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ÍNDEX D'ABREVIATURES 

CECE Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

ISEC Índex estadístic estatuts social, econòmic i cultural. 

ITACA Sistema d'informació centralitzat que connecta tota la 
comunitat educativa valenciana (centres, docents, pares i 
alumnes). 

LODE Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a 
l'Educació. 

LOE Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 

LPG Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici de 2014. 

MECE Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 
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0. RESUM-CONCLUSIONS 

Els pares o tutors, en relació amb l'educació dels seus fills o pupils, tenen 
dret, d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei Orgànica 8/1985, de 
3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació (d'ara en avant LODE) a 
escollir centre docent tant públic com privat. 

En l'educació primària, les administracions educatives han de garantir a 
tots els alumnes un lloc escolar gratuït en el seu propi municipi o la zona 
d'escolarització establida. 

En l'àmbit pressupostari de la Generalitat, el programa pressupostari 
422.20 està gestionat per la Direcció General de Centres i Personal Docent 
dependent de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació, i actua 
sobre la problemàtica relacionada amb l'escolarització de l'alumnat de 
les etapes d'educació infantil i d'educació primària, així com la formació 
de persones adultes. 

El programa 422.20, "Ensenyament primari", té un pressupost inicial per 
a l'exercici de 2014 d'1.493.613 milers d'euros, que representa el 37,2% 
del pressupost de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (d'ara en 
avant CECE). (vegeu el quadre 1). 

D'acord amb la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, el Consell 
d'aquesta Institució va acordar incloure en el Programa Anual d'Actuació 
de 2014 treballs d'auditoria operativa relacionats, entre altres, amb el 
programa pressupostari de l'ensenyament primari.  

Per tant, el present Informe és el resultat del treball d'avaluació amb 
criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del programa 
pressupostari 422.20. 

Per a poder avaluar en termes d'eficiència, eficàcia i economia el 
programa pressupostari 422.20, s'han definit els següents objectius 
concrets, formulats en termes de preguntes: 
 

Objectiu 1: ¿S'han adquirit les prestacions en ensenyament primari en la 
quantitat, qualitat i cost més adequat? 

 

Objectiu 2: ¿Hi ha un sistema adequat de control de la gestió de les prestacions 
en ensenyament primari? 

Per a facilitar l'obtenció de respostes a aquests objectius, cada un ha 
sigut desglossat en diversos subobjectius (vegeu l'apartat 3.2). 

Pel que fa a l'activitat auditada, cal dir com a qüestió prèvia que la CECE 
no disposa a la data actual d'un panell complet d'indicadors que serien 
necessaris per a mesurar o avaluar els objectius que es pretenen obtenir 
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amb el programa pressupostari i que permetrien valorar l'eficàcia, 
l'eficiència i l'economia de les prestacions. 

Per això, aquesta Sindicatura ha definit uns criteris d'auditoria entesos 
com unitats de mesura que han servit per a avaluar l'eficiència, l'eficàcia 
i l'economia de l'activitat auditada, comparant-la amb la seua situació 
real (vegeu l'apartat 3.2). 

Entre les fonts d'informació consultades per a realitzar aquest treball, les 
més significatives són les següents: 

a) Normativa legal relacionada amb matèria educativa. 

b) Estadístiques a escala autonòmica i estatal sobre centres docents, 
alumnat, resultats acadèmics i despesa pública i dels llars en 
educació. 

c) Execució pressupostària del programa 422.20. 

d) Sistema d'informació ITACA de la CECE (vegeu la definició en la 
pàgina 4). 

La metodologia utilitzada ha consistit en primer lloc en l'aplicació dels 
procediments de valoració del risc (coneixement de l'entorn en què es 
desenvolupa l'activitat, inclòs el seu control intern), a fi d'identificar i 
valorar els riscos relacionats amb el programa pressupostari objecte de 
l'auditoria per a delimitar aquelles àrees sobre les quals s'han 
desenvolupat procediments d'auditoria per a reduir el risc  a un nivell 
adequat. 

En segon lloc, hem analitzat la documentació pertinent subministrada 
tant per la CECE com pels tercers als quals els ha sigut requerida, i s'han 
mantingut entrevistes i reunions de treball, tant amb els gestors de la 
pròpia CECE, tot incloent-hi els serveis territorials, així com amb els 
equips directius de centres docents. 

En particular han resultat fonamentals per a aquest treball les 
observacions manifestades com a conseqüència de les visites realitzades 
als centres docents seleccionats. Els centres seleccionats han sigut nou 
centres públics i nou de concertats de les tres províncies de la Comunitat 
Valenciana. 

Aquestes visites ens han permès revisar la documentació que hem 
considerat necessària per a avaluar el control exercit per la CECE. 

Quant a la naturalesa de les proves, hem realitzat proves numèriques de 
caràcter analític (tendències i coeficients) i proves descriptives basades 
en comparances qualitatives. 
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Els resultats d'aquestes comprovacions els detallem en l'apartat 4, 
"Observacions", d'aquest Informe. 

CONCLUSIONS DEL TREBALL REALITZAT: 

Pel que fa a l'adquisició de les prestacions en educació primària en la 
quantitat, qualitat i cost més adequat 

a) L'índex d'ocupació dels llocs escolars a la Comunitat Valenciana, 
d'educació infantil de segon cicle i de primària en el curs escolar 
2013-2014, es va situar al voltant del 71,0% en els centres públics, 
mentre que el dit índex va ser del 87,5% en la xarxa concertada 
(apartat 4.1.2). 

 

Curs escolar 2013-2014 (Ed. Infantil + Ed. Primària) 

Dades Públic Concertat Total 

Unitats escolars (a) 14.597 4.782 19.379 

Ràtio màxima alumne/unitat (b) 30 30 30 

Nombre màxim de llocs escolars (c) = (a) x (b) 437.910 143.460 581.370 

Alumnes matriculats (d) 310.791 125.488 436.279 

Llocs escolars vacants (e) = (c) - (d) 127.119 17.972 145.091 

Índex d'ocupació (f) = (d) / (c) 71,0% 87,5% 75,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades facilitada per la CECE, extreta de l'aplicació ITACA 

Quadre 0.1 

b) El cost anual d'una unitat escolar amb trenta alumnes en un centre 
públic és aproximadament un 13%-14% superior al cost en un 
centre concertat (apartat 4.1.3). 

 Aquest càlcul està realitzat sobre una ocupació teòrica de trenta 
alumnes per a les dues xarxes, pública i concertada. 

 Prenent com a partida aquest cost d'unitat escolar, s'obtenen els 
costos per alumne teòric (trenta alumnes per unitat) i per alumne 
real (ràtio d'alumnes per unitat): 
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Públics Concertats Diferència 

 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

Cost anual estimat (€) (Vegeu quadres 11 i 13) 704.344 1.313.457 620.896 1.148.497     

Unitats escolars per línia 9 18 9 18     

Cost estàndard per unitat (euros) 78.260 72.970 68.988 63.805 13,4% 14,4% 

Ràtio teòrica alumnes per unitat 30 30 30 30     

Cost estàndard per alumne teòric (euros) 2.609 2.432 2.300 2.127 13,4% 14,4% 

Ràtio real alumnes per unitat (Veg. quadre 15) 19,3 22,2 25,4 26,7     

Cost estàndard per alumne real (euros) 4.055 3.287 2.716 2.390 49,3% 37,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades facilitada per la CECE, extreta de l'aplicació ITACA 

Quadre 0.2 

 La comparança del cost estàndard per alumne teòric i real quedaria 
de la següent manera, si es tingués en compte la despesa mitjana 
de les famílies per alumne per classes lectives en els col·legis 
concertats: 

 

En euros Públics Concertats Diferència 

 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

Cost estàndard per alumne teòric (Veg. quadre 14) 2.609  2.432  2.300  2.127  13,4% 14,3% 

Cost estàndard per alumne real (Veg. quadre 16) 4.055  3.287  2.716  2.390  49,3% 37,5% 

Despesa mitjana de les famílies per alumne per 
classes lectives (Vegeu quadre 17) - - 368  368  - - 

Cost anual estimat per alumne teòric 2.609  2.432  2.668  2.495  (2,2%) (2,5%) 

Cost anual estimat per alumne real 4.055  3.287  3.084  2.758  31,5% 19,2% 

Font: Elaboració pròpia 

Quadre 0.3 

 L’estalvi de despesa pública que sorgiria de la comparació del cost 
per unitat escolar de la xarxa pública i de la xarxa concertada 
tindria com a contrapartida la despesa addicional que les famílies 
assumeixen en l'escolarització en centres concertats, tal com 
mostrem en el quadre 0.3. 

 D’acord amb les dades exposades, l’administració educativa ha de 
procurar que els principis d’eficàcia i eficiència es tinguen en 
compte en els criteris generals que servisquen per a determinar el 
nombre d’unitats escolars, a fi d’assolir un equilibri raonable entre 
l’ocupació escolar en els centres públics i en els centres concertats, 
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respectant en qualsevol cas els principis constitucionals (apartat 
4.1.1). 

c) La quantia resultant en concepte de pagament delegat del personal 
docent de centres concertats supera els límits dels mòduls 
econòmics establits per la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 2014 (d'ara en 
avant LPG). 

 Aquesta circumstància es deu al fet que els mòduls s'han estimat 
basant-nos en unes condicions retributives estàndard, sense 
incloure la totalitat d'obligacions addicionals que ha d'assumir la 
Conselleria i que emanen de la normativa vigent estatal i 
autonòmica. 

 El cost real suportat per l'Administració educativa en relació amb el 
mòdul de despeses variables (que inclou bàsicament antiguitat, 
complements, direcció i baixes), és superior al regulat en l'LPG en 
centres d'una a tres línies. (Apartat 4.1.3). 

 Hi ha conceptes de despeses que són fixos independentment de la 
grandària del centre (per exemple els complements relacionats amb 
la funció directiva), fet que implica que a menor grandària del 
centre, major cost per unitat escolar. 

 Per tant, els mòduls econòmics per a despeses variables no haurien 
de ser lineals amb independència del nombre d'unitats escolars, 
sinó que haurien de mantenir una proporció inversa a la grandària 
del centre. 

d) Quant als resultats de l'avaluació de diagnòstic de la Comunitat 
Valenciana, el Servei d'Avaluació i Estudis (Direcció General 
d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística) ens ha facilitat els 
resultats agrupats segons la titularitat del centre relatius al curs 
escolar 2012-2013. (Vegeu l'apartat 4.1.4). 

 Igual que ocorre a escala estatal, els resultats acadèmics de les dues 
xarxes s'igualen una vegada descomptat  l'efecte de l'índex 
estadístic de l'estatus social, econòmic i cultural (ISEC). (Vegeu el 
quadre 21, apartat 4.1.5). 

Pel que fa al control de la gestió de les prestacions en educació primària 

e) Aquesta Sindicatura ha realitzat visites als tres serveis territorials 
d'inspecció i no ens ha sigut possible traure conclusions sobre 
l'existència i integritat de totes les actuacions realitzades, ja que 
hem constatat que no hi ha un registre informatitzat únic que 
reculla la totalitat de les tasques dutes a terme pel col·lectiu 
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d'inspectors i no existeix tampoc un arxiu únic de documentació 
que reunisca tots els informes relatius a un centre. 

 Hem constatat que cada servei territorial gaudeix d'autonomia 
d'organització, raó per la qual, amb caràcter general, els 
procediments d'elaboració i custòdia dels informes dels inspectors 
no són homogenis. En opinió d'aquesta Sindicatura, dita 
circumstància dificulta el seguiment de les actuacions realitzades. 
(Apartat 4.2.1). 

f) El pla anual d'actuació de la inspecció general per al curs 2009-2010 
dins del pla de visita de la inspecció educativa als centres educatius 
(PLAVIE), va determinar la supervisió de la documentació de la 
gestió econòmica dels centres públics. 

 No obstant això, no hem obtingut els resultats globals de la dita 
supervisió i, per això, no podem emetre una opinió sobre 
l'efectivitat de la supervisió econòmica dels centres públics que 
hagen realitzat els serveis d'inspecció en els últims exercicis. 
(Apartat 4..2.3). 

g) El període mitjà de pagament de les despeses de funcionament tant 
dels centres públics com dels concertats s'ha deteriorat 
significativament en el període 2009-2013. (Apartat 4.2.2). 

 En qualsevol cas i, malgrat la deterioració, hi ha saldos disponibles 
en els comptes bancaris, els titulars dels quals són cada un dels 
centres docents públics, estimats en 16.880 euros de mitjana per 
centre. Aquesta quantitat és similar a l'import de les transferències 
anuals en concepte de despeses de funcionament del centre. 

h) En termes generals, el control econòmic exercit per l'administració 
educativa, conjuntament amb la direcció dels centres docents, se 
situa en el nivell mitjà. (Apartat 4.2.3). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les observacions detallades en l'annex VI (preguntes 1 a 28). 

Gràfic 0.1 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les observacions detallades en l'annex VII 

Gràfic 0.2 

i) La normativa autonòmica valenciana no és suficientment 
clarificadora quant al desenvolupament del principi bàsic de 
gratuïtat, ja que hi ha buits pel que fa a l'obligació d'informació i a 
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les normes que han de complir els centres en relació amb les 
activitats i serveis associats a l'educació. 

 Del treball realitzat es desprén que, amb caràcter general, els 
centres concertats no sol·liciten la preceptiva autorització de preus 
de les activitats complementàries que figuren en la programació 
general anual del centre, sense que conste que la direcció territorial 
competent haja iniciat cap actuació quant a aquest incompliment 
normatiu. 

 També té caràcter generalitzat l'existència d'ànim de lucre en les 
activitats complementàries organitzades pels centres concertats, 
incomplint així l'article 51 de la LODE i l'article 15 del Reial Decret 
2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Normes Bàsiques sobre Concerts Educatius. (Apartat 4.2.4). 

 Aquesta incidència també s'ha identificat en els centres públics, 
incomplint l'apartat 2.6 de la Resolució de 24 de juliol de 2013 de les 
direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, 
Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions 
per a l'organització i el funcionament  en les escoles d'educació 
infantil de segon cicle i col·legis d'educació primària durant el curs 
2013-2014. 

 De la documentació que ens ha subministrat la direcció dels centres 
concertats visitats sobre aportacions econòmiques, hem detectat 
que no es poden considerar estrictament voluntàries totes les 
quantitats que reben, ja que no queda reflectit aquest terme 
expressament en la informació facilitada a les famílies, fet que 
incompleix l'article 51 de la LODE i l'article 15 del Reial Decret 
2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Normes Bàsiques sobre Concerts Educatius. 
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Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 0.3 

 El rang d'imports és molt variat i, en qualsevol cas, no hem pogut 
contrastar la fiabilitat de la documentació facilitada, ja que no tota 
està disponible en els taulers d'anuncis dels centres o en les seues 
pàgines web. 

