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28 de novembre de 2022 

Enquesta del finançament i la despesa de l’ensenyament privat. Curs 2020/2021 

Els centres d'ensenyament privat reglat van generar uns ingressos de 3.429 

milions d’euros i unes despeses de 3.190 milions el curs 2020/2021 

 

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

ensenyaments reglats a Catalunya van generar uns ingressos corrents per valor de 3.429 

milions d’euros durant el curs 2020-2021, xifra que representa un augment del 20,2% respecte 

de l'anterior edició de l'enquesta, que va correspondre al curs 2014-2015. Pel que fa a les 

despeses corrents van ser de 3.190 milions d'euros, que suposa un increment del 18,8%.  

Cal tenir en compte que els valors econòmics recollits en aquesta enquesta són nominals, 

sense descomptar els efectes de la inflació, és a dir, l’efecte dels preus. 

Les principals partides d'ingressos corrents van tenir comportaments similars: les quotes 

satisfetes pels alumnes (1.890 milions d’euros) van augmentar un 20,6% en relació amb el 

curs 2014-2015, i els ingressos procedents de concertació i transferències públiques (1.388 

milions d’euros), un 17,5% més en el mateix període. L'aportació de l’Administració pública va 

representar el 40% dels recursos dels centres (el 50% en el cas dels no universitaris, el 9% a 

les llars d'infants i el 8% als universitaris). 

Respecte a les despeses corrents, la principal partida correspon a la destinada a personal 

(2.334 milions d’euros, inclòs el personal autònom docent) amb un augment del 22,0% en 

relació amb l’enquesta anterior, seguit de la despesa en béns i serveis (854 milions d’euros), 

que va créixer un 10,7%. 
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Els centres concertats religiosos són els que presenten la quota per alumne més baixa, 

1.963 euros 

Al curs 2020-2021, els centres d'ensenyament privat reglat de Catalunya van donar servei a 

606.121 alumnes. El col·lectiu més nombrós va ser el d’alumnes d’estudis no universitaris 

(72,2% del total d’alumnes), seguit dels alumnes universitaris (24,5%) i els alumnes de 

llars d'infants (3,3%).  

Les quotes cobrades als alumnes per serveis educatius i complementaris de centres no 

universitaris (excloses les llars d'infants), mostren diferències segons el concert i la titularitat. 

Als centres sense concert, aquestes quotes van ser de 7.263 euros per alumne (342 milions 

d'euros); en canvi, en els centres concertats aquestes quotes van ser de 2.257 euros per 

alumne (882 milions d'euros). D'aquests, els centres religiosos amb concerts és on la quota 

total per alumne és més baixa (1.963 euros), mentre que els centres laics que depenen 

d’entitats no lucratives són els que van presentar un nivell més elevat de quotes (3.686 euros 

per alumne). 

Les quotes pels serveis complementaris van representar gairebé el 23% del total de 

quotes dels centres no universitaris 

Els serveis complementaris (menjador, transport, residència i acollida...) van generar uns 

ingressos per quotes de 283 milions d’euros per als centres d’ensenyament privat no 

universitari i de 16 milions d’euros per a les llars d’infants. Aquestes xifres van representar el 

23% i el 22% respectivament, del total de les quotes d’aquests centres.  

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

van oferir 1.098 centres (un 81%) i estava present en més del 91% dels centres d’educació 

infantil, primària i secundària obligatòria. El curs 2020-2021 va donar servei a 187.227 usuaris 

(un 41% del total d’alumnes), la major part d’aquests corresponents a centres d’ensenyament 

obligatori.  

El personal docent és força feminitzat, excepte en l’ensenyament universitari 

A les llars d'infants privades el 98,5% del personal docent (inclosos autònoms) són dones. En 

el cas dels centres no universitaris aquest percentatge total és del 69,2%, mentre que a 

l’ensenyament universitari és on s’observa la major paritat, amb una proporció del personal 

docent  que són dones del 43,2%. 

Per nivells educatius (sense llars 

d’infants) hi ha diferències 

significatives. La proporció més 

elevada de dones entre el personal 

docent és als nivells infantil i educació 

especial (94,7% i 81,7%, 

respectivament). En  canvi el 

percentatge més baix es presenta a la 

formació professional bàsica (44,8%) i 

al doctorats i màsters (41,7% i 40,9%). 
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Taula 1. Ingressos i despeses dels centres d'ensenyament privat reglat. Catalunya 2020-21

Milers d'euros

Llars d'infants

Ensenyament no 

universitari

Ensenyament 

universitari Total

% Variació del total 

respecte el Curs 

2014/15

Ingressos

  Quotes 72.885 1.223.976 593.342 1.890.203 20,6%

  Per transferències corrents públiques 7.849 1.322.755 56.935 1.387.539 17,5%

  Per transferències coorents de particulars i empreses 2.192 6.275 9.539 18.007 -21,6%

  Per transferències corrents d'organismes, associacions i ISFL 655 25.073 14.457 40.185 -2,9%

