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19 de juliol de 2017 
 
 

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat 2014-2015.  
Dades provisionals 

 

L’ensenyament privat reglat va generar uns serveis valorats  
en 2.854 milions d’euros el curs 2014-2015 

 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), els centres privats que imparteixen ensenyaments 

reglats a Catalunya van produir serveis per valor de 2.854 milions d’euros durant el curs 2014-2015, xifra 

que representa un augment del 9,7% respecte al curs 2009-2010. L’Administració pública hi va aportar 

el 41% dels recursos. Aquest percentatge arriba fins al 50% en el cas dels centres no universitaris i 

disminueix a l’11% per als universitaris i al 6% per a les llars d’infants. 

 
Les principals partides 

d’ingressos van tenir 

comportaments oposats: les 

quotes satisfetes pels alumnes 

(1.567 milions d’euros) van 

augmentar un 24,2% en relació 

amb el curs 2009-2010, mentre 

que els ingressos procedents de 

concertació i transferències 

públiques (1.181 milions d’euros) 

van disminuir el 2,4%. 

 
Les despeses corrents van ser de 2.686 milions d’euros, xifra que representa un augment del 10,2% en 

relació amb cinc anys enrere. El principal grup de despesa dels centres, que és el destinat a personal 

(1.859 milions d’euros), va augmentar el 6,5% i la despesa en béns i serveis (763 milions d’euros) va 

augmentar el 18,3% en relació amb el curs 2009-2010. 

 
El resultat brut d’explotació (la diferència entre els ingressos i les despeses corrents sense tenir en 

compte els costos per la depreciació del capital) es va situar en 168 milions d’euros per al conjunt de 

l’ensenyament privat reglat. Aquesta xifra, que significa el 5,9% del total d’ingressos, està molt poc per 

sota de la del curs 2009-2010 (6,3%). No és així en el cas de les llars d’infants, on aquesta magnitud va 

passar de ser del 9,5% cinc anys abans, al 2,9% del curs 2014-2015. Per a l’ensenyament no universitari 

aquest percentatge es va mantenir estable en el 5,4%, mentre que en l’ensenyament universitari va 

disminuir del 10,3% al 8,8%. 
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Al curs 2014-2015, l’ensenyament privat reglat de Catalunya va donar servei a 578.791 alumnes. El 

col·lectiu més nombrós va ser d’alumnes d’estudis no universitaris (75% del total d’alumnes). D’aquests, 

9 de cada 10 van estudiar en centres concertats (la majoria religiosos).  

 
Hi ha força diferències en les quotes satisfetes pels alumnes segons el concert i la titularitat dels centres. 

Les quotes (per serveis educatius i serveis complementaris) satisfetes pels alumnes de centres 

concertats van ser, de mitjana, de 2.035 euros per alumne; en canvi, per als de centres sense concert la 

quota va augmentar fins als 6.328 euros per alumne. Dins dels centres amb concert, els centres laics 

que depenen d’entitats no lucratives són els que van presentar un nivell més elevat de quotes (3.022 

euros per alumne), mentre que es van situar en xifres inferiors els centres religiosos (1.942 euros per 

alumne) i els laics lucratius (1.886 euros per alumne).  

 
Pel que fa a les llars d’infants, la quota mitjana satisfeta per alumne va ser de 3.689 euros. 

 

Les quotes pels serveis complementaris van representar gairebé el 30% del total de quotes 

Els serveis complementaris (menjador, transport, residència i acollida...) dels centres no universitaris van 

generar uns ingressos de 307 milions d’euros per als centres d’ensenyament privat no universitari i de 

24 milions d’euros per a les llars d’infants. Aquestes xifres van representar el 30% i el 26% 

respectivament, del total d’ingressos per quotes d’aquests centres. 

 
El servei de menjador és el més important dels serveis complementaris de les llars i escoles. El van oferir 

1.225 centres (un 88%) i estava present en més del 96% dels centres d’educació infantil, primària i 

secundària obligatòria. El curs 2014-2015 va donar servei a 185.860 usuaris (un 40% del total 

d’alumnes), la major part d’aquests corresponents a centres d’ensenyament obligatori.  
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Taula 1. Ingressos i despeses dels centres d'ensenyament privat reglat. Catalunya. Curs 2014-2015

milers d'euros

Llars 
d'infants

Ensenyament 
no universitari

Ensenyament 
universitari Total

% variació del 
total respecte 

curs 2009-2010

Despeses
De personal 63.444 1.554.827 240.502 1.858.774 6,5
De personal docent autònom .. .. 55.131 55.131 46,5
En béns i  serveis 34.385 559.121 169.864 763.369 18,3
En impostos 1.173 5.758 1.350 8.282 -11,0
Total despeses corrents 99.003 2.119.705 466.848 2.685.556 10,2
Operacions de capital 2.981 128.016 19.610 150.608 -11,1