D'acord amb aquestes conclusions, hem elaborat les recomanacions que 
indiquem en l'apartat 5. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball al personal 
de la Intervenció General de la Generalitat i de la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esport, en especial a la Subdirecció de Centres Docents, a la 
Inspecció General d'Educació, A la Inspecció Territorial d'Educació 
d'Alacant, Castelló i València, i als equips directius dels divuit centres 
docents que hem visitat. 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Estructura del sistema educatiu 

El sistema educatiu s'organitza en etapes, cicles, graus, cursos i nivells 
d'ensenyament, de manera que assegure la transició tant entre ells com 
dins de cadascun. 
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Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

Gràfic 1 
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L'educació infantil té caràcter voluntari i la seua finalitat és contribuir al 
desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets des del 
seu naixement fins al sis anys d'edat. Aquesta etapa s'ordena en dos 
cicles, i el segon (des dels tres als sis anys d'edat) és gratuït. 

L'ensenyança bàsica, constituïda per l'educació primària i l'educació 
secundària obligatòria, és obligatòria i gratuïta per a totes les persones. 

L'educació primària és una etapa educativa que comprén sis cursos 
acadèmics que es cursaran ordinàriament entre els sis i els dotze anys 
d'edat. La finalitat en aquesta etapa és facilitar als alumnes els 
aprenentatges de l'expressió i comprensió oral, la lectura, l'escriptura, el 
càlcul, l'adquisició de nocions bàsiques de la cultura i l'hàbit de 
convivència, així com els d'estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat 
i l'afectivitat, a fi de garantir una formació integral que contribuïsca al 
ple desenvolupament de la personalitat i preparar-los per a cursar amb 
profit l'educació secundària obligatòria. 

En l'educació primària, les administracions educatives han de garantir 
per a tots els alumnes un lloc escolar gratuït en el seu municipi o zona 
d'escolarització establida. 

Els pares o tutors, en relació amb l'educació dels seus fills o pupils, tenen 
dret, d'acord amb el que estableix l'article 4 de la LODE, a escollir centre 
docent tant públic com privat. 

Les administracions educatives regulen l'admissió dels alumnes en 
centres públics i privats concertats de manera que es garantisca el dret a 
l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció del 
centre per part dels pares o tutors.  

Els centres docents es classifiquen en: 

- Centres públics: aquells el titular del qual siga una administració 
pública. 

- Centres privats: aquells el titular del qual siga una persona física o 
jurídica de caràcter privat.1 

- Centres privats concertats: són els centres privats acollits al règim 
de concerts legalment establit. 

1.2 Objecte de l'auditoria 

L'article 5 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, inclou entre les 
seues funcions, a més de les referides al control extern de la gestió 
economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, 
                                                                 
1 S'entén per titular d'un centre privat la persona física o jurídica que conste com a tal en 
el registre de centres de la corresponent administració educativa. 
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aquelles que d'acord amb l'ordenament jurídic siguen convenients per a 
assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de 
legalitat, d'eficàcia i d'economia exigibles al sector públic. 

D'altra banda, l'article 8.3 de la mateixa Llei, determina que els informes 
s'hauran de pronunciar, entre altres qüestions, sobre si la gestió dels 
recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s'ha desenvolupat 
de forma econòmica i eficient, i avaluar el grau d'eficàcia en l'assoliment 
dels objectius previstos. 

D'acord amb la dita Llei, el Consell de la Sindicatura de Comptes va 
acordar incloure en el Programa Anual d'Actuació de 2014, treballs 
d'auditoria operativa relacionats, entre altres, amb el programa 
pressupostari relacionat amb l'ensenyament primari (programa 422.20). 

1.3 Anàlisi prèvia de l'entorn 

Per a dur a terme aquesta auditoria operativa del programa pressupostari 
d'ensenyança primària, hem realitzat prèviament una anàlisi de l'entorn 
relacionat amb el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. 

Amb aquesta finalitat s'ha consultat i analitzat la documentació 
considerada més rellevant en aquest àmbit referida bàsicament a la 
legislació aplicable, articles d'opinió, estadístiques, informació 
econòmica pressupostària, informes d'òrgans de control, així com 
diverses publicacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i de la 
mateixa Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

A fi de delimitar el treball per realitzar, perquè l'auditoria operativa duta 
a terme siga útil i viable, d'acord amb els mitjans i recursos disponibles 
per la Sindicatura de Comptes, el treball previ ha posat de manifest com 
a possibles riscos relacionats amb el programa per fiscalitzar, els 
següents: 

- Existència de suficients places escolars per a atendre les necessitats 
d'escolarització. 

- Heterogeneïtat dels resultats acadèmics en funció de la naturalesa 
dels centres. 

- Utilització òptima dels recursos disponibles. 

- Compliment legal de requisits bàsics establits per la normativa 
estatal. 

- Adequació del control i avaluació de les prestacions econòmiques, 
tant a centres públics com a concertats. 

- Suficiència de crèdit pressupostari. 



Auditoria operativa de l'ensenyament primari: Avaluació amb criteris d'eficiència, 
eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis 2009-2013 

17 

 

2. OBJECTIUS I ABAST DE L'AUDITORIA 

2.1 Objectius 

L'objectiu de la fiscalització és avaluar en termes d'eficiència, eficàcia i 
economia la gestió realitzada per la CECE en les prestacions relacionades 
amb l'ensenyament primari, recollides en el programa pressupostari 
422.20. 

Per a poder avaluar en termes d'eficiència, eficàcia i economia l'activitat 
concertada, s'han definit els objectius concrets següents, formulats en 
termes de preguntes: 
 

Objectiu 1: S'han adquirit les prestacions en ensenyament primari en la 
quantitat, qualitat i cost més adequat? 

 

Objectiu 2: Hi ha un sistema adequat de control de la gestió de les 
prestacions en ensenyament primari? 

Per a facilitar l'obtenció de respostes a aquests objectius, cada un s'ha 
desglossat en diversos subobjectius. (Vegeu l'apartat 3.2). 

2.2 Abast 

L'objecte de revisió ha sigut la gestió dels fons públics destinats al 
funcionament dels centres docents públics i privats concertats, en els 
quals s'impartisca el segon cicle d'educació infantil i educació primària 
de caràcter general, excloent els programes d'educació especial. 

També ha sigut exclosa la gestió dels fons destinats al funcionament dels 
menjadors i transport escolar, les ajudes a les escoles infantils de primer 
cicle i la formació de persones adultes, així com les inversions en 
infraestructures educatives. Les obligacions reconegudes en l'any 2013 
relacionades amb aquests aspectes, representen aproximadament el 13% 
del total del programa pressupostari 422.20. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del diari d'operacions (pressupost corrent) del programa pressupostari 
422.20. 

Gràfic 2 

L'àmbit temporal analitzat ha cobert del curs escolar 2010-2011 al 2013-
2014, si bé algunes dades econòmiques vénen referits a anys naturals. 

El treball s'ha desenvolupat d'acord amb els Principis i normes d'auditoria 
del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels OCEX i amb 
les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la 
Sindicatura aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. 

Aquests procediments han consistit a realitzar proves selectives, revisar 
el control intern i d'altres tècniques d'auditoria aplicables en aquest cas. 

Pel que fa a l'activitat auditada, cal indicar com a qüestió prèvia, que la 
CECE no disposa a la data actual d'un panell complet d'indicadors2 per a 
mesurar els objectius que volen obtenir-se amb el programa 422.20 i que 
permeten valorar i comparar l'eficàcia, eficiència i economia de les 
prestacions. 

Per tant, aquesta Sindicatura ha definit uns criteris d'auditoria, entesos 
com a unitats de mesura que han servit per a avaluar l'eficàcia, 

                                                                 
2
 El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana elabora periòdicament l'informe sobre la situació del 
sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. En aquests informes sí que figuren els indicadors de 
diversa índole, però resulten insuficients per a mesurar alguns dels objectius previstos en el nostre 
treball. 
També resulten insuficients els indicadors que figuren en les fitxes pressupostàries (vegeu l'annex I). 
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eficiència i economia de les prestacions auditades, comparant-les amb la 
seua situació real. (Vegeu l'apartat 3.2). 

2.3 Característiques del programa pressupostari 422.20 

El pressupost de la CECE per a 2014 és de 4.010.307 milers d'euros, que 
implica un augment respecte del pressupost inicial 2013 del 0,2%. 

La Conselleria està estructurada en tres òrgans superiors: Subsecretaria, 
Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació i Secretaria Autonòmica de 
Cultura i Esport. 

De la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació depenen dotze 
programes pressupostaris, entre els quals es troba el 422.20, 
"Ensenyament primari". 

Aquest programa té un pressupost inicial per a l'exercici de 2014 de 
1.493.613 milers d'euros que representa el 37,2% del pressupost de la 
Conselleria: 
 

Pressupostos de la Conselleria Educació, Cultura i Esports (en milers d'euros) 

Programes pressupostaris  Pressupost 
2013 

% sobre 
total 

Pressupost 
2014 

% sobre 
total  

% variació 
2013/2014 

421.10 Direcció i serveis generals 19.044  0,5% 19.100  0,5% 0,3% 

421.40 Administració educativa i cultural 35.194  0,9% 42.664  1,1% 21,2% 

421.20 Administració de personal i relacions  3.008  0,1% 3.571  0,1% 18,7% 

422.20 Ensenyament primari 1.482.093  37,0% 1.493.613  37,2% 0,8% 

422.30 Ensenyament secundari 1.518.370  37,9% 1.534.720  38,3% 1,1% 

421.30 Ordenació educativa 35.282  0,9% 34.194  0,9% (3,1%) 

421.50 Avaluació, innovació, qualitat educativa 14.605  0,4% 14.472  0,4% (0,9%) 

422.50 Promoció i ús del valencià 4.666  0,1% 4.779  0,1% 2,4% 

422.60 Universitat i estudis superiors 743.198  18,6% 731.281  18,2% (1,6%) 

422.80 Institut superior d'ensenyaments artístiques 2.006  0,1% 1.922  0,0% (4,2%) 

542.50 Investigació, desenvolup. tecnològic i innovació 24.478  0,6% 23.373  0,6% (4,5%) 

421.80 Administració general d'ensenyament  7.006  0,2% 7.240  0,2% 3,3% 

422.70 Consell escolar de la Comunitat Valenciana 399  0,0% 401  0,0% 0,4% 

422.40 Formació professional i ensenyament de règim 8.393  0,2% 8.085  0,2% (3,7%) 

452.10 Llibre, arxius i biblioteques  11.193 0,3% 11.252  0,3% 0,5% 

453.40 Arts plàstiques i escèniques 56.853  1,4% 45.776  1,1% (19,5%) 

454.10 Promoció cultural 4.836  0,1% 4.423  0,1% (8,5%) 

458.10 Patrimoni cultural i museus 10.982  0,3% 10.701  0,3% (2,6%) 

457.10 Foment de l'activitat esportiva 20.968  0,5% 18.739  0,5% (10,6%) 

Total secció 4.002.575  100,0% 4.010.307  100,0% 0,2% 
Font: Pressupostos Generalitat 2014. 

Quadre 1 
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Font: Elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generalitat 2014. 

Gràfic 3 

En relació amb el Pressupost de l'Administració General de la Generalitat 
(exclosa la despesa en operacions financeres, capítols VIII i IX) el 
programa 422.20 manté el seu pes relatiu respecte d'exercicis anteriors, i 
en l'any 2014 se situa en un 11,6%: 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generalitat 2014. 

Gràfic 4 
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Els objectius bàsics del programa 422.20 són: 

- Escolaritzar adequadament l'alumnat en centres educatius públics i 
privats concertats o acollits al règim de conveni. 

- Millorar la qualitat de l'educació. 

- Millorar les infraestructures educatives en centres de titularitat de 
la Generalitat. 

Aquests objectius que coincideixen amb els establits en els exercicis 
anteriors, no estan quantificats, raó per la qual no poden avaluar-se. 

En l'annex I es detalla la problemàtica sobre la qual actua el programa 
pressupostari 422.20, així com els objectius i les línies d'actuació. 

3. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

3.1 Avaluació del risc 

S'han aplicat procediments de valoració del risc (coneixement de 
l'entorn en què es desenvolupa l'activitat, inclòs el seu control intern), 
amb l'objectiu d'identificar i valorar els riscos relacionats amb l'activitat 
objecte de l'auditoria per a delimitar aquelles àrees sobre les quals s'han 
desenvolupat procediments d'auditoria per a reduir el risc  a un nivell 
adequat. 

Amb aquesta finalitat hem aplicat la metodologia desenvolupada per a 
l'auditoria financera en les Normes Tècniques de l'ICAC i en el Manual de 
fiscalització (MF) d'aquesta Sindicatura, en la secció 310 i següents, i que 
és plenament aplicable a l'auditoria operativa amb les adaptacions 
necessàries per als seus objectius particulars: l'eficiència, l'economia i 
l'eficàcia. 

En aquest sentit, l'equip d'auditoria ha valorat els riscos que podrien 
derivar dels factors següents: 

- Les mesures adoptades per a reduir els dèficits pressupostaris que 
limiten els recursos disponibles. 

- Els canvis demogràfics que provoquen redistribució dels recursos 
educatius. 

- La inexistència d'objectius d'economia, eficiència i eficàcia que 
permeten avaluar els resultats obtinguts. 
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- Escassesa de mitjans materials i humans en els òrgans encarregats 
de la gestió i control econòmic del sistema educatiu, en particular 
en els serveis territorials d'inspecció.  

3.2 Criteris d'auditoria i les seues fonts 

Una vegada concretat l'objecte de l'auditoria, l'àmbit i el seu abast, una 
part fonamental en el seu desenvolupament és la definició de criteris 
d'auditoria que s'utilitzaran. 

Els criteris d'auditoria són unitats de mesura que serveixen per a avaluar 
l'eficiència, l'eficàcia i l'economia de l'àrea o activitat auditada, 
comparant-la amb la seua situació real. 

Com hem indicat en apartats anteriors, la CECE no disposa a la data 
actual d'un panell complet d'indicadors per a mesurar els objectius que 
es volen obtenir amb el programa pressupostari i que permeten valorar i 
comparar l'eficàcia, eficiència i economia de les prestacions. 