  Altres ingressos 993 46.971 44.797 92.762 125,1%

  Ingressos corrents totals 84.574 2.625.050 719.070 3.428.695 20,2%

  Ingressos de capital i financers 3.375 14.530 14.784 32.690 9,3%

Despeses

  Despesa de personal 51.541 1.865.541 417.169 2.334.251 22,0%

  Despesa en béns i serveis 29.226 586.351 229.555 845.132 10,7%

  Despesa en impostos 1.347 6.534 2.621 10.502 26,8%

  Despeses corrents totals 82.113 2.458.426 649.345 3.189.884 18,8%

  Operacions de capital i financeres 3.652 89.902 44.204 137.759 -8,5%

Distribució percentual de les partides dels ingressos i despeses corrents

Llars d'infants

Ensenyament no 

universitari

Ensenyament 

universitari Total

Ingressos corrents

  Quotes 86,2 46,6 82,5 55,1

  Per transferències corrents públiques 9,3 50,4 7,9 40,5

  Per transferències coorents de particulars i empreses 2,6 0,2 1,3 0,5

  Per transferències corrents d'organismes, associacions i ISFL 0,8 1,0 2,0 1,2

  Altres ingressos 1,2 1,8 6,2 2,7

  Ingressos corrents totals 100,0 100,0 100,0 100,0

Despeses

  Despesa de personal 62,8 75,9 64,2 73,2

  Despesa en béns i serveis 35,6 23,9 35,4 26,5

  Despesa en impostos 1,6 0,3 0,4 0,3

  Despeses corrents totals 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Idescat.
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Taula 2. Alumnes i quota per alumne segons el concert i la titularitat. Catalunya. Curs 2020/2021

Quota serveis 

educatius

Quota serveis 

complementaris Quota total 

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

Llars d'infants 20.103 2.828 797 3.625

Ensenyament no universitari 437.819 2.148 647 2.796

Centres amb concert 390.697 1.621 636 2.257

Religiosos 232.931 1.405 558 1.963

Laics no lucratius 57.516 2.564 1.122 3.686

Laics lucratius 100.251 1.580 539 2.119

Centres sense concert 47.121 6.524 739 7.263

Religiosos 1.759 5.185 1.366 6.551

Laics no lucratius 13.010 6.741 546 7.287

Laics lucratius 32.353 6.509 783 7.292

Ensenyament universitari 148.200 3.808 .. ..

Total 606.122

Font: Idescat.

(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taula 3. Llars d'infants i ensenyament no universitari

Centres que ofereixen serveis complementaris i usuaris, segons el tipus de centre. Catalunya. Curs 2020/2021

Centres Usuaris Centres Usuaris Centres Usuaris

Llars d'infants 411 11852 5 29 .. ..

Centres d'ens. primari 107 13.269 8 489 0 0

Centres d'ens. obligatori 290 50.882 31 1.246 1 47

Centres d'ens. obligatori i batxillerat 227 107.543 63 10.444 1 18

Centres de batxillerat 0 0 0 0 0 0

Centres d'ens. professional i artístic sup. 4 518 3 436 4 300

Centres d'educació especial 59 3.164 25 989 1 7

Centres de formació d'adults 0 0 0 0 0 0

Total 1.098 187.228 135 13.633 7 372

Centres Usuaris Centres Usuaris

Llars d'infants .. .. .. .. 467 20.103

Centres d'ens. primari 75 1.496 54 3.414 114 26.224

Centres d'ens. obligatori 190 6.414 162 18.989 300 137.058

Centres d'ens. obligatori i batxillerat 153 12.692 179 44.340 239 238.777

Centres de batxillerat 0 0 4 162 18 8.797

Centres d'ens. professional i artístic sup. 0 0 3 309 132 21.792

Centres d'educació especial 7 101 8 347 64 4.578

Centres de formació d'adults 0 0 0 0 13 592

Total 425 20.703 410 67.561 1.347 457.921

Font: Idescat.

(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
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Taula 4. Percentatge de professores sobre el total de professors, per nivells educatius i tasques

Catalunya. Curs 2020/2021

Llars d'infants

Professorat remunerat i no remunerat 98,5%

Educació infantil 1r cicle 98,5%

Educació infantil 2n cicle 95,9%

Altres tasques (direcció, extraescolar...) 94,9%

Professorat autònom 98,7%

Total professorat 98,5%

Centres no universitaris

Professorat remunerat i no remunerat 69,4%

Educació infantil 94,7%

Educació primària 76,4%

Educació secundària obligatòria 59,9%

Batxillerat 54,6%

Formació professional bàsica i altres programes prof. 44,8%

Cicles formatius grau mitjà 46,9%

Cicles formatius grau superior 48,4%

Educació especial 81,7%

Formació d'adults 57,7%

Altres tasques (direcció, extraescolar...) 62,4%

Professorat autònom 48,1%

Total professorat 69,2%

Centres universitaris

Professorat assalariat 45,6%

Ensenyament de grau de 1r i 2n cicle 46,5%

Ensenyament de màster 41,7%

Ensenyament de doctorat 40,9%

Estudis superiors no homologats 45,6%

Altres tasques (direcció, activitats d'extensió ...) 45,7%

Professorat autònom 42,2%

Total professorat 43,2%

Font: Idescat.
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Nota metodològica 

L’Idescat presenta els resultats de l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament 
privat, curs 2020/2021. Aquesta actuació es realitza a través d’un conveni amb l’INE. 

L’objectiu principal de l’enquesta és l’estudi de les característiques econòmiques i 
estructurals dels centres d’ensenyament privat que imparteixen ensenyament reglat (tant 
concertats com no concertats). S’entén per reglat aquells ensenyaments homologats per les 
administracions públiques educatives. 

El directori de centres no universitaris privats i de centres universitaris ha estat proporcionat 
pel Departament d’Educació i pel Departament de Recerca i Universitats, respectivament. 

Aquesta operació té caràcter quinquennal; no obstant això, la crisi sanitària provocada per la 
covid-19 i les dificultats associades a la recollida de dades en pandèmia han ocasionat que 
aquesta última edició es traslladés al curs següent (curs 2020/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació sobre aquesta activitat a www.idescat.cat/n4406 

Servei de premsa  Telèfon +34-93.557.30.50  premsa@idescat.cat 

Totes les notes de premsa a www.idescat.cat/premsa 

https://www.idescat.cat/n44061
mailto:premsa@idescat.cat
https://www.idescat.cat/premsa

