
2.797 €CONCERTADA

L’ESCOLA CONCERTADA EN EL SISTEMA 
EDUCATIU DE CATALUNYA

Cost que assumeix la Generalitat de Catalunya
per cada ALUMNE* *Font: IDESCAT 2015

L’ESCOLA CONCERTADA, 
QUÈ REPRESENTA EN EL SISTEMA EDUCATIU?

L’ESCOLA CONCERTADA, COM ES FINANCIA?

5.049 €PÚBLICA

(376.000 alumnes)

30%
DEL TOTAL D’ALUMNES

(20.000 docents)

27%
DEL TOTAL DE DOCENTS

19%
DEL PRESSUPOST 
DEL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ

1/ CONCERT EDUCATIU

1.1/ PAGAMENT DELEGAT

EN QUÈ CONSISTEIX I QUÈ APORTA?

És l’acord entre la Generalitat i una escola que 
no és de la seva titularitat perquè el govern 
n’assumeixi una part del finançament i l’escola 
s’incorpori al sistema públic d’ensenyament.

Les famílies paguen per fer front al cost de la 
plaça escolar que no cobreix el concert.

APORTA:
· Sou i cotitzacions del professorat per 5 hores 

diàries de classe. I els seus corresponents 
especialistes i suport.

APORTA:
· Sous del Personal d’administració i serveis (PAS)
· Subministraments (Aigua, llum, gas, telèfon, etc.)
· Manteniment.
· Neteja del centre.

1.2/ DESPESES DE FUNCIONAMENT
Pagament Generalitat.
Aquesta aportació només cobreix, 
aproximadament, el 50% de la despesa real.
El nou projecte de Decret de Concerts fet pel 
Departament reconeix que la dotació s’hauria 
d’incrementar un 75% per garantir la gratuïtat 
de plaça.

2/ APORTACIONS DE 
LES FAMÍLIES+

2.1/ QUOTES ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES

EN QUÈ CONSISTEIX I QUÈ APORTA?

Pagament de les famílies.
Aquesta aportació la fixa el Departament. No es 
mou des de 2011. Correspon a 15€ al mes per 
cada hora setmanal d’activitat complementària.

APORTA:
· La sisena hora. Activitats complementàries: 

sous i manteniment del que representa tenir 
l’escola oberta una hora més.

· Substitucions: Dels primers 15 dies de baixa 
dels professors.

· Professors extra que l’escola pugui tenir.

APORTA:
· Menjador
· Activitats extraescolars
· Sortides: excursions, colònies, viatges...
· Inversions: taules, cadires, ordinadors, 

pissarres, obres...
· Assegurances, material, fotocòpies, etc.

2.2/ PRESTACIÓ DE SERVEIS
Les famílies paguen per la contraprestació d’un 
servei, igual que en les escoles públiques. 
Tots els conceptes i quantitats que es cobren a 
les famílies han de ser aprovades per:

a) Consell Escolar
b) Departament d’Educació

3.1/ DERRAMES I APORTACIONS 
VOLUNTÀRIES

EN QUÈ CONSISTEIX I QUÈ APORTA?

Aportacions directes de les famílies.

APORTA:
· Obres
· Millores importants

APORTA:
· Finançament de l’escola.

3.2/ DONATIUS
Donatius de particulars o entitats.

+ 3/ ALTRES FONTS DE 
FINANÇAMENT

L’escola contracta els mestres i la Generalitat 
en paga el salari i les cotitzacions.
El nou projecte de Decret de Concerts** fet pel 
Departament reconeix que la dotació és 
inferior al que hauria de ser per garantir la 
gratuïtat de plaça.

** descarregeu-vos la MEMÒRIA 
D’AVALUACIÓ relativa al projecte de 
Decret pel qual es regulen els 
concerts educatius (PDF).

Són donacions COMPLETAMENT VOLUNTÀRIES 
de famílies, particulars o entitats a les escoles.