Per tant, aquesta Sindicatura ha definit uns criteris d'auditoria per a cada 
un  dels objectius i subobjectius de l'auditoria a partir de les diverses 
fonts, com ara: 

a) Normativa legal relacionada amb matèria educativa. 

b) Estadístiques a escala autonòmica i estatal sobre centres docents, 
alumnat, resultats acadèmics i despesa pública i dels llars en 
educació. 

c) Execució pressupostària del programa 422.20. 

d) Sistema d'informació ITACA de la CECE. 

Cada un dels objectius definits en l'apartat 2.1, s'ha desglossat en 
diversos subobjectius i per a cada un, s'han definit els criteris d'auditoria 
en el quadre següent: 
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Objectiu Subobjectiu Criteris 

1. S'han adquirit les 
prestacions en educació 
primària en la quantitat, 
qualitat i cost més adequat? 
(apartat 4.1) 

1.1 El nombre de centres i llocs 
escolars garanteixen les 
necessitats bàsiques 
d'escolarització a la Comunitat 
Valenciana? 

- Nombre d'alumnes per unitat 
escolar (a escala global). 

1.2 La ràtio d'alumnat en centres 
concertats és homogeni amb el 
dels centres docents públics? 

- Nombre d'alumnes per unitat 
escolar (segons el tipus  de 
centre). 

1.3 El cost unitari de la prestació 
concertada s'ha determinat amb 
criteris d'economia? 

- Cost estàndard per alumne 
(segons el tipus de centre). 

1.4 Quins són els resultats 
acadèmics en els centres docents 
d'educació primària? 

- Taxa d'alumnes promocionats 
en educació primària. 

- Resultat mitjà de l'avaluació de 
diagnòstic en 4t curs de 
primària. 

1.5 El sistema educatiu en l'etapa 
d'ensenyament primari resulta 
eficient? 

- Índex d'eficiència (Resultat 
mitjà de l'avaluació de 
diagnòstic dividit per cost 
estàndard per alumne). 

2. HI ha un sistema adequat 
de control de la gestió de 
les prestacions en educació 
primària? (apartat 4.2) 

2.1 S'han exercit les funcions 
d'inspecció dels centres docents? 

- Nombre d'actuacions 
d'inspecció. 

2.2 Hi ha recursos financers 
suficients per a atendre les 
despeses incorregudes en els 
centres educatius de primària? 

- Grau d'execució. 
- Període mitjà de pagament. 

2.3 Es realitza un control 
econòmic dels fons transferits als 
centres? 

- Índex de compliment 
(d'observacions relacionades en 
centres docents fiscalitzats). 

2.4 S'acompleix el principi de 
gratuïtat en l'educació? 

- Índex de compliment 
(d'observacions relacionades en 
centres docents fiscalitzats). 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 2 

3.3 Enfocament i metodologia utilitzada. Naturalesa de les proves i 
obtenció d'evidència 

Per a efectuar l'auditoria hem utilitzat l'enfocament basat directament 
en els resultats obtinguts per la CECE en relació amb els objectius fixats, 
definits en l'apartat 2.1 d'aquest Informe. 

Complementàriament a l'anterior i per a respondre a l'objectiu de si hi 
ha un sistema adequat de control de la gestió de les prestacions, s'ha 
aplicat també un enfocament basat en els sistemes de control que ha 
consistit bàsicament a: 

- Revisar els informes elaborats pels serveis territorials d'inspecció 
educativa de la CECE. 
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- Efectuar visites a centres docents per a realitzar proves de 
compliment, amb un èmfasi especial en aspectes relacionats amb 
les prestacions econòmiques. 

La metodologia utilitzada ha consistit en primer lloc a aplicar 
procediment de valoració del risc (coneixement de l'entorn en què es 
desenvolupa l'activitat, tot incloent-hi el seu control intern) a fi 
d'identificar i valorar els riscos relacionats amb el programa 
pressupostari objecte d'auditoria, per a delimitar aquelles àrees sobre les 
quals s'han desenvolupat procediments d'auditoria per a reduir el risc a 
un nivell adequat. 

En segon lloc, hem analitzat la documentació pertinent subministrada 
tant per la CECE com per tercers als quals els ha sigut requerida, i hem 
mantingut entrevistes i reunions de treball, tant amb els gestors de la 
mateixa CECE, incloent-hi els serveis territorials, com amb els equips 
directius de centres docents. 

En particular, han resultat fonamentals per a aquest treball les 
observacions posades de manifest a partir de les visites realitzades a una 
mostra de centres docents. La mostra seleccionada ha abastat nou 
centres públics i nou de concertats. En aquests centres s'ha revisat la 
documentació necessària que ens permetrà avaluar el control intern 
exercit per la CECE. 

Quant a la naturalesa de les proves, hem efectuat proves numèriques de 
caràcter analític (tendències i coeficients), i proves descriptives basades 
en comparances qualitatives. 

Els resultats d'aquestes comprovacions els detallem en l'apartat 4, 
"Observacions", d'aquest Informe. 

4. OBSERVACIONS 

4.1 Adquisició de les prestacions en educació primària en la quantitat, 
qualitat i cost més adequat 

4.1.1 Subobjectiu 1.1: El nombre de centres i llocs escolars garanteixen les 
necessitats bàsiques d'escolarització a la Comunitat Valenciana? 

L'educació primària, juntament amb l'educació secundària obligatòria, 
constitueix l'educació bàsica i té caràcter obligatori i gratuït per a totes 
les persones (articles 3 i 4 de l'LOE). 

L'educació infantil, que té caràcter voluntari, s'ordena en dos cicles, i és 
gratuït el segon cicle (articles 12 i 15 de l'LOE). 

A l'Estat i a les comunitats autònomes mitjançant la programació 
general de l'ensenyament, correspon assegurar la cobertura de les 
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necessitats educatives i proporcionar una oferta adequada de llocs 
escolars. 

Aquesta programació ha d'assegurar simultàniament el dret a l'educació 
i la possibilitat d'escollir centre docent dins de l'oferta de llocs escolars 
gratuïts. 

Aquesta Sindicatura ha definit com a criteri d'auditoria per a valorar la 
qüestió plantejada la dimensió de les unitats escolars (ràtio d'alumnes 
per classe). 

En qualsevol cas, segons es desprén de diversos estudis empírics 
aplegats en l'"Informe español sobre el panorama de la educación-
indicadors de la OCDE, 2013", la ràtio de les unitats escolars és un tema 
molt debatut que desperta un especial interès per la seua potencial 
influència en el rendiment de l'alumnat. No obstant això, en el dit 
informe es destaca que distintes proves d'avaluació educativa 
demostren, en general, que aquesta influència és escassa. 

Segons l'última informació disponible del Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esport, la ràtio dels alumnes per unitat s'ha mantingut estable en els 
últims cursos escolars, tant  en el segon cicle d'educació infantil com en 
l'educació primària: 

 

 
Educació infantil (2n cicle) 

Curs escolar 
Centres que 
imparteixen 

Unitats 
escolars 

Alumnat 

Nombre 
mitjà 
d'unitats 
per centre 

Nombre 
mitjà 

d'alumnes 
per centre 

Nombre 
mitjà 

d'alumnes 
per unitat 

2009 - 2010 14.390 65.554 1.421.062 4,6 98,8 21,7 

2010 - 2011 14.350 66.072 1.440.924 4,6 100,4 21,8 

2011 - 2012 14.343 66.827 1.470.999 4,7 102,6 22,0 

2012 - 2013 N/d N/d N/d N/d N/d N/d 

2013 - 2014 N/d N/d N/d N/d N/d N/d 

N/d: No disponible. 

Font: Anuari estadístic "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes a 
los cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012", elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis 
del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

Quadre 3 
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Educació primària 

Curs escolar 
Centres que 
imparteixen 

Unitats 
escolars Alumnat 

Nombre 
mitjà 
d'unitats 
per centre 

Nombre 
mitjà 

d'alumnes 
per centre 

Nombre 
mitjà 

d'alumnes 
per unitat 

2009 - 2010 13.831 127.482 2.702.399 9,2 195,4 21,2 

2010 - 2011 13.880 129.224 2.754.986 9,3 198,5 21,3 

2011 - 2012 13.895 130.393 2.797.804 9,4 201,4 21,5 

2012 - 2013 N/d N/d N/d N/d N/d N/d 

2013 - 2014 N/d N/d N/d N/d N/d N/d 

Font: Anuari estadístic "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes a los 
cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012", elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

Quadre 4 

El nombre mitjà d'alumnes per unitat a la Comunitat Valenciana, en 
l'últim curs escolar del qual disposem informació comparable, és molt 
similar a la mitjana del conjunt d'Espanya. 

 

Gràfic 5 

Font: Anuari estadístic "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes a los 
cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012", elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 
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Gràfic 6 

Font: Anuari estadístic "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes a los 
cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012", elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

En conclusió, les unitats escolars disponibles a la Comunitat Valenciana 
per a atendre les necessitats globals d'escolarització són suficients, sense 
tenir en compte altres aspectes que tindrien incidència significativa en 
els processos d'escolarització, com ara la localització geogràfica, els 
programes lingüístics o les necessitats educatives especials.  

4.1.2 Subobjectiu 1.2: La ràtio de l'alumnat en centres concertats és homogeni amb 
la dels centres docents públics? 

S'ha definit com a criteri d'auditoria per a valorar la qüestió plantejada la 
ràtio de les unitats escolars en la xarxa pública i en la xarxa concertada. 

Segons l'última informació disponible3 del Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esport, el 75% dels centres docents que van impartir ensenyament 
primari en el conjunt de l'Estat eren de titularitat pública: 
  

                                                                 
3 Informació no disponible per a educació infantil. 
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Font: Anuari estadístic "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al curso 
2011-2012", elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

Gràfic 7 

A escala nacional, la ràtio d'alumnes per unitat en els centres privats 
concertats (24,5 alumnes per unitat) és sensiblement superior (20,7%) a la 
ràtio en els centres públics de primària (20,3 alumnes per unitat): 

 

 
Ed primària (2011-2012) 

 

Curs 
escolar 

Centres que 
imparteixen 

Unitats 
escolars 

Alumnat 

Nombre 
mitjà 
d'unitats 
per centre 

Nombre 
mitjà 

d'alumnes 
per centre 

Tots els centres (quadre 4) 13.895 130.393 2.797.804 9,4 201,4 21,5 

Centres públics 10.406 93.226 1.888.928 9,0 181,5 20,3 

Centres privats 3.489 37.167 908.876 10,7 260,5 24,5 

Centres privats-
ensenyament concertat 3.060 32.600 798.564 10,7 261,0 24,5 

Centres privats - 
ensenyament no concertat 429 4.567 110.312 10,6 257,1 24,2 

Font: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al 
curso 2011-2012", elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esport. 

Quadre 5 

En el cas de la Comunitat Valenciana, en l'últim curs escolar dels quals 
disposem d'informació comparable, la ràtio en els centres públics (20,6), 
és molt similar a la mitjana del conjunt d'Espanya (20,3). 

10.406
75%

3.060
22%

429
3%

Distribució centres educació primària. Curs 2011-2012 
(Total Espanya)

Centres públics

Centres privats -
ensenyament concertat

Centres privats -
ensenyament no concertat
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Font: Anuari  estadístic "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al 
curso 2011-2012", elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esport. 

Gràfic 8 

No obstant això, la ràtio en els centres concertats a la Comunitat 
Valenciana (25,4), és lleugerament superior a la mitjana nacional (24,5), i 
és la quarta comunitat autònoma amb major ràtio en la xarxa de centres 
concertats d'ensenyament primari, sense considerar les dues ciutats 
autònomes: 

 
Font: Anuari estadístic "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al 
curso 2011-2012", elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esport. 

Gràfic 9 
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Segons la informació facilitada per la CECE relativa a l'inici del curs 
escolar 2013-2014, la diferència de ràtio entre els centres públics i els 
centres concertats és similar al que indiquen les estadístiques del 
Ministeri descrites en els quadres i gràfics anteriors: 

 

Curs escolar 2013-2014 

Dades Públic Concertat Total 

Nombre de centres d'Ed. infantil 996 332 1.328 

Unitats Ed. infantil 4.877 1.558 6.435 

Alumnes Ed infantil (2n cicle) 104.180 40.597 144.777 

Ràtio alumne/unitat (EI) 21,4 26,1 22,5 

Núm. de centres d'Ed. primària 1.004 327 1.331 

Unitats Ed. primària 9.720 3.224 12.944 

Alumnes Ed. primària 206.611 84.891 291.502 

Ràtio alumne/unitat (EP) 21,3 26,3 22,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades facilitada per la CECE, extreta de l'aplicació ITACA. 

Quadre 6 

La justificació de la diferència de ràtios en la xarxa pública i en la xarxa 
concertada és un tema controvertit en l'àmbit educatiu. Quant a això i a 
títol orientatiu, citem tot seguit un article de Roberto Fernández Llera i 
Manuel Muñiz Pérez4 en el qual s'afirma que "la decisió d'escolarització 
en un centre públic o un altre de concertat per part de les famílies no 
està influenciada per motius d'eficiència. El que sí recolza l'evidència 
estadística és la creença dels pares que els contactes socials i els 
companys d'aula poden influir en els resultats educatius i en el futur soci 
laboral dels seus fills, motiu pel qual solen preferir els centres 
concertats". 

Des del punt de vista legal, el marc actual del sistema educatiu espanyol 
considera una xarxa dual, composta de centres públics i centres 
concertats. Aquest sistema, els orígens del qual són molt anteriors a la 
Constitució de 1978, es va impulsar per a atendre un major grau 
d'escolarització, completant l'esforç inversor de l'Estat, ja que aquest per 
sí mateix, no disposava de capacitat a curt termini d'atendre l'enorme i 
creixent demanda de places educatives. 

La Constitució de 1978 va proporcionar l'espai normatiu integrador en els 
qual podrien conviure les diverses opcions educatives. 

                                                                 
4 Presupuesto y Gasto Público 67/2012 (Revista editada per l'Institut d'Estudis Fiscals i la Secretaria 
d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques). 
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Així, amb el dret a l'educació (article 27.1 a) s'afirma la llibertat 
d'ensenyament (article 27.1.b); al costat del dret dels pares a escollir la 
formació religiosa i moral que estimen més oportuna per als seus fills 
(article 27.3), figuren el dret a la llibertat de càtedra (article 20.1) i la 
llibertat de consciència (articles 14, 16, 20 i 23). 

Al mateix temps es garanteix la llibertat de creació de centres docents 
(article 27.6), però també es responsabilitza als poders públics d'una 
programació general de l'ensenyament (article 27.5), orientada a 
assegurar un lloc escolar per a tots els ciutadans. 

