros (Subgrupo 76 del PGC) ________________________________________________ ______________________

2. Altres ingressos / Otros ingresos (4) ___________________________________________________________________________________________ ______________________

(1) Ingressos: s’han d’anotar els imports corresponents de les quotes cobrades als
alumnes, de les transferències rebudes i d’ingressos diversos que hagi obtingut el cen-
tre durant el període de referència (curs 1999-2000 o any 2000). Aquests imports han de
ser valorats sense incloure l’IVA.

(2) Ingressos por quotes: són els pagaments que, amb caràcter obligatori, fan els
alumnes com a contraprestació dels ensenyaments i serveis rebuts en aquest centre.

Comprèn:
- quotes per l’activitat docent
- quotes per activitats complementàries
- quotes per serveis complementaris (menjador i residència, serveis mèdics, psico-

pedagògics, etc.).

En l’import anual corresponent a aquestes quotes s’ha d’anotar el total d’ingressos refe-
rents al conjunt d’alumnes i/o al conjunt d’usuaris dels diferents serveis complementa-
ris.

(3) Ingressos per transferències: s’han d’anotar les quantitats concedides al centre
en el període de referència, amb independència que s’hagin cobrat o no. Es distingeix la
font d’on procedeixen i el tipus de transferència.

Les transferències d’organismes públics de la Unió Europea s’han d’anotar com a trans-
ferències procedents de l’estranger.

(4) Altres ingressos: s’han d’incloure altres ingressos no inclosos en els epígrafs ante-
riors (ingressos per serveis no educatius prestats pel centre, reemborsament per part
dels alumnes del material adquirit pel centre i lliurat a ells, etc.).

(1) Ingresos: se anotarán los importes correspondientes de las cuotas cobradas a los
alumnos, de las transferencias recibidas y de ingresos varios que haya obtenido el cen-
tro durante el periodo de referencia (Curso 1999-2000 o año 2000) . Estos importes
deben ser valorados sin incluir el IVA.

(2) Ingresos por cuotas: son los pagos que, con carácter obligatorio, realizan los alum-
nos como contraprestación de las enseñanzas y servicios recibidos en el centro.

Comprende:
- Cuotas por la actividad docente
- Cuotas por actividades complementarias
- Cuotas por los servicios complementarios (comedor, residencia, servicios médicos,

psicopedagógicos, etc.)

En el importe anual correspondiente a estas cuotas se anotará el total de ingresos refe-
rentes al conjunto de alumnos y/o al conjunto de usuarios de los distintos servicios
complementarios.

(3) Ingresos por transferencias: se anotarán las cantidades concedidas al centro en el
periodo de referencia, con independencia de que hayan sido o no cobradas. Se distin-
gue la fuente de donde proceden y el tipo de transferencia.

Las transferencias de organismos públicos de la Unión Europea se anotarán como trans-
ferencias procedentes del extranjero.

(4) Otros ingresos: incluye otros ingresos no considerados en los anteriores 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, etc).



8. Operacions de capital / Operaciones de capital

Conceptes / Conceptos Valor de cost de les Amortització (5) Venda (6)
adquisicions del període (4) Amortización Venta
Valor de coste de las
adquisiciones del periodo

___________________________________________________________________________ _____________________ _____________________ ______________________

8.1. Immobilitzat material / Inmovilizado material

1. Terrenys i béns naturals / Terrenos y bienes naturales _____________________________ _____________________ _____________________ ______________________

2. Construccions i inst. tècniques / Construcciones e inst. técnicas _____________________ _____________________ _____________________ ______________________

3. Elements de transport / Elementos de transporte _________________________________ _____________________ _____________________ ______________________

4. Altre immobilitzat material / Otro inmovilizado material (1) __________________________ _____________________ _____________________ ______________________

8.2. Immobilitzat immaterial / Inmovilizado inmaterial

1. Immobilitzat immaterial / Inmovilizado inmaterial (2) _______________________________ _____________________ _____________________ ______________________

2. Lísing: drets sobre béns en règim d’arrendament financer (3) _______________________ _____________________
2. Leasing: derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