Ingressos
Per quotes 92.010 1.043.928 431.390 1.567.328 24,2

De serveis educatius 68.424 737.044 412.230 1.217.697 26,0
De serveis complementaris 23.586 306.884 19.160 349.630 18,4

Concertació i  transferències públiques 5.989 1.119.825 54.809 1.180.624 -2,4
Per transferències corrents de particulars, empreses 1.816 16.730 4.418 22.963 -19,8
Per transferències corrents d'AMPAs i  ISFL 1.574 37.515 2.313 41.402 -35,9
Altres ingressos corrents 582 21.716 18.912 41.211 8,3
Total ingressos corrents 101.972 2.239.714 511.842 2.853.527 9,7
Ingressos de capital 430 21.264 8.225 29.918 83,8

Font: Idescat.

Taula 2. Alumnes i quota per alumne segons el concert i la titularitat. Catalunya. Curs 2014-2015

Quota serveis 
educatius

Quota serveis 
complementaris Quota total 

Alumnes  (euros per alumne)  (euros per alumne)  (euros per alumne)

Llars d'infants 25.948 2.742 947 3.689

Ensenyament no universitari 432.997 1.702 709 2.411

Centres amb concert 395.114 1.367 668 2.035
Religiosos 261.012 1.305 637 1.942
Laics no lucratius 39.116 2.003 1.019 3.022
Laics lucratius 94.986 1.277 609 1.886

Centres sense concert 37.883 5.196 1.132 6.328
Religiosos 2.019 3.981 1.280 5.261
Laics no lucratius 12.060 5.132 688 5.820
Laics lucratius 23.803 5.332 1.344 6.676

Ensenyament universitari 119.846 3.414 .. ..
Religiosos 7.583 6.514 .. ..
Laics no lucratius 101.895 2.998 .. ..
Laics lucratius 10.368 5.239 .. ..

Total 578.791

Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabil itat o no disponible.
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Taula 3. Resultat brut d'explotació de l'ensenyament privat reglat
Catalunya. Curs 2009-2010 i  2014-2015

milers d'euros

Llars d'infants Curs 2014-2015 Curs 2009-2010

Total despeses corrents 99.003 119.836

Total ingressos corrents 101.972 132.403

Resultat brut d'explotació 2.969 12.567

Percentatge s/ingressos 2,9% 9,5%

Ensenyament no universitari

Total despeses corrents 2.119.705 1.971.654

Total ingressos corrents 2.239.714 2.084.180

Resultat brut d'explotació 120.009 112.526

Percentatge s/ingressos 5,4% 5,4%

Ensenyament universitari

Total despeses corrents 466.848 345.562

Total ingressos corrents 511.842 385.376

Resultat brut d'explotació 44.994 39.814

Percentatge s/ingressos 8,8% 10,3%

Total ensenyament privat reglat

Total despeses corrents 2.685.556 2.437.052

Total ingressos corrents 2.853.528 2.601.959

Resultat brut d'explotació 167.972 164.907
Percentatge s/ingressos 5,9% 6,3%

Font: Idescat.

Taula 4. Llars d'infants i ensenyament no universitari
Centres que ofereixen serveis complementaris i usuaris, segons el tipus de centre. Catalunya. Curs 2014-2015

Centres que ofereixen serveis complementaris

Menjador Transport Residència Acoll ida Menjador Transport Residència Acoll ida

Llars d'infants 545 26 .. .. 560 14.819 383 .. .. 25.948
Ensenyament primari 106 8 0 65 110 11.622 287 0 1.575 29.239
Ensenyament obligatori 285 28 4 163 297 43.075 2.030 151 5.240 141.637
Ensenyament obligatori i  batxil lerat 228 56 6 142 239 112.862 9.864 230 12.261 234.493
Batxil lerat 0 0 0 0 17 0 0 0 0 7.705
Ens. professional i  artístic sup. 1 0 1 0 93 2 0 12 0 15.008
Educació especial 60 19 3 9 63 3.480 652 85 146 4.429
Formació d'adults 0 0 0 0 16 0 0 0 0 486
Total 1.225 137 14 379 1.395 185.860 13.216 478 19.222 458.945

Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabil itat o no disponible.

Nombre 
total de 
centres

Usuaris de serveis complementaris Nombre 
total 

d'alumnes
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