Finalment, l'ajuda als centres docents (article 27.9) s'ha de compaginar 
amb la intervenció de professors, pares i alumnes en el control i gestió 
d'aqueixos centres sostinguts per fons públics (article 27.7). 

També s'hi estableix un sistema d'ajuda pública als centres docents que 
reunisquen els requisits que la llei establisca (article 27.9). 

No obstant això, aquest precepte ha sigut limitat pel Tribunal 
Constitucional5 quan ha dit que la Constitució no empara un hipotètic 
"dret a la subvenció" i, per tant, "el dret a l'educació gratuïta en 
l'ensenyament bàsic no comprén el dret a la gratuïtat educativa en 
qualsevol centre privat, perquè els recursos públics no han d'acudir 
incondicionalment on vagen les preferències individuals". 

Actualment, a la Comunitat Valenciana, el nombre màxim d'alumnes per 
unitat en segon cicle d'educació infantil i en educació primària està 
establit en trenta alumnes6. 

En termes globals, sense tenir en compte consideracions com ara la 
localització geogràfica dels centres, els programes lingüístics, les 
necessitats educatives especials o l'espai físic disponible de les unitats 
escolars, el nombre de vacants de llocs escolars era de 145.091, segon el 
quadre següent: 
  

                                                                 
5
 Tribunal Constitucional. Sala Segona. Recurs d'empara número 193/1985. Sentència número 
86/1985, de 10 de juliol. 
6 Ordre 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es 
regula l'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de "Mesures urgents de racionalització 
de la despesa pública en l'àmbit educatiu, en els centres docents no universitaris públics i privats 
concertats de la Comunitat Valenciana". 
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Curs escolar 2013-2014 (Ed. Infantil + Ed. primària) 

Dades Públic Concertat Total 

Unitats escolars (a) 14.597 4.782 19.379 

Ràtio màxim alumne/unitat (b) 30 30 30 

Nombre màxim de llocs escolars (c) = (a) x (b) 437.910 143.460 581.370 

Alumnes matriculats (d) 310.791 125.488 436.279 

Llocs escolars vacants (e) = (c) - (d) 127.119 17.972 145.091 

Índex d'ocupació (f) = (d) / (c) 71,0% 87,5% 75,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades facilitada per la CECE, extreta de l'aplicació ITACA. 

Quadre 7 

La diferència en l'índex de les dues xarxes seria deguda, a més dels 
factors ja esmentats en paràgrafs anteriors d’aquest apartat, a la 
dispersió geogràfica7 dels centres docents, a la proporció d'alumnes amb 
necessitats educatives i a la coexistència de programes lingüístics. 

En conclusió, atès que les administracions públiques han de servir amb 
objectivitat els interessos generals i actuar d'acord, entre altres, amb el 
principi d'eficàcia i eficiència8, l'administració educativa ha de procurar 
que aquests principis siguen tinguts en compte en els criteris generals 
que servisquen per a determinar el nombre d'unitats escolars, a fi 
d'aconseguir un equilibri raonable entre l'ocupació escolar en els centres 
públics i en els centres concertats, i respectar en qualsevol cas els 
principis constitucionals. 

4.1.3 Subobjectiu 1.3: El cost unitari de la prestació concertada s'ha determinat amb 
criteris d'economia? 

Hem considerat que el compliment del principi d'economia9 pot avaluar-
se comparant el cost de l'educació per alumne en un centre concertat 
enfront del cost en un centre públic. 

Abans de descriure la metodologia utilitzada per aquesta Sindicatura, cal 
plantejar alguns dels condicionants que s'han de tenir presents en la 
realització d'estudis de costos relacionats amb la matèria educativa: 

1) Hi ha components de la despesa pública que no són exclusius i 
imputables totalment a la xarxa de centres públics, sinó que 
reverteixen en les dues xarxes, com ara les despeses de 

                                                                 
7 Segons l'article 81.3 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE). "En l'educació primària, les 
administracions educatives garantiran a tots els alumnes un lloc escolar gratuït en el propi municipi 
o zona d'escolarització establida" (vegeu el gràfic 10). 
8
 Article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 
9
 S'entén economia com la consecució dels recursos amb el cost mínim. 
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funcionament de la pròpia CECE, imputables pressupostàriament a 
programes com ara l'ordenació educativa, l'avaluació, la innovació, 
la qualitat educativa i formació del professorat, promoció i ús del 
valencià. 

 El programa 422.20, "Ensenyament primari" té un pressupost inicial 
per a l'exercici de 2014 de 1.493.613 milers d'euros, que representa 
el 37,2% del pressupost de la Conselleria, que puja a 4.010.307 
milers d'euros. 

En milers d'euros   

Programes pressupostaris Pressupost 
2014 

% sobre 
total 

421.10  Direcció i serveis  generals 19.100 0,5% 

421.40  Administració educativa i cultural 42.664 1,1% 

421.20  Administració de personal i relacions  3.571 0,1% 

422.20  Ensenyament primari 1.493.613 37,2% 

422.30  Ensenyament secundari 1.534.720 38,3% 

421.30  Ordenació educativa 34.194 0,9% 

421.50  Avaluació, innovació, qualitat educativa 14.472 0,4% 

422.50  Promoció  i ús del valencià 4.779 0,1% 

422.60  Universitat i estudis superiors 731.281 18,2% 

422.80  Institut superior d'ensenyaments artístics 1.922 0,0% 

542.50  Investigació, desenvolup. tecnològic i innovació 23.373 0,6% 

421.80  Administració general d'ensenyament 7.240 0,2% 

422.70  Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 401 0,0% 

422.40  Formació professional ensenyaments de règim 8.085 0,2% 

452.10  Llibre , arxius i biblioteques 11.252 0,3% 

453.40  Arts plàstiques i escèniques 45.776 1,1% 

454.10  Promoció cultural 4.423 0,1% 

458.10  Patrimoni cultural i museus 10.701 0,3% 

457.10  Foment de l'activitat esportiva 18.739 0,5% 

Total Conselleria 4.010.307 100,0% 

Font: Pressupostos Generalitat 2014. 

Quadre 8 

 La imputació adequada d'aquests costos relacionats amb 
l'administració general de l'ensenyament, sols és possible amb un 
sistema de costos complet del qual la mateixa CECE no disposa. 



Auditoria operativa de l'ensenyament primari: Avaluació amb criteris d'eficiència, 
eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis 2009-2013 

34 

 

Per a poder obtenir el cost real  per plaça escolar caldria disposar 
d'un sistema de costos que permetés la imputació de totes les 
despeses relacionades amb l'administració general de 
l'ensenyament, així com les inversions en infraestructures escolars 
realitzades a cada una de les xarxes de centres i per a cada etapa 
educativa. 

La CECE no disposa d'aquest sistema de costos ni ens ha facilitat 
cap informe sobre la despesa pública destinada per alumne en 
l'ensenyança pública i en la privada concertada. 

2) Les fonts de finançament dels centres públics i dels concertats són 
dispars. Els centres públics estan suportats fonamentalment per la 
CECE i contribueixen en menor mesura les corporacions locals al 
seu manteniment. No obstant això, els centres concertats obtenen 
ingressos de la mateixa Conselleria, però també són significatives 
les aportacions de les mateixes famílies. Segons l'Enquesta de 
Finançament i Despeses de l'Ensenyament Privat del curs 2009-
2010, elaborada per l'INE, els ingressos que provenen dels alumnes 
en educació primària en concepte d'ensenyament reglat en els 
centres concertats equivalen a un 10% de les subvencions públiques 
que reben els dits centres. 

 La disparitat del finançament implica que cal dissenyar una 
estructura de cost ad hoc en funció de la titularitat dels centres.  

 Per a l'objectiu de la nostra auditoria no és indispensable conèixer 
quina és l'estructura de despeses d'un centre concertat, sinó que 
allò rellevant és conèixer que costa mantenir amb recursos públics 
un lloc escolar en la xarxa concertada i que en la xarxa pública. 

3) El nombre d'escolars per grup (ràtio alumnes/unitat) repercuteix 
molt significativament en el cost mitjà de la plaça escolar. 

 Segons les estadístiques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 
la ràtio d'alumnes per unitat es redueix a mesura que baixa el 
nombre d'habitants dels municipis. 

 Açò és conseqüència del principi d'accessibilitat universal a 
l'educació que obliga a les administracions públiques a proveir de 
llocs d'escolarització en qualsevol zona geogràfica. No obstant això, 
la xarxa privada de centres i en particular la concertada, no estan 
subjectes a aquesta obligació. 

 Així, solament el 8,3% dels centres privats d'educació infantil i 
primària en el curs escolar 2011-2012, estaven situats en localitats 
de menys de 10.000 habitants, mentre que aquesta proporció és del 
34,4% en la xarxa pública. 
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Font: Anuari estadístic "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al 
curso 2011-2012", elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esport. 

Gràfic 10 

 Aquest factor de la implantació geogràfica, juntament amb altres 
com ara la proporció d'alumnes amb necessitats educatives 
específiques escolaritzats (l'escolarització d'aquest alumnat implica 
una reducció de la ràtio d'alumnes en els grups corresponents), 
explica parcialment la diferència de ràtios advertida en la xarxa 
pública i en la concertada (vegeu el quadre 15). 

 En qualsevol cas, tal com detallem en el quadre 16, aquesta 
Institució ha comparat el cost per unitat escolar amb un nombre 
idèntic d'alumnes (30 alumnes per classe, que és el màxim legal 
permès en l'actualitat), i evitar possibles distorsions ocasionades 
per les diferents ràtios de l'alumnat en les dues xarxes. 

4) L'escolarització d'un alumne, tant en un centre públic com de 
concertat, comporta una despesa per a les famílies en conceptes 
distints a allò que és estrictament l'ensenyament. 

 Els principals béns i serveis relacionats amb els estudis reglats són 
les classes lectives (docència, ensenyances complementàries de 
caràcter voluntari...), les activitats extraescolars, els serveis 
complementaris (menjador, transport, residència i servei de cura de 
xiquets fora de l'horari) i les activitats complementàries 
(excursions...), així com l'equipament escolar (llibres de text, 

14,2%

20,2%

17,1%

27,9%

20,6%

Centres públics

0,6%

7,7%

18,3%

30,4%

43,1%

Centres privats

Distribució percentual dels centres per grandària de municipi i 
titularitat. Curs 2011-2012. Comunitat Valenciana. 

� Fins a 2.000 hab. � De 2.001 a 10.000 hab. � De a 10.001 a 25.000 hab. 

� De 25.001 a 100.000 hab. � Més de 100.000 hab. 
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uniformes, material de papereria, motxilles i pagaments a les 
associacions de mares i pares, les AMPA. 

 Segons l'última estadística disponible de l'INE en relació amb la 
despesa dels llars en educació, un alumne de primària en un centre 
públic gasta 865 euros anuals per activitats extraescolars, serveis i 
activitats complementàries, llibres de text, uniformes i altres béns i 
serveis; mentre que aquesta xifra augmenta fins al 1.613 euros 
anuals en un alumne en un col·legi concertat (inclosos 298 euros en 
concepte de classes lectives). 

En euros 

Despesa mitjana  per estudiant 

(Curs 2011-2012) 

Etapa / Titularitat 
Total de béns i 
serveis educatius 

Dels quals, en 
classes lectivas 

Infantil 2º Cicle     

Mitjana 1.201 290 

Pública 697 0 

Privada concertada 1.765 509 

Privada sense concert 4.291 2.658 

Primària     

Mitjana 1.301 238 

Pública 865 0 

Privada concertada 1.613 298 

Privada sense concert 5.534 3.109 

Font: Enquesta INE sobre la Despesa dels Llars en Educació (curs 2011/2012). 

Quadre 9 

Metodologia 

Com a conseqüència dels condicionants descrits en els paràgrafs 
anteriors, aquesta Sindicatura ha optat per realitzar un estudi de costos 
teòric basat inicialment en un mateix escenari que permet conèixer que 
costa anualment el sosteniment d'una unitat escolar d'un centre públic 
comparat amb el d'una unitat d'un centre concertat, les dues amb 30 
alumnes. 

Per tant, l'estudi de costos que es planteja té com a objectiu determinar 
el cost estàndard per unitat escolar en la xarxa pública i en la xarxa 
concertada d'educació infantil de segon cicle i de primària. 

A efectes d'aquest treball, entenem com a cost estàndard la suma dels 
costos previstos en termes anuals basats en els factors "productius" 
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aplicats (despeses de personal, inversions en instal·lacions i equipament, 
despeses corrents de funcionament i manteniment,...). 

Es tracta, per tant, d'un cost teòric de referència amb el qual es 
compararan els recursos públics consumits per un centre públic i un 
centre concertat. 

Aquest cost estàndard es basa en les hipòtesis de partida següent: 

1) Segons la informació facilitada per la CECE, la grandària més 
habitual d'un centre públic a la Comunitat Valenciana té dues línies 
completes, és a dir, sis unitats d'educació infantil i dotze d'educació 
primària. En la xarxa concertada, la dimensió més habitual és que 
estiguen compostos per una única línia. 

 

Nombre de centres (Curs escolar 2013-2014) 

Grandària centre (línies-unitats) Públic Concertat Total 

1 línia completa (9 unitats) 216 156 372 

2 línies completes (18 unitats) 230 78 308 

3 línies completes (27 unitats) 27 25 52 

Resta 507 48 555 

Centres únicament amb Ed. infantil 
(2n cicle) 

16 25 41 

Centres únicament amb Ed. primària 24 20 44 

Total 1.020 352 1.372 

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades facilitada per la CECE, extreta de l'aplicació ITACA. 

Quadre 10 

 Com a resposta a aquesta realitat de la xarxa educativa, es 
realitzarà una estimació del cost per a dos tipus de centres (amb 
una línia i amb dues línies). 

2) El cost obtingut només fa referència al cost directe de l'educació, és 
a dir, s'exclou de l'anàlisi de qualsevol cost indirecte relacionat amb 
l'administració general de la Conselleria, així com la resta de costos 
relacionats amb activitats i serveis escolars de caràcter 
complementari o extraescolar (per tant, no inclou despeses de 
transport, menjador, uniformes, activitats complementàries i, en 
general, qualsevol altra aportació que realitzen les famílies amb 
motiu de l'escolarització). No s'aplega tampoc en aquesta anàlisi 
l'efecte derivat dels recursos públics que reben els alumnes en 
forma de beques i ajudes. 
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Costos anuals d'un centre públic 

El cost estimat inclou les despeses següents per naturalesa: 

- Despeses de personal docent. 