9. Impostos / Impuestos Import / Importe

9.1. Impostos lligats als productes / Impuestos ligados a los productos

1. Impostos sobre el valor afegit (IGIC per a les Canàries, IPSI per a Ceuta i Melilla) ______________________________________________________ ______________________
1. Impuestos sobre el valor añadido (IGIC para Canarias, IPSI para Ceuta y Melilla)

Règim simplificat: Total d’IVA liquidat / Régimen simplificado: Total de IVA liquidado ______________________________________________________ ______________________

Règim general/ Régimen general: IVA transferit / IVA repercutido ___________________________________________________________________ ______________________

IVA suportat i deduïble/ IVA soportado y deducible __________________________________________________ ______________________

2. Altres impostos lligats als productes /Otros impuestos ligados a los productos (1) ______________________________________________________ ______________________

9.2. Impostos lligats a la producció / Impuestos ligados a la producción (2) ________________________________ _________________

(1) Otro inmovilizado material: incluye equipos para el proceso de información (ordena-
dores y demás conjuntos electrónicos), maquinaria y utillaje, etc.

(2) Inmovilizado inmaterial : incluye aplicaciones informáticas, concesiones
administrativas, 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 1999-2000 o el año 2000 (dependiendo de cual sea la referencia de los datos
económicos).

(4) Valor de coste de las adquisiciones del periodo: incluye las 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 1999-2000 o año 2000).

(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.

(1) Altre immobilitzat material: inclou equips per al procés d’informació (ordinadors i
altres conjunts electrònics), maquinària i utillatge.

(2) Immobilitzat immaterial: inclou aplicacions informàtiques, concessions administra-
tives, 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
1999-2000 o l’any 2000 (segons quina sigui la referència de les dades econòmi-
ques).

(4) Valor de cost de les adquisicions del període: inclou les adquisicions per reposi-
ció i per a ampliació, encara que es paguin totalment o parcialment en altres períodes.
Per a edificacions en curs, s’ha d’anotar el valor de l’obra executada durant el període
a què es refereixin les dades (curs 99/00 o any 2000).

(5) Amortització: es recull, per a tots els béns inventariables, la provisió per a l’amortit-
zació en el període considerat.

(6) Venda: s’ha d’anotar l’import obtingut en la venda, sense incloure l’IVA.

(1) Altres impostos lligats als productes: es refereix als impostos lligats a la importa-
ció, de matriculació, especials, de transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats, etc.

(2) Impostos lligats a la producció: IAE (impost d’activitats econòmiques), IBI (impost
de béns immobles), impost sobre vehicles de tracció mecànica, etc

(1) Otros impuestos ligados a los productos: se refiere a los impuestos ligados a la
importación, de matriculación, especiales, de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, etc.

(2) Impuestos ligados a la producción: IAE (impuesto de actividades económicas), IBI
(Impuesto de bienes inmuebles), impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, etc.



10. Programes d’investigació universitària / Programas de Investigación Universitaria (1)

10.1. Heu realitzat activitats d’investigació i desenvolupament durant el curs 1999/2000?

10.1. ¿Ha realizado actividades de Investigación y desarrollo durante el Curso 1999/2000? _____________________ SÍ  1 NO  6

Import/ Importe

10.2. En cas afirmatiu, assenyaleu el TOTAL de despeses fetes ____________________________________________________________________ ______________________
10.2. En caso afirmativo, señale el TOTAL de gastos realizados

10.3. De l’import anterior, assenyaleu el valor de les feines fetes per altres empreses o professionals del sector (subcontratació) (2) _____________ ______________________
10.3. Del importe anterior, señale el valor de los trabajos realizados por otras empresas o profesionales del sector (subcontratación)

(1) Programes d’investigació universitària: s’inclouen en aquest epígraf les despe-
ses previstes en programes finalistes d’investigació i desenvolupament (I+D), fetes du-
rant el període de referència (curs 1999-2000 o any 2000).

(2) Incloeu els pagaments por subcontractació i els serveis d’I+D prestats per professi-
onals independents que pertanyin al sector educatiu

(1) Programas de Investigación Universitaria: se incluyen en este epígrafe los gastos
contemplados en programas finalistas de Investigación y Desarrollo (I+D), realizados
durante el periodo de referencia (Curso 1999-2000 o año 2000).