- Despeses de funcionament dels centres finançats per la CECE. 

- Despeses de manteniment dels centres finançats per les 
corporacions locals. 

- Amortització anual del cost d'edificació d'un centre escolar. 

- Amortització anual del cost de l'equipament d'un centre escolar. 

En l'annex II s'han descrit les hipòtesis i fonts d'informació utilitzades 
per a determinar  el cost estimat, tant per a un centre amb una línia com 
per a un centre amb dues línies. 

El quadre següent mostra el resum en euros dels costos associats a un 
centre públic: 

 

Naturalesa de les 
despeses 

Descripció cost 
Import anual 
en euros (1 

línia, 9 unitats) 

Import anual en 
euros (2 línies, 
18 unitats) 

Despeses de personal 
Despeses salarials de plantilla tipus, 
incloent-hi complements específics per 
càrrec. Vegeu l'annex II, quadres 7 i 8 

587.228 1.084.581 

Despeses de 
funcionament (CECE) 

Fons transferits per la DG de Centros i 
Personal Docents segons el sistema 
modular. Vegeu l'annex II, quadre 12 

8.073 16.146 

Despeses de  
manteniment 
(corporacions locals) 

Obligacions reconegudes per les 
corporacions locals per al manteniment de 
centres docents públics. Vegeu l'annex II, 
quadre 15 

47.925 95.850 

Amortització 
edificacions 

Dotació anual de l'amortització del cost de 
construcció d'un centre. Vegeu l'annex II, 
quadre 18 

53.564 107.127 

Amortització 
equipament 

Dotació anual de l'amortització del cost 
d'equipament general d'un centre. Vegeu 
l'annex II, quadre 19 

7.554 9.753 

Total costos estimats   704.344 1.313.457 

Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs realitzats en l'annex II. 

Quadre 11 
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Costos anuals d'un centre concertat 

El cost estimat, des d'un punt de vista de despesa pública, s'ha calculat a 
partir dels mòduls econòmics de distribució de fons públics per al 
sosteniment de centres concertats. 

En el mòdul es diferencien els conceptes següents: 

a) Sous i càrregues socials: són els salaris del personal docent, 
incloses les cotitzacions per quota patronal a la Seguretat Social 
que corresponguen als titulars dels centres. 

b) Despeses variables: són les quantitats pertinents per a atendre el 
pagament dels conceptes d'antiguitat del personal docent dels 
centres privats concertats i la consegüent repercussió en les quotes 
de la Seguretat Social; pagament de les substitucions del 
professorat i els derivats de l'exercici de la funció directiva docent; 
pagament de les obligacions derivades de l'exercici de les garanties 
reconegudes als representants legals dels treballadors, segons el 
que estableix l'article 68 de l'Estatut dels Treballadors. 

c) Altres despeses: són les quantitats que comprenen les de personal 
de l'administració i serveis, les ordinàries de manteniment, 
conservació i funcionament, així com les quantitats que 
corresponen a la reposició d'inversions reals. Així mateix, poden 
considerar-se les derivades de l'exercici de la funció directiva no 
docent. En cap cas es computen interessos del capital propi. 

L'import del mòdul econòmic per unitat escolar, a efectes de distribució 
de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels 
centres concertats  per a l'any 2014, és el fixat en l'annex I de la Llei 
6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l'exercici de 201410. 

En els últims anys, l'import del mòdul econòmic per unitat no ha patit 
variacions significatives i arribat a una mitjana de 53.444 euros per unitat 
escolar d'educació infantil (segon cicle) i 60.688 euros per unitat escolar 
d'educació primària. (Vegeu l'annex III). 

Segons es desprén de la informació recopilada, els mòduls a la 
Comunitat Valenciana són superiors a la majoria dels mòduls que s'han 
regulat en altres comunitats autònomes i bastant més elevats que els 
imports mínims fixats per la Llei de Pressupostos de l'Estat: 
  

                                                                 
10

 En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, els mòduls econòmics estan fixats en funció de la 
grandària del centre. 
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Gràfic 11 

Tot seguit detallem l'import anual, en euros, que rebria teòricament com 
a màxim un centre concertat amb una línia i amb dues línies a la 
Comunitat Valenciana: 
 

 
Centres amb 1 línia Centres amb 2 línies 

Mòduls 
Import mòdul 
per unitat 
(euros) 

Unitats 

Import 
anual per 
centre 
(euros) 

Import 
mòdul per 
unitat 
(euros) 

Unitats 

Import 
anual per 
centre 
(euros) 

Educació infantil       

Salaris i càrregues socials 48.645 3 145.934 42.564 6 255.384 

Despeses variables 3.847 3 11.541 3.847 6 23.082 

Altres despeses 7.438 3 22.314 7.438 6 44.628 

Educació primària       

Salaris i càrregues socials 54.725 6 328.350 51.685 12 620.218 

Despeses variables 4.774 6 28.646 4.774 12 57.291 

Altres despeses 7.438 6 44.628 7.438 12 89.257 

Total costos estimats   
 

581.413   
 

1.089.860 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'annex I de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l'exercici de 2014. 

Quadre 12 
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Comparatiu mòduls econòmics concerts en educació primària per 
comunitat autònoma. Imports per unitat escolar (any 2014)
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No obstant això, hem verificat que el cost real suportat per 
l'administració educativa en relació amb el mòdul de despeses variables 
és sensiblement superior al regular per l'LPG. Aquesta circumstància és 
deu al fet que els mòduls s'han estimat sobre la base d'unes condicions 
retributives estàndard, sense incloure la totalitat d'obligacions 
addicionals que ha d'assumir la Conselleria i que emanen de la 
normativa vigent estatal i autonòmica. 

A partir de la informació facilitada pel Servei de Centres Privats 
Concertats i Centres Privats, hem calculat l'import mitjà satisfet en 
concepte de pagament delegat11 (inclou salaris, càrregues socials i 
despeses variables), que sumat al mòdul d'altres despeses (que no ha 
expressat diferències significatives entre el mòdul teòric i el pagament 
real), hem obtingut el cost real suportat per la CECE: 
 

 
Centres amb 1 línia Centres amb 2 línies 

Mòduls 
Import 
mitjà per 
unitat 

Unitats 
Import 
anual per 
centre 

Import 
mitjà per 
unitat 

Unitats 
Import 
anual per 
centre 

Educació infantil   
 

    
 

  

Transferències per pagament 
delegat 53.992 3 161.975 47.395 6 284.367 

Altres despeses 7.438 3 22.314 7.438 6 44.628 

Educació primària   
 

    
 

  

Transferències per pagament 
delegat 

65.330 6 391.979 60.854 12 730.245 

Altres despeses 7.438 6 44.628 7.438 12 89.257 

Total costos segons transferències any 2013 
 

620.896   
 

1.148.497 

Font: Elaboració pròpia a partir la relació de transferències a centres concertats de l'exercici 2013. 

Quadre 13 

Tal com hem justificat en l'annex V, la quantia resultant en concepte de 
pagament delegat supera els límits dels mòduls econòmics establits per 
l'LPG, en els centres d'una a tres línies. 

Considerem que la CECE hauria d'establir els mòduls econòmics basant-
se en les condicions retributives reals i, per l'altra part, proveir de les 
eines de control adequades per a facilitar el control tant a priori com a 
posteriori en la gestió del pagament delegat de la nòmina dels docents 
de centres concertats per a garantir el compliment de l'article 11.4 de 
l'LPG. 

                                                                 
11

 Segons l'article 117.5 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), "Els salaris del personal docent 
seran abonats per l'Administració al professorat com a pagament delegat i en nom de l'entitat titular 
del centre" 
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Comparança del cost per unitat i alumne 

Una vegada hem determinat el cot anual per centre, distingint entre els 
que tenen una línia dels que en tenen dues, calculem el cost unitari per 
unitat escolar i per alumne. 

Tal i com s'ha exposat anteriorment, els centres amb una línia completa 
disposen de tres unitats d'educació infantil de segon cicle i sis d'educació 
primària, i els centres amb dues línies, sis i dotze respectivament. 

El nombre màxim d'alumnes per unitat en segon cicle d'educació infantil 
i en educació primària està establit en trenta alumnes, segon l'Ordre 
19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació, per la qual es regula l'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 
20 d'abril, de "Mesures urgents de racionalització de la despesa pública 
en l'àmbit educatiu, en els centres docents no universitaris públics i 
privats concertats de la Comunitat Valenciana". 

Tal com indica el quadre següent, el cost anual d'una unitat escolar amb 
30 alumnes en un centre públic és aproximadament d'un 13% a 14% 
superior al cost en un centre concertat: 

 

 
Públics Concertats Diferència 

 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

Cost anual estimat (euros). (Vegeu 
els quadres 11 i 13) 

704.344 1.313.457 620.896 1.148.497     

Unitats escolars per línia 9 18 9 18     

Cost estàndard per unitat (euros) 78.260 72.970 68.988 63.805 13,4% 14,3% 

Ràtio teòrica alumnes per unitat 30 30 30 30     

Cost estàndard per alumne teòric 
(euros) 

2.609 2.432 2.300 2.127 13,4% 14,3% 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 14 

No obstant això, la ràtio d'alumnes per unitat no és homogeni en la 
xarxa pública i en la xarxa concertada (vegeu l'apartat 4.1.2). Per al càlcul 
estàndard per alumne real, aquesta Sindicatura ha optat per obtenir la 
ràtio en funció del tipus de centre, classificat per la seua grandària de 
conformitat amb l'Acord del Consell de 12 de desembre de 2008: 
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Ràtio alumnes per unitat. Ed. infantil i Ed. primària 

Curs escolar 2013-2014 

Tipus centre Públic Concertat Total 

A (27 o més unitats) 23,7 27,6 25,3 

B (entre 17 i 26 unitats) 22,2 26,7 23,1 

C (entre 6 i 16 unitats) 19,3 25,4 21,0 

D (menys de 6) 13,7 21,8 16,2 

Total 21,3 26,2 22,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades facilitada per la CECE, extreta de l'aplicació ITACA. 

Quadre 15 

Per tant, el cost unitari per alumne en la xarxa pública seria entre un 37% 
i un 49% superior al de la xarxa concertada: 

 
Públics Concertats Diferència 

 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

Cost anual estimat (euros). (Vegeu els 
quadres 11 i 13) 

704.344 1.313.457 620.896 1.148.497     

Unitats escolars per línia 9 18 9 18     

Cost estàndard per unitat (euros) 78.260 72.970 68.988 63.805 13,4% 14,4% 

Ràtio real alumnes per unitat (Vegeu el 
quadre 15) 

19,3 22,2 25,4 26,7     

Cost estàndard per alumne real (euros) 4.055 3.287 2.716 2.390 49,3% 37,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades facilitada per la CECE, extreta de l'aplicació ITACA. 

Quadre 16 

Aquesta diferència de cost es redueix significativament si incloem en 
l'anàlisi les despeses que suporten directament les famílies. Amb 
independència del principi de gratuïtat, hem constatat que les famílies 
que escolaritzen els seus fills en els centres concertats han de fer 
desemborsaments econòmics per conceptes relacionats amb les classes 
lectives. 

Hem estimat que la despesa en classes lectives (docència, ensenyament 
complementari de caràcter voluntari...) pagat per les famílies en un 
centre concertat és de 36812 euros anuals, enfront del cost zero en un 
centre públic: 
                                                                 
12

 Aquest import és similar al diferencial de costos en concepte de quotes que l'Organització de 
Consumidors va estimar en un estudi publicat en la revista OCU-Compra Maestra núm. 373, en 
setembre de 2012, que xifrava en disset euros el cost de les quotes en centres públics enfront dels 
501 euros en centres concertats. 
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En euros   

Despeses en classes lectives Públics Concertats 

Despesa en educació infantil (2n cicle) per alumne 0 509 

Despesa en educació primària per alumne 0 298 

Despesa mitjana (3 cursos ed. infantil, 6 cursos de primària) 0 368 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta sobre la despesa dels llars en educació. Curs 2011-2012 (INE).  

Quadre 17 

La comparança del cost estàndard per alumne quedaria així: 

En euros Públics Concertats Diferència 

 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

2 línies 
(18 uts) 

1 línia 
(9 uts) 

Cost estàndard per alumne teòric (Vegeu el 
quadre 14) 

2.609  2.432  2.300  2.127  13,4% 14,3% 

Cost estàndard per alumne real (Vegeu el 
quadre 16) 

4.055  3.287  2.716  2.390  49,3% 37,5% 

Despesa mitjana de les famílies per alumne 
per classes lectives (Vegeu el quadre 17) 

- - 368  368  - - 

Cost anual estimat per alumne teòric 2.609  2.432  2.668  2.495  (2,2%) (2,5%) 

Cost anual estimat per alumne real 4.055  3.287  3.084  2.758  31,5% 19,2% 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 18 

En conclusió: 

- El cost estàndard per unitat escolar en un centre públic és 13,4% 
superior al d'un centre concertat (en centres amb una línia). 

- El cost estàndard per alumne, si es maximitzés la seua ocupació, 
amb la ràtio màxima legal establida (30 alumnes per unitat), seria 
superior en un centre públic que en un de concertat. Aquesta 
diferència (estimada en 309 euros en centres amb una línia i 305 
euros en centres de dues línies) és compensada pel major 
desemborsament que realitzen les famílies en relació amb 
l'escolarització en els centres concertats. 

- Ja que l'índex o ràtio per unitat no és homogeni en les dues xarxes, 
el cost per alumne real en la xarxa pública, tenint en compte les 
despeses suportades pels llars en concepte de classes lectives en 
centres concertats, serà un 31,5% superior en centres amb una línia, 
i un 19,2% en centres amb dues línies. 
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4.1.4 Subobjectiu 1.4: Quins són els resultats acadèmics en els centres docents 
d'educació primària? 

Una vegada realitzada l'anàlisi sobre el compliment del principi 
d'economia, tot seguit es planteja el criteri per a avaluar el compliment 
del principi d'eficàcia en relació amb el rendiment acadèmic aconseguit  
per l'alumnat en centres públics i en centres concertats. 

Per a respondre a aquesta pregunta, s'han definit com a criteris 
d'auditoria els indicadors següents: 

- Taxa d'alumnes promocionats en educació primària (la taxa inversa 
seria la taxa de repetidors) definida com el nombre d'alumnes 
promocionats sobre el nombre d'alumnes avaluats. 

- Resultat de l'avaluació de diagnòstic de quart curs de primària 
(puntuació mitjana en competència matemàtiques i lingüístiques). 

Promoció 

Els alumnes promocionats són els que aconsegueixen els objectius 
corresponents a cada un dels cicles d'educació primària (en finalitzar 
segon, quart i sisè). 

Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa 
del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, el percentatge d'alumnat 
repetidor de la Comunitat Valenciana en sisè de primària se situa en el 
6,4%, 1,7 punts percentuals més alt que la mitjana estatal: 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació continguda en la publicació Sistema Estatal d'Indicadors de 
l'Educació. Edició 2014. (Institut Nacional d'Avaluació Educativa). 

Gràfic 12 
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A escala nacional13, l'alumnat dels centres de titularitat pública té un 
percentatge més elevat de repetició que el de centres de titularitat 
privada. En educació primària, el percentatge de repetidors se situa en 
funció del curs entre el 4,9% i el 5,6% en els centres públics; i entre el 
2,2% i el 3,8% en els centres privats. 

Aquestes dades difereixen de les facilitades per la mateixa CECE. Segons 
l'última informació disponible facilitada per la CECE referida al curs 
escolar 2011-2012, la taxa de promoció en l'últim curs de primària és del 
97,9% (inversament el percentatge de l'alumnat repetidor és el 2,1%. No 
obstant això, la fiabilitat d'aquesta informació no és absoluta14, ja que 
hem comprovat que alguns centres presenten una taxa de promoció de 
l'1% i fins i tot del 0%. 

 

Curs escolar 2011-2012. Promoció per cicle: 

    
2n educació 
primària 

4t educació 
primària 

6è educació 
primària 

Públics 

Alumnes avaluats 35.339 33.186 34.276 

Alumnes promocionats 35.327 33.177 33.981 

Taxa de promoció 100,0% 100,0% 99,1% 

Concertats 

Alumnes avaluats 14.777 14.607 14.943 

Alumnes promocionats 14.217 14.060 14.211 

Taxa de promoció 96,2% 96,3% 95,1% 

Privats 

Alumnes avaluats 1.240 1.039 956 

Alumnes promocionats 1.230 1.031 945 

Taxa de promoció 99,2% 99,2% 98,8% 

Total 

Alumnes avaluats 51.356 48.832 50.175 

Alumnes promocionats 50.774 48.268 49.137 

Taxa de promoció 98,9% 98,8% 97,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Servei d'Avaluació i Estudis (Direcció 
General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística). 

Quadre 19 

Avaluació del diagnòstic 

A més a més, en finalitzar el segon cicle de l'educació primària (4t curs) 
tots els centres realitzen una avaluació de diagnòstic de les 
competències bàsiques aconseguides pels alumnes (competència 
matemàtica i competència en comunicació lingüística). 

                                                                 
13

 En la publicació "Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2014" no està disponible 
la informació per comunitats autònomes ni per titularitat de centre. 
14

 Des del Servei d'Avaluació i Estudis se'ns indica que la font d'informació primària és ITACA i que 
és possible que en alguns dels centres no haja introduït les avaluacions de l'alumnat. 
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Els últims resultats estatals estan publicats en el document "Evaluación 
General de Diagnóstico 2009. Educació Primaria. Cuarto curso. Informe 
de resultados"15. Segons aquesta publicació, la puntuació mitjana de la 
Comunitat Valenciana se situa per sota de la mitjana d'Espanya, tant en 
competència lingüística com matemàtica. 

S'ha optat per representar la puntuació  mitjana descomptant l'efecte de 
l'índex estadístic de l'estatus social, econòmic i cultural (ISEC). Els 
estudis nacionals i internacionals coincideixen a indicar que entre els 
factors que més condicionen el rendiment escolar dels alumnes es 
troben aspectes com ara el nivell d'estudis dels pares, les professions a 
què es dediquen i la presència i ús en el llar familiar dels llibres, 
periòdics, ordinador (en altres paraules, amb l'estatus social, econòmic i 
cultural de les famílies). 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la taula 4.1 de la publicació "Evaluación General de Diagnóstico 2009. 
Educación Primaria. Cuarto curso. Informe de resultados". (Institut Nacional d'Avaluació Educativa). 

Gràfic 13 

                                                                 
15

 Aquest estudi té caràcter de mostra, i la dimensió de la mostra és de 50 centres per comunitat 
autònoma. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la taula 4.1 de la publicació "Evaluación General de Diagnóstico 2009. 
Educación Primaria. Cuarto curso. Informe de resultados". (Institut Nacional d'Avaluació Educativa). 

Gràfic 14 

L'estudi "Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educació Primaria. 
Cuarto curso. Informe de resultados" publicat per l'Institut Nacional 
d'Avaluació Educativa, considera que una anàlisi  dels sistema educatiu 
implica tenir en compte que l'alumnat "s'escolaritza en centres públics i 
privats, la majoria concertats" i que "diferents estudis i avaluacions 
anteriors han demostrat que els dos tipus de centre difereixen en la 
composició socioeconòmica i cultura de l'alumnat". 

En el gràfic següent observem que les diferències en els resultats no són 
estadísticament significatives una vegada corregides les mitjanes brutes 
dels alumnes dels dos tipus de centres amb l'efecte del nivell 
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Font: Gràfic 5.7 de la publicació "Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educació Primaria. Cuarto curso. 
Informe de resultados". (Institut Nacional d'Avaluació Educativa) 

Gràfic 15 

 

Font: Gràfic 5.7 de la publicació "Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educació Primaria. Cuarto curso. 
Informe de resultados". (Institut Nacional d'Avaluació Educativa) 

Gràfic 16 

Pel que fa als resultats de l'avaluació de diagnòstic de la Comunitat 
Valenciana16, el Servei d'Avaluació i Estudis (Direcció General 
                                                                 
16

 Aquest estudi té caràcter censal i la grandària de la població és de 986 centres públics i 334 de 
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d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística) ens ha facilitat els resultats 
agrupats segons la titularitat del centre, relatius al curs escolar 2012-
2013. 
 

Competència lingüística 

Puntuació mitjana 
Puntuació mitjana 

descomptat ISEC alumne 

Puntuació mitjana 
descomptat ISEC 

centre 

Públics 487 498 496 

Concertats 519 505 509 

Competència matemàtiques 

Puntuació mitjana 
Puntuació mitjana 

descomptat ISEC alumne 

Puntuació mitjana 
descomptat ISEC 

centre 

Públics 496 499 500 

Concertats 511 502 502 

Font: informació facilitada pel Servei d'Avaluació i Estudis (Direcció General d'Innovació, 
Ordenació i Política Lingüística) 

Quadre 20 

Igual que ocorre a escala estatal, els resultats acadèmics de les dues 
xarxes s'igualen una vegada descomptat l'efecte de l'índex estadístic 
estatus social, econòmic i cultural. 

4.1.5 Subobjectiu 1.5: El sistema educatiu en l'etapa d'ensenyament primari resulta 
eficient? 

Una vegada realitzada l'anàlisi dels costos (subobjectiu 1.3) i els resultats 
acadèmics (subobjectiu 1.4), tot seguit pretenem relacionar els resultats 
acadèmics en les dues xarxes (pública i concertada) amb els recursos 
econòmics que han sigut emprats per a aconseguir-los. 

Per a respondre a la pregunta plantejada en aquest apartat, hem definit 
com a criteri d'auditoria l'indicador següent: 

- Índex d'eficiència: mitjana de la puntuació mitjana en competència 
lingüística i matemàtica dividit pel cost anual estimat per alumne. 

Les nostres conclusions estan basades en un escenari teòric i no es 
recolzen en anàlisis estadístiques complexes, sinó que hem usat 
hipòtesis senzilles allunyades de la metodologia dels estudis empírics 
relacionats amb l'eficiència del sistema educatiu espanyol.  

Segons els càlculs realitzats en apartats anteriors, la xarxa de centres 
concertats d'ensenyament primari arriba a un índex d'eficiència més 
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elevat que la xarxa de centres públics com a conseqüència de la major 
ràtio d'alumnes per aula en els dits centres. 

En termes d'alumne teòric (30 alumnes per unitat escolar), l'índex 
d'eficiència seria similar i fins i tot lleugerament superior en el cas dels 
centres públics: 

    Públics Concertats Diferència  

Puntuació mitjana competència lingüíst. (i) 
Vegeu el 
quadre 20 498 505 (1,4%) 

Puntu. mitjana competència matemàt. (ii) 
Vegeu el 
quadre 20 499 502 (0,6%) 

Mitjana de puntua. mitjanes (a) = [(i)+(ii)]/2   498,5 503,5 (1,0%) 

Cost anual estimat per alumne teòric 
(euros) (b) (**) 

Vegeu el 
quadre 18 2.432 2.495 (2,5%) 

Índex d'eficiència (alumne teòric)   0,205 0,202 1,6% 

Cost anual estimat per alumne real (d) (**) 
Vegeu el 
quadre 18 3.287 2.758 19,2% 

Índex d'eficiència (alumne real)   0,152 0,183 (16,9%) 

(*) Puntuació mitjana descomptant l'índex estadístic estatus social, econòmic i cultural de l'alumne 

(**) Cost d'un centre amb dues línies. 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 21 

 
Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 17 
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4.2 Control de la gestió de les prestacions en educació primària 

4.2.1 Subobjectiu 2.1: S'han exercit les funcions d'inspecció dels centres 
docents? 

La Inspecció General d'Educació té assignades, entre altres, les funcions 
de planificació, supervisió i impuls de la inspecció sobre tots els centres, 
serveis, programes i activitats que integren el sistema educatiu no 
universitari, tan públics com privats, en l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana. 

Amb aquesta finalitat cal regular i potenciar normativament les 
actuacions de la inspecció educativa en els centres educatius, així com 
coordinar les unitats administratives territorials que exerceixen aquestes 
funcions i planificar la formació continuada dels inspectors en educació 
adscrits a aquestes unitats. 

La plantilla docent de la inspecció d'educació de CECE es compon dels 
llocs de treballs següents: 

 
Font: Decret 110/2010, de 23 de juliol del Consell, pel qual s'adscriu a la conselleria competent en matèria 
d'educació la gestió del personal i dels llocs de treball de la inspecció educativa de la Comunitat Valenciana. 

Gràfic 18 

Pel que fa als recursos humans disponibles, hem comparat el nombre 
d'inspectors amb la resta de comunitats autònomes, i la Comunitat 
Valenciana és la que presenta major ràtio de centres i professorat per 
inspector, i la segona en la ràtio d'alumnes per inspector. 

1
1% 3

2%

39
30%

16
12%

71
55%

Plantilla inspecció educativa

Inspecció General

Caps serveis territorials

Inspectors Alacant

Inspectors Castelló

Inspectors València



Auditoria operativa de l'ensenyament primari: Avaluació amb criteris d'eficiència, 
eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis 2009-2013 

53 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Inspecció General d'Educació i Dades del 
MECE (curs escolar 2011-2012). 

Gràfic 19 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Inspecció General d'Educació i Dades del 
MECE (curs escolar 2011-2012). 

Gràfic 20 
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Font: Elaboració pròpia a partir d'informació facilitada per la Inspecció General d'Educació i Dades del MECE 
(curs escolar 2011-2012). 

Gràfic 21 

Per a desenvolupar les seues funcions, s'elabora amb caràcter anual un 
pla d'actuació on s'estableixen els objectius generals de la inspecció per 
a cada un dels cursos escolars, així com el marc d'intervenció en els 
centres educatius i una sèrie d'actuacions que cal realitzar al llarg del 
període escolar. 

Entre les actuacions habituals, que són aquelles que la inspecció ha de 
realitzar amb caràcter anual o periòdic, hem identificat com a rellevants 
per als objectius d'aquesta auditoria les següents: 

 

 
Pla General d'Actuació 

Actuacions de la Inspecció Educativa 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Informar sobre les justificacions d'altres despeses dels 
centres privats concertats Novembre Novembre Novembre Novembre 

Supervisar activitats extraescolars i complementàries 
en centres concertats Octubre Octubre Octubre Octubre 

Supervisar les titulacions del professorat dels centres 
privats concertats i corporacions locals No previst Octubre Octubre Octubre 

Informe sobre concerts educatius Febrer Febrer Febrer Febrer 

Comunicació d'incidències d'ITACA (plantilles, 
instal·lacions, escolarització) 

Setembre  Setembre  Setembre  Setembre  

Font: Resolucions de la Secretaria Autonòmica d'Educació per la qual s'aproven els respectius plans generals 
d'Actuació Anual. 

Quadre 22 
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Segons la informació facilitada per la Inspecció General d'Educació el 
nombre d'actuacions realitzades en el curs escolar 2012-2013 (últim curs 
que estava conclòs en el moment de realitzar el nostre treball), ha sigut 
el següent (per a les actuacions considerades rellevants per a l'objectiu 
de la nostra auditoria): 

 

 

Nombre d'actuacions realitzades en el curs 2012-13 

Actuacions de la Inspecció Educativa Alacant Castelló València Total 

Informar sobre les justificacions d'altres despeses dels 
centres privats concertats 104 48 291 443 

Supervisar activitats extraescolars i complementàries en 
centres concertats 43 34 0 77 

Supervisar les titulacions del professorat dels centres privats 
concertats i corporacions locals 197 0 728 925 

Informe sobre concerts educatius 111 5 87 203 

Comunicació d'incidències d'ITACA (plantilles, instal·lacions, 
escolarització) 1 5.111 2.800 7.912 

Fuente: Inspecció General d'Educació. 

Quadre 23 

A partir de les dades del quadre 23, s'observa una falta de consistència 
en les actuacions dels distints serveis territorials, ja que no sembla 
raonable que, per exemple, València no haja realitzat cap supervisió 
d'activitats extraescolars i complementàries en centres concertats, 
Castelló no haja supervisat les titulacions del professorat o que Alacant 
sols haja efectuat una comunicació d'incidències a ITACA. 

En qualsevol cas, aquesta Sindicatura ha realitzat visites als tres serveis 
territorials d'inspecció i no ens ha sigut possible concloure sobre 
l'existència i integritat de totes les actuacions realitzades, ja que hem 
constat que no hi ha in registre informatitzat únic que aplegue la 
totalitat de les tasques dutes a terme pel col·lectiu d'inspectors i no 
existeix tampoc un arxiu únic de documentació que reunisca tots els 
informes relatius a un centre. 

Hem constatat que cada servei territorial té autonomia d'organització, 
raó per la qual, amb caràcter general, els procediments d'elaboració i 
custòdia dels informes dels inspectors no són homogenis. Aquest fet, en 
opinió de la Sindicatura, dificulta el seguiment de les actuacions 
realitzades. 

Les aplicacions informàtiques disponibles tampoc no són homogènies, 
sinó que cada servei territorial té un disseny i ús particular. 