(2) Incluir los pagos por subcontratación y los servicios de I+D prestados por profesionales
independientes que pertenezcan al sector educativo.

11. Préstecs i beques / Préstamos y becas

11.1. Préstecs i crèdits a favor del centre / Préstamos y créditos a favor del centro (1)

1. Quantitat rebuda/ Cantidad recibida _______________________________________________________________________________________ ______________________

2. Pagament d’amortització en el període/ Pago de amortización en el periodo _______________________________________________________ ______________________

Nombre de beques Import
Número de becas Importe

11.2. Beques concedides pel centre / Becas concedidas por el centro (2) _______________ __________________ _________________

Import/ Importe

(1) Préstecs i crèdits a favor del centre: es refereix a les quantitats rebudes i al
pagament d’amortització fets per aquests conceptes en el període de referència (curs
1999-2000 o any 2000). S’inclouran també, com a quantiat rebuda, els desemborsa-
ments fets per les famílies en conceptes d’accions o quotes d’entrada reemborsa-
bles pel centre.

(2) Beques concedides pel centre: es demana anotar el nombre i l’import de beques
concedides pel centre per al curs 99/00.

(1) Préstamos y créditos a favor del centro: se refiere a las cantidades recibidas y al
pago de amortización realizados por dichos conceptos durante el período de referencia
(Curso 1999-2000 o año 2000). Se incluirán también, como cantidad recibida, los
desembolsos efectuados por las familias en conceptos de acciones o cuotas de entrada
reembolsables por el centro.

(2) Becas concedidas por el centro: se pide anotar el número y el importe de becas
concedidas por el centro para el curso 99/00

12. Distribució per grans funcions de les magnituds econòmiques (1)
12. Distribución por grandes funciones de las magnitudes economicas

Percentatge del total d’ingressos i despeses atribuïbles a les funcions principales següents:
Porcentaje del total de ingresos y gastos atribuibles a las siguientes funciones principales:

Despeses / Gastos Ingressos / Ingresos

1.- Estudis homologats / Estudios homologados __________________________________________________________ _______________________ ______________________

2.- Estudis propis reconeguts por la universitat / Estudios propios reconocidos por la universidad __________________ _______________________ ______________________

3.- Altres estudis (postgrau, activitats d’extensió universitària, etc.) ___________________________________________ _______________________ ______________________
3.- Otros estudios (post-grado, actividades de extensión universitaria, etc.)

4.- Investigació/ Investigación _________________________________________________________________________ _______________________ ______________________

5.- Serveis complementaris/ Servicios complementarios ____________________________________________________ _______________________ ______________________

100,0% 100,0%

(1) Si no disposeu comptablement d’aquests informació, haureu de fer-ne l’estima-
ció a partir de les dades disponibles i descriure a l’apartat d’observacions els criteris
aplicats.

(1) En el caso de no disponer contablemente de esta información deberá estimarse en
base a los datos disponible y describir en el apartado de observaciones los criterios
aplicados.



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.es

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: _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ Gràcies per la col·laboració / Gracias por su colaboración
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Mòdul de tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
Módulo de tecnologías de la información y comunicación (TIC)

NOTA:
Les dades que s’han de consignar en aquest mòdul han de tenir la mateixa referència que la resta de les dades del qüestionari; és a dir, totes les
dades s’han de referir al curs escolar 1999-2000. En el cas que la comptabilitat del centre es dugui a terme per anys naturals, només les dades
econòmiques s’hauran de referir a l’any 2000.
La unitat de compte utilitzat (milers de pessetes o euros) serà la mateixa que la utilitzada en la resta del qüestionari.
Los datos a consignar en este Módulo deben tener la misma referencia temporal que el resto de los datos del cuestionario. Es decir, todos los datos
se referirán al curso escolar 1999-2000. En el caso de que la contabilidad del centro se lleve por años naturales, solamente los datos económicos
habrán de referirse al año 2000.
La unidad de cuenta utilizada (miles de pesetas o euros), será la misma que la utilizada en el resto del cuestionario.

Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística
de Catalunya

FULL COMPLEMENTARI
HOJA COMPLEMENTARIA

1. Infraestructura i equipament de les telecomunicacions del centre
1. Infraestructura y equipamiento de las Telecomunicaciones del Centro

Nombre / Número

1. PC o equips equivalents / PC o equipos equivalentes _____________________________________________________________________ ______________________________

2. PC o equips equivalents adquirits durant el curs 99/00 (o l’any 2000) ________________________________________________________ ______________________________
2. PC o equipos equivalentes adquiridos durante el curso 99/00 (o el año 2000)

3. Alumnes per PC disponible per al desenvolupament de l’activitat acadèmica __________________________________________________ ______________________________
3. Alumnos por PC disponible para el desarrollo de la actividad académica

4. Disposa el centre de connexió a Internet? / ¿Dispone el centro de conexión a Internet? _________________________________________ SÍ 1 NO 6

5. Mode de connexió a Internet (assenyaleu amb una X una única opció) / Modo de conexión a Internet (señale con una X una única opción)

Permanent / Permanente 1 Especifiqueu-la / Especificar: __________________________________________________________________________________________

Commutada / Conmutada 6 Especifiqueu-la / Especificar: __________________________________________________________________________________________

6. Total de punts d’accés a Internet de què disposa el centre. / Total de puntos de acceso a Internet de que dispone el centro. ____________ ______________________________
    (S’entén per punt d’accés l’equip que està disponible de manera immediata per a la connexió)
    (Se entiende por punto de acceso el equipo que está disponible de forma inmediata para la conexión)

    D’aquest total assenyaleu / De este total, señale: PC amb accés a Internet / PC con acceso a Internet _________________________ ______________________________

Altres punts d’accés a Internet / Otros puntos de acceso a Internet _____________ ______________________________

7. Total de punts d’accés a Internet utilitzats pels alumnes / Total de puntos de acceso a Internet utilizados por los alumnos ______________ ______________________________

8. Proveïdor d’accés a Internet / Proveedor de acceso a Internet:

Educacional especialitzat / Educacional especializado 1 Proveïdor comercial / Proveedor comercial 2 Red Iris 3

Altres centres educatius / Otros centros educativos 4 Altres entitats / Otras entidades 5

Nombre / Número

9. Adreces de correu electrònic disponibles en el centre / Direcciones de correo electrónico disponibles en el centro ____________________ ______________________________

10. Disposa el centre de xarxa local (LAN)? / ¿Dispone el centro de red local (LAN)? _____________________________________________ SÍ 1 NO 6

2. Utilització / Utilización

1. És present el centre a Internet per mitjà d’una o més pàgines web? _________________________________________________________ SÍ 1 NO 6
1. ¿Está presente el centro en Internet mediante una o más páginas web?

2. Adreça de la pàgina web principal del centre ____________________________________________________________________________________________________________
2. Dirección de la página web principal del centro

3. Indiqueu quins dels serveis següents proporciona el centre a través d’Internet:
3. Indique cuales de los siguientes servicios proporciona el centro a través de Internet:

3.1. Informació general de les activitats del centre ________________________________________________________________________ SÍ 1 NO 6
3.1. Información general de las actividades del centro

3.2. Serveis de caràcter docent (ensenyament virtual, tutories, etc.) __________________________________________________________ SÍ 1 NO 6
3.2. Servicios de carácter docente (enseñanza virtual, tutorias, etc.)

3.3. Servei de caràcter administratiu (sol·lcitud de matrícules, expedients, etc.) _________________________________________________ SÍ 1 NO 6
3.3. Servicio de carácter administrativo (solicitud de matrículas, expedientes, etc.)