Aquesta falta d'homogeneïtat es trasllada a les memòries anuals que els 
serveis territorials trameten a la Inspecció General d'Educació, ja que el 
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contingut de cada un dels documents és particular i no tenen una 
estructura idèntica que facilite analitzar-les. 

Quant això, aquesta Institució recomana que la Inspecció General 
d'Educació impulse la coordinació entre els serveis territorials, unificant 
els processos i, en particular, facilitant una aplicació informàtica que es 
convertís en una veritable eina de gestió i control de la inspecció 
educativa, tenint en compte que: 

- Ha d'integrar totes les tasques  de la inspecció educativa. 

- Ha de permetre l'accés ràpid i àgil a l'expedient de cada un dels 
centres educatius. 

- Ha d'oferir dades estadístiques sobre l'estat de les actuacions i 
facilitar l'elaboració de la memòria anual de la inspecció. 

4.2.2 Subobjectiu 2.2: Hi ha recursos financers suficients per a atendre les 
despeses incorregudes en els centres educatius de primària? 

La resposta a aquesta pregunta està basada en els següents criteris 
d'auditoria: 

a) Grau d'execució 

b) Període mitjà de pagament 

Grau d'execució 

El grau d'execució del pressupost de despesa és la relació percentual dels 
crèdits definitius aprovats en l'exercici que han originat el 
reconeixement d'obligacions pressupostàries. 

En els últims cinc exercicis, el grau d'execució ha sigut molt elevat (una 
mitjana de 97,4%): 

Estat liquidació pressupost corrent (Programa 422.20). En milers d'euros 

Exercici Crèdit 
inicial 

Modificacions Crèdit 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments Grau 
d'execució 

Obligacions 
pendents 
de pagam. 
a 31/12 

2009 1.547.164 27.503 1.574.667 1.554.457 1.486.203 98,7% 68.254 

2010 1.565.821 32.143 1.597.964 1.542.542 1.492.701 96,5% 49.841 

2011 1.521.512 11.537 1.533.049 1.514.036 1.390.511 98,8% 123.525 

2012 1.561.390 (90.577) 1.470.813 1.399.618 1.304.871 95,2% 94.747 

2013 1.483.704 (55.357) 1.428.348 1.399.913 1.303.929 98,0% 95.984 

Font: Compte General de la Generalitat dels exercicis 2009 a 2013. 

Quadre 24 



Auditoria operativa de l'ensenyament primari: Avaluació amb criteris d'eficiència, 
eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis 2009-2013 

57 

 

En termes absoluts, les obligacions reconegudes han disminuït en 
154.544 milers d'euros en el període 2009-2013, i és el capítol I, "Despeses 
de personal", el que més ha disminuït (114.315 milers d'euros). 

També és significatiu el descens d'"Altres despeses", entre altres motius, 
per la supressió de la gratuïtat universal per a tot l'alumnat dels llibres 
de text (en 2009 es van reconèixer obligacions per aquest concepte per 
un import de 46.703 milers d'euros, enfront dels 268 milers d'euros en 
2013):  

Obligacions reconegudes per naturalesa econòmica de la despesa (Programa 422.20). En milers d'euros 

Concepte despesa 2009 2010 2011 2012 2013(a) 
Variació 
2009-2013 

Despeses de personal 983.937 977.884 967.819 863.770 869.622 (114.315) 

Desp. funcionam. centres públics 19.179 16.026 12.737 22.440 17.746 (1.433) 

Despeses funcionament 
menjadors centres públics 

33.628 30.661 24.697 33.437 38.887 5.259 

Centres concertats: pagam. delegat 278.683 279.828 272.591 260.213 274.265 (4.418) 

Centres concertats: despeses 
funcionament 

53.888 54.515 54.267 54.057 54.992 1.105 

Ajudes escoles infantils 1r cicle 30.665 31.015 31.056 29.395 29.157 (1.508) 

Convenis amb corporacions locals 9.762 7.841 7.841 7.186 2.908 (6.854) 

Menjadors escolars. Ajudes 
individualitzades 

33.664 33.663 33.664 37.386 55.239 21.575 

Transport escolar 27.760 31.728 32.802 32.404 29.032 1.272 

Transport escolar. Ajudes 
individualitzades 

1.933 1.257 1.256 1.256 2.730 796 

Inversions 15.803 22.561 22.188 13.464 13.793 (2.010) 

Altres despeses 65.555 55.562 53.118 44.610 11.543 (54.012) 

Total 1.554.457 1.542.542 1.514.036 1.399.618 1.399.913 (154.544) 

(a) Segons ens indica la Conselleria, en l'exercici 2013 s'han satisfet ajudes econòmiques de convocatòries 
anteriors.  

Font: Elaboració pròpia a partir del diari d'operacions (pressupost corrent) del programa pressupostari 422.20. 

Quadre 25 

El 62% de la despesa en l'exercici de 2013 correspon al capítol de 
despeses de personal, i el 20% a la despesa pel pagament delegat de la 
nòmina dels docents dels centres concertats. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del diari d'operacions (pressupost corrent) del programa pressupostari 422.20. 

Gràfic 22 

Període mitjà de pagament 

La ràtio emprada es defineix d'acord amb la fórmula següent: 

Període mitjà de pagament = 

Obligacions reconegudes 
pendents de pagament a 31-12 

 x 365 
Obligacions reconegudes en 

pressupost corrent 

Atesa la naturalesa de la despesa i ja que no hi ha demora en el seu 
pagament, s'ha considerat oportú excloure en aquesta ràtio les 
obligacions reconegudes de despeses de personal i de pagament delegat 
de la nòmina. 

En l'exercici de 2013, el termini s'ha situat en 122 dies, 52 dies més 
respecte a l'exercici de 2009. L'evolució ha sigut la següent: 
  

869.622 62%

17.746 1%

38.887 
3%

274.265 
20%

54.992 
4% 144.401 10%

Distribució despesa programa 422.20. Obligacions reconegudes 
pressupost 2013. En milers d'euros

Despeses de personal

Despeses de funcionament centres
públics

Despeses de funcionament
menjadors centres públics

Centres concertats: pagament
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Centres concertats: despeses de
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Font: Elaboració pròpia a partir del diari d'operacions (pressupost corrent) del programa pressupostari 422.20. 

Gràfic 23 

Tal com mostra el gràfic següent, el període mitjà de pagament s'ha 
deteriorat significativament en el període 2009-2013, i és especialment 
elevat el relacionat amb les despeses de funcionament dels centres 
públics: 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del diari d'operacions (pressupost corrent) del programa pressupostari 422.20. 

Gràfic 24 
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Tot i el retard en el pagament de les transferències per fer front a les 
despeses de funcionament dels centres públics i dels menjadors, la 
Intervenció General de la Generalitat ha manifestat en recents informes 
de control financer, l'existència de saldos ociosos en els comptes 
bancaris dels quals són titulars cada un dels centres docents. 

Segons es desprén de la informació continguda en ITACA, els recursos 
provinents de la CECE que disposaven els centres públics d'educació 
infantil i primària al final de l'any 2013 era de 16.880 euros17 (inferior al 
saldo d'un any abans, que era de 28.822 euros), una quantitat similar a 
l'import de les transferències anuals en concepte de despeses de 
funcionament del centre. 

4.2.3 Subobjectiu 2.3: Es realitza un control econòmic dels fons transferits als 
centres? 

Per a contestar a la pregunta d'aquest subobjectiu, hem verificat per als 
centres docents de la mostra, el compliment d'uns aspectes bàsics que 
emanen de la normativa vigent, relacionats directa o indirectament amb 
la gestió de fons públics. 

 

Avaluació = 

Núm. de respostes afirmatives 

 Núm. d'observacions realitzades 

En funció de la proporció de respostes afirmatives respecto de les observacions 
realitzades, hem definit tres nivells de compliment: 

 

Hem realitzat una avaluació independent en funció de si es tracta d'un 
centre públic o concertat. 

                                                                 
17

 Mitjana de saldo a 31 de desembre de 2013 de recursos provinents de la CECE, segons el Compte 
Anual de Gestió (Estat C - Estat de Situació de Tresoreria) dels centres públics d'educació infantil i 
primària. Aquests recursos inclouen tots els ingressos provinents de la CECE, bé siga com a fons 
ordinaris per al funcionament del centre, o bé com els destinats al menjador escolar. 

Nivell alt:  Més del 67% de les observacions són positives 

Nivell mitjà: Entre el 33% i el 67% de les observacions són positives 

Nivell baix:  Menys del 33% de les observacions són positives 
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En els annexos VI i VII es detallen les observacions realitzades 
relacionades amb els nou centres docents públics i els nou de concertats, 
que han sigut objecte de visita per part d'aquesta Institució. 

En termes generals, el control exercit per l'administració educativa, 
conjuntament18 amb la direcció dels centres docents se situa en el nivell 
mitjà: 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les observacions detallades en l'annex VI (preguntes 1 a 28). 

Gràfic 25 

                                                                 
18

 Considerem que l'exercici de control és una responsabilitat compartida entre distints serveis de la 
CECE, incloses les direccions territorials i la titularitat dels centres. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les observacions detallades en l'annex VII. 

Gràfic 26 

Centres públics 

Les principals incidències detectades quant als centres públics són: 

- Tots els centres docents públics estan obligats19 a comunicar a la 
CECE informació diversa relacionada amb l'alumnat, el personal 
docent, la programació anual, etc. Per als nou centres revisats, hem 
observat que en l'aplicació ITACA no consten totes les dades 
exigides en l'annex I del Decret 51/2011. Amb caràcter general, falta 
per formalitzar la informació següent: 

* Projecte educatiu del centre o, si escau, les seues 
modificacions, així com les actuacions i programes per a la 
innovació educativa i l'atenció a la diversitat (informació que 
ha de figurar dins de la programació general anual). 

- En dos centres, les unitats escolars efectivament constituïdes i que 
han sigut objecte de verificació física, no coincideixen amb les 
unitats autoritzades segons el catàleg d'unitats20 i que són les 
informades en ITACA. 

                                                                 
19

 Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell sobre el sistema de comunicació de dades a la 
conselleria competent  en matèria d'educació, mitjançant el sistema d'informació ITACA, dels 
centres docents que imparteixen ensenyaments reglats no universitaris. 
20

 En els cas d'aquests dos centres, no s'ha obtingut una justificació documental del motiu pel qual 
les unitats escolars inspeccionades no coincideixen amb les unitats del catàleg (Resolució de 2 
d'abril de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza el catàleg 
d'unitats, es modifiquen els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats 
centres docents públics d'educació infantil, educació primària, educació infantil i primària i educació 
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- Quant a la gestió econòmica del centre, caldria actualitzar la 
normativa autonòmica21 , atesa l'evolució de la normativa general i 
els sistemes d'informació actuals. En qualsevol cas, les incidències 
més rellevants que hem identificat són: 

* Tots els centres elaboren un pressupost segons el model 
previst en la norma 3a de l'Ordre de 18 de maig de 1995, si bé 
en quatre centres, no consten que s'aprovaran en el primer 
trimestre de cada any per part del consell escolar els 
pressupostos dels quatre últims exercicis. 

* El pressupost no té efectes vinculants des del punt de vista 
pràctic, ja que, amb caràcter general, no es realitzen 
modificacions al llarg del curs i no s'elaboren informes de 
seguiment i liquidació. 

* Durant l'exercici de 2013, quatre centres han pagat despeses 
destinades a reparacions extraordinàries i adquisició de 
mobiliari i equips didàctics per damunt de l'import màxim  
autoritzat establit per l'article 10.2 de l'LPG (9.285 euros). 

* Cap dels centres ha obert el corresponent expedient 
d'adjudicació per a les obres, subministraments o serveis que 
han superat els 1.803 euros, segons disposa la norma 5a. De la 
mostra de pagaments realitzada, alguns dels centre, sí que ens 
han facilitat almenys els tres pressupostos i la preceptiva 
autorització del consell escolar. 

* Els centres disposen amb caràcter general d'un llibre inventari 
on s'inscriu el mobiliari i l'equip didàctic adquirit, si bé en la 
majoria dels casos, aquest inventari manca de la informació 
bàsica dels elements (valor econòmic, data d'adquisició, codi 
identificatiu, ubicació, ...) i no està en una aplicació 
informàtica adequada. 

* Tots els centres, en els últims quatre anys, han formulat el 
compte de gestió anual segons el model oficial, si bé hi ha 
retards quant a les dates establides en la norma 7a perquè les 
aprove el consell escolar i trametre'l a la direcció territorial. Al 
mateix temps, la direcció territorial ha incomplit el termini (31 
de març) per a la seua tramesa a la intervenció delegada. 

                                                                                                                                                                               

especial, de titularitat de la Generalitat), tot incloent-hi les unitats habilitades per resolució de la 
Direcció General de Centres i Personal Docent. 
21

 Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es delega en els 
directors dels centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana 
determinades facultats ordinàries en matèria de contractació i s'aproven les normes que regulen la 
gestió econòmica dels dits centres. 
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* Únicament un equip directiu ha complit en la seua totalitat 
amb l'obligació d'informar  trimestralment al consell escolar 
de l'estat dels comptes del centre durant els últims quatre 
anys (norma 7a). 

* Segons la informació facilitada pels centres, un té oberts dos 
comptes corrents, incomplint la norma 8a que estableix que 
sols es pot tenir-ne una. 

* Les ordres de pagaments lliurades han d'estar signades 
mancomunadament pel director i el secretari (norma 8a). 
Aquest règim de signatures no s'acompleix en sis centres. 

* En els últims quatre anys, tres centres en els quals ha hagut 
canvi de direcció, han incomplit en l'obligació de realitzar els 
traspàs de la documentació, mitjançant l'acta diligenciada pel 
consell escolar que incloga el balanç de situació (norma 11a). 

- El pla anual d'actuació de la inspecció general per al curs 2009-2010, 
dins del pla de visita de la inspecció educativa als centres educatius 
(PLAVIE), va determinar la supervisió de la documentació de la 
gestió econòmica dels centres públics. 

 No obstant això, no hem obtingut els resultats globals de la dita 
supervisió. 

 En l'exercici 2012, la Intervenció General de la Generalitat va 
sol·licitar la col·laboració de la inspecció general per a supervisar la 
documentació de la gestió econòmica dels centres públics 
d'educació primària. 

 Tal i com hem indicat en l'apartat 4.2.1, no hem pogut concloure 
sobre l'existència i la integritat de totes les actuacions realitzades 
pels serveis territorials, ja que no hi ha un registre informatitzat 
únic i sí diversos arxius documentals.  