3.4. Altres serveis / Otros servicios ____________________________________________________________________________________ SÍ 1 NO 6

Especifiqueu-los / Especificar: ____________________________________________________________________________________________________________________



3. Despeses corrents en serveis de telecomunicacions / Gastos corrientes en servicios de telecomunicaciones
Import / Importe

1. Associades a la utilització d’Internet (despesa total de connexió i ús) ________________________________________________________ ______________________________
1. Asociados a la utilización de Internet (gasto total de conexión y uso)

2. Servei telefònic / Servicio telefónico ___________________________________________________________________________________ ______________________________

D’aquest total especifiqueu / De este total especifique:

2.1. Servei telefònic fix / Servicio telefónico fijo __________________________________________________________________________ ______________________________

2.2. Servei telefònic mòbil / Servicio telefónico móvil _____________________________________________________________________ ______________________________

3. Serveis de correus i comunicacions (postals, missatgeria, tèlex, telègrafs, etc.) ________________________________________________ ______________________________
3. Servicios de correos y comunicaciones (postales, mensajería, télex, telégrafos, etc.)

4. Despeses corrents en serveis informàtics / Gastos corrientes en servicios informáticos
Import / Importe

1. Consultoria i assessoria informàtica / Consultoría y asesoría informática _____________________________________________________ ______________________________

1.1. Estudis per a la implantació d’equips i programes / Estudios para la implantación de equipos y programas ______________________ ______________________________

1.2. Altres despeses / Otros gastos ___________________________________________________________________________________ ______________________________

2. Gestió externa de programari i/o comunicacions (externalització) / Gestión externa de software y/o comunicaciones (outsourcing) _______ ______________________________

3. Manteniment de maquinari i programari / Mantenimiento de hardware y software _______________________________________________ ______________________________

4. Formació de personal per a la utilització d’equips i programes / Formación de personal para la utilización de equipos y programas ______ ______________________________

5. Serveis de tractament de dades / Servicios de tratamiento de datos _________________________________________________________ ______________________________

6. Altres despeses en serveis informàtics / Otros gastos en servicios informáticos ________________________________________________ ______________________________

5. Despeses corrents en serveis audiovisuals / Gastos corrientes en servicios audiovisuales
Import / Importe

1. Televisió / Televisión _______________________________________________________________________________________________ ______________________________

2. Televisió per cable / Televisión por cable _______________________________________________________________________________ ______________________________

3. Televisió via satèl·lit / Televisión vía satélite _____________________________________________________________________________ ______________________________

4.  Altres despeses en serveis audiovisuals (sistema tancat de vídeo, fil musical …) ______________________________________________ ______________________________
Otros gastos en servicios audiovisuales (sistema cerrado de vídeo, hilo musical …)

6. Despeses en productes de tecnologies de la informació i comunicació
6. Gastos en productos de tecnologías de la información y comunicación

Import / Importe

1. Adquisició i instal·lació d’ordinadors i equip de treball individual (PC, terminals … ) _____________________________________________ ______________________________
1. Adquisición e instalación de ordenadores y equipo de trabajo individual (Pc, terminales, … )

2. Aplicacions informàtiques / Aplicaciones informáticas _____________________________________________________________________ ______________________________

2.1. Paquets de programes / Paquetes de software ______________________________________________________________________ ______________________________

2.2. Despeses en bases de dades especialitzades / Gastos en bases de datos especializadas ___________________________________ ______________________________

3. Producció pròpia d’aplicacions informàtiques / Producción propia de aplicaciones informáticas ___________________________________ ______________________________

4. Equips i instal·lacions de telecomunicacions (mòdems, telèfons mòbils, centraletes, etc) ________________________________________ ______________________________
4. Equipos e instalaciones de telecomunicaciones (módems, teléfonos móviles, centralitas, etc.)

5. Equips i instal·lacions audiovisuals (aparells i sistemes de TV, vídeo, àudio, etc.) ______________________________________________ ______________________________
5. Equipos e instalaciones audiovisuales (aparatos y sistemas de TV, vídeo, audio, etc.)

6. Lísing: Drets sobre béns en règim d’arrendament financer adquirits durant el curs 99/00 (o l’any 2000).Valor al comptat. _______________ ______________________________
6. Leasing: Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero adquiridos durante el curso 99/00 (o el año 2000). Valor al contado.

Observacions sobre el mòdul de tecnologies de la informació i comunicació
Observaciones acerca del módulo de tecnologías de la información y comunicación

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GRÀCIES PER LA COL·LABORACIÓ / GRACIAS POR SU COLABORACION
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