 En conclusió, no podem emetre una opinió sobre l'efectivitat de la 
supervisió econòmica dels centres públics que hagen realitzat els 
serveis d'inspecció en els últims exercicis. 

- Per als nou centres revisats, s'han formalitzat els contractes del 
menjador per al curs escolar 2013-2014 per part de la direcció 
territorial i consten el preu del menú per comensal i el dia i el preu 
dels monitors. 

 La licitació i adjudicació del servei del menjador es realitza de 
manera individualitzada per a cada un dels centres docents. 
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 Tal com mostra el gràfic següent, el cost que suporten els centres 
en concepte de menú fluctua entre els 2,61 euros per comensal i dia 
i els 3,16 euros. És particularment cridaner el cas de dos centres 
ubicats a Castelló de la Plana, separats a penes per dos quilòmetres 
i que, sent el mateix proveïdor, hi haja una diferència de 0,21 euros 
per comensal i dia (7,2%). 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels contractes del servei de menjador i de la Programació General Anual del centre. 

Gràfic 27 

 La variabilitat dels preus és fins i tot major en el servei de monitors 
de menjador. Hem estimat el cost del monitor per mes i comensal a 
partir de la informació continguda en la programació general anual 
dels centres i dels contractes formalitzats, amb una diferència del 
72% entre el cost més baix i el més elevat. 
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Font: Elaboració pròpia a partir dels contractes del servei de menjador i de la Programació General Anual del centre. 

Gràfic 28 

Tenint en compte l'aportació realitzada per la CECE en concepte de 
despeses de funcionament  del menjador (1,30 euros per comensal i 
per dia), hem estimat que el marge del benefici teòric del curs 
escolar 2013-2014 per la gestió del menjador escolar dels nou 
centres visitats puja a 9,8%: 

 
En euros per curs escolar 2013-2014 (octubre a maig) 

 
Despeses Ingressos 

Beneficis % 
Centre Menú Monitors Dels 

comensals 
De la CECE 

ALA-1 97.875 90.992 138.750 48.750 (1.367) (0,7%) 

ALA-2 250.200 162.400 354.450 108.420 50.270 12,2% 

ALA-3 265.950 125.074 336.870 115.245 61.091 15,6% 

CAS-1 63.630 32.918 88.200 27.300 18.952 19,6% 

CAS-2 137.175 98.314 197.625 60.450 22.586 9,6% 

CAS-3 152.628 98.790 205.275 62.790 16.647 6,6% 

VAL-1 144.720 119.472 229.500 70.200 35.508 13,4% 

VAL-2 193.500 130.166 267.675 83.850 27.859 8,6% 

VAL-3 176.700 128.458 242.250 74.100 11.192 3,7% 

Total 1.482.378 986.584 2.060.595 651.105 242.738 9,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels contractes del servei de menjador i de la Programació General Anual 
del centre. 

Quadre 26 
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A fi d'acomplir el principi d'economia i al mateix temps millorar la 
transparència en l'adjudicació dels serveis de menjador i de 
monitors, es recomana acudir als sistemes per a la racionalització 
de la contractació definits en l'article 194 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
Refós  de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com utilitzar 
els acords marc o la centralització de la contractació (per exemple 
per districtes escolars, províncies, etc.). 

D'altra banda, el preu del menú que han de pagar els alumnes, bé 
directament, bé mitjançant beca de menjador concedida per la 
CECE, no supera el màxim establit en la Instrucció de 6 de setembre 
de 2013 (4,25 euros) per al període ordinari del menjador (del primer 
d'octubre al 31 de maig). 

No obstant això, en el transcurs de les nostres visites, alguns 
centres sí que ens van informar que el preu que pagaven els 
alumnes en els períodes extraordinaris (setembre i juny) excedia 
del preu màxim, fet que al nostre parer seria contrari a l'esmentada 
Instrucció. 

Centres concertats 

Les principals incidències detectades pel que fa als centres concertats 
són: 

- S'ha revisat l'expedient administratiu de renovació del concert 
educatiu dels nou centres seleccionats i si bé estan complets i la 
documentació degudament custodiada, hem observat que no s'han 
complit tots els terminis legals establits en la normativa reguladora 
del procediment que els centres docents han de seguir per a 
sol·licitar l'accés al règim de convenis22. 

 A més a més, en un dels centres, s'ha verificat que la direcció 
territorial ha aprovat el nombre d'unitats que havia sol·licitat el 
titular del centre, malgrat que el preceptiu informe emès per la 
inspecció "informa desfavorablement sobre l'augment sol·licitat 
d'una unitat en educació infantil per raó d'una disminució del cens 
de la localitat respecte als alumnes en edat d'escolaritzar, i proposa 
disminuir una unitat concertada en primària. També s'informa 
sobre la falta de la necessària autorització administrativa per a la 
unitat addicional d'educació infantil que se sol·licita". 

                                                                 
22

 Ordre 7/2013, de 30 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'estableix el 
procediment que els centres docents de la Comunitat Valenciana han de seguir per a sol·licitar 
l'accés al règim de convenis o concerts educatius, la seua renovació, pròrroga o modificació, i 
s'aproven els models de documents administratius en què s'han de formalitzar els dits convenis o 
concerts. 
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 Quant això, el centre va iniciar el curs 2013-2014 amb un total de 
dotze unitats per a cinc anys de segon cicle d'educació infantil, 
sense l'autorització necessària i preceptiva d'una unitat addicional 
que va ser sol·licitada pel centre el 31 de gener de 2013. 
L'administració educativa no va resoldre fins al 5 de novembre de 
2013. Per tant, aquesta Institució considera que el centre no hauria 
d'haver iniciat la matriculació dels alumnes de la unitat escolar 
addicional fins a haver obtingut l'autorització corresponent. 

 D'altra part, recomanem que les memòries descriptives que els 
titulars dels centres aporten juntament amb la sol·licitud del 
concert, detallen més àmpliament  els termes en què se satisfan les 
necessitats d'escolarització d'acord amb la demanda existent a la 
comarca, municipi o, si escau, districte en què està situat el centre, 
així com les condicions socioeconòmiques desfavorables de la 
població escolar atesa. 

- Tots els centres docents privats concertats estan obligats23 a 
comunicar a la CECE diversa informació relacionada amb l'alumnat, 
el personal docent, la programació anual, etc. Per als nou centres 
revisats, hem observat que en l'aplicació ITACA no consten totes les 
dades exigides en l'annex II del Decret 51/2011. Amb caràcter 
general, falta per formalitzar la informació següent: 

 * Relació dels membres del Consell Escolar. 

* Projecte educatiu del centre o, si s'escau, les seues 
modificacions, així com les actuacions i programes per a la 
innovació educativa i l'atenció a la diversitat (informació que 
ha de figurar dins de la programació general anual). 

- Per a verificar si els centres docents compleixen amb la ràtio 
màxima de trenta alumnes per unitat segons el que estableixen les 
normes vigents24, hem comprovat que aquesta ràtio es sobrepassa 
en un dels nou centres verificats, sense que hi haja constatació del 
dictamen o informe de la inspecció territorial autoritzant el 
corresponent excés de ràtio (l'excés són quinze alumnes per a un 
total de 1.080 places). 

                                                                 
23

 Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades a la 
conselleria competent en matèria d'educació, mitjançant els sistema d'informació  ITACA, dels 
centres docents que imparteixen ensenyaments reglats no universitaris.  
24

 Decret 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es determinen les condicions d'aplicació del 
Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de "Mesures urgents de racionalització de la despesa pública 
en l'àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Valenciana", i l'Ordre 19/2012, de 21 de maig, de la 
Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula l'aplicació del Reial Decret Llei 
14/2012, de 20 d'abril, de "Mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit 
educatiu, en els centres docents no universitaris públics i privats concertats de la Comunitat 
Valenciana". 
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- En dos dels centres revisats, la ràtio d'alumnes per unitat és inferior 
a la ràtio mínima d'alumnes exigit per la clàusula 17 del concert 
subscrit entre el centre i la CECE. Aquest incompliment del concert 
no té associat un règim de sancions, raó per la qual no estan 
establides les conseqüències de la infracció. 

 Quant a això, hem constatat que la ràtio mínima per unitat és 
específica per a cada un dels centres. 

- Pel que fa al pagament delegat de la nòmina, els centres, amb 
caràcter general, disposen d'un expedient per cada un dels docents 
en el qual consta, entre altra documentació, el títol acadèmic exigit 
per la legislació. Únicament en un cas de la mostra realitzada (36 
docents) hem detectat que no hi consta el títol corresponent. 

- Les hores lectives dels docents que figuren en ITACA, amb caràcter 
general, són inferiors a les hores que com a màxim es paguen en la 
nòmina, que són 25. Això és degut al fet que els centres no 
introdueixen correctament la totalitat dels horaris, ja que no 
figuren les hores lectives relatives a conceptes com ara dedicació al 
càrrec, suport, desdoblament o recursos, biblioteca, laboratori, 
normalització lingüística... 

 També hem detectat que els centres no introdueixen horaris 
diferenciats per als mesos de setembre i juny i el període d'octubre 
a maig. 

 En alguns centres, en el moment de la nostra visita, no havien 
introduït els horaris dels grups d'educació infantil. 

 Per tot això, recomanem que l'annex II del Decret 51/2011 incloga 
l'obligació que els centres concertats trameten la totalitat de la 
informació rellevant per a la gestió i el control del pagament 
delegat de nòmina mitjançant l'aplicació ITACA, en particular, els 
horaris del professorat i totes les variacions en nòmina. 

 Quant això, la Intervenció General de la Generalitat ja va advertir en 
els seus informes de control financer de l'existència de riscos de 
control en la gestió del pagament delegat de la nòmina. 

- Tal com hem indicat en l'apartat 4.1.3 d'aquest Informe, la quantia 
satisfeta en concepte de pagament delegat de nòmina supera els 
límits dels mòduls econòmics establits per l'LPG. Hem comprovat 
que per als nou centres concertats, les hores pagades en la nòmina 
del mes de maig de 2014 sobrepassen les 25 hores lectives 
setmanals per docent. Entre altres motius, la diferència rau en les 
denominades hores compensatòries (article 11.6 de l'LPGV). No 
obstant això, la Conselleria no ens ha facilitat informació suficient 
per a justificar aquestes diferències.  
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Nombre d'hores lectives teòriques per 
grandària (resultants d'aplicar ràtio 

docent per unitat i 25 hores per docent) 

Nombre d'hores lectives pagades en 
nòmina (maig de 2014) 

Centre Educació 
infantil 

Educació 
primària 

Total Educació 
infantil 

Educació 
primària 

Total 

ALA-1 175 800 975 200 875 1.075 

ALA-2 350 800 1.150 375 800 1.175 

ALA-3 350 800 1.150 350 856 1.206 

CAS-1 350 800 1.150 375 800 1.175 

CAS-2 250 625 875 250 650 900 

CAS-3 250 625 875 250 650 900 

VAL-1 350 800 1.150 375 858 1.233 

VAL-2 350 800 1.150 375 850 1.225 

VAL-3 350 800 1.150 382 806 1.188 

Font: Elaboració pròpia a partir del resum de nòmines facilitat pel Servei de Centres Privats Concertats 
i Centres Privats. 

Quadre 27 

- Els titulars de sis dels nou centres concertats han presentat els 
comptes al Consell Escolar del centre, almenys d'un exercici 
econòmic per a aprovar-los amb posterioritat a la data límit 
establida per la disposició 2a de l'Ordre de 26 de juny de 1989, que 
regula el procediment de justificació de l'apartat "Altres despeses" 
del mòdul econòmic del concert. 

 En qualsevol cas, sí que s'han presentat els dits comptes en el 
termini marcat en la disposició 7a de l'esmentada Ordre davant la 
direcció territorial corresponent, excepte els comptes d'un exercici 
d'un centre. 

 De les entrevistes mantingudes amb els inspectors i després de 
revisar els informes emesos en relació amb la certificació 
acreditativa de la despesa, considerem que seria recomanable 
estandarditzar el procediment de revisió i establir un protocol únic 
per a les tres direccions territorials, en el qual es fixe l'abast de les 
comprovacions, en particular quant a l'adequació de les despeses 
subvencionables. 

 També recomanem a la CECE que s'habilite la rendició de comptes 
justificatius d'"Altres despeses" mitjançant l'aplicació ITACA per a 
facilitar i agilitar el procediment de revisió. 
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4.2.4 Subobjectiu 2.4: S'acompleix el principi de gratuïtat en l'educació? 

El principi de gratuïtat en l'educació infantil i primària s'aplega 
explícitament en l'article 88 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d'Educació. 

Segons aquesta norma, que té caràcter bàsic, "per a garantir la 
possibilitat d'escolaritzar tots els alumnes sense discriminació per 
motius socioeconòmics, en cap cas podran els centres públics o privats 
concertats percebre quantitats de les famílies per rebre els 
ensenyaments de caràcter gratuït, imposar a les famílies l'obligació de 
fer aportacions a fundacions o associacions ni establir serveis obligatoris, 
associats a ensenyaments, que requereixen aportació econòmica per 
part de les famílies dels alumnes". 

Aquesta Sindicatura considera que el principi de gratuïtat s'ha de basar 
en el compliment de les premisses següents: 

1) Transparència: subministrament d'informació a l'alumnat i a les 
seues famílies pel que fa a les aportacions econòmiques, així com 
del catàleg d'activitats i serveis. 

2) Voluntarietat: qualsevol aportació econòmica relacionada amb la 
matriculació de l'alumnat i amb el funcionament del centre ha de 
tenir caràcter voluntari. 

3) No discriminació: en la realització de les activitats i la contractació 
de serveis per part de l'alumnat, que tenen caràcter voluntari, cal 
procurar que impliquen el menor cost possible perquè el 
percentatge de participació dels alumnes siga el més elevat 
possible. 

4) Absència d'ànim lucratiu: en activitats complementàries, les 
aportacions que realitzen els alumnes han de ser estrictament el 
cost de l'activitat. 

La normativa autonòmica valenciana no és suficientment clarificadora 
quant al desenvolupament del principi bàsic de gratuïtat, ja que hi ha 
alguns buits quant a l'obligació d'informació i les normes que han de 
complir els centres pel que fa a les activitats i serveis associats a 
l'educació. 

En particular, seria recomanable que les normes reguladores del 
procediment d'admissió de l'alumnat25 inclogueren com a disposició 
general, l'obligació d'informar detalladament sobre les activitats escolars 

                                                                 
25 Ordre 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el 
procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que 
imparteixen ensenyances en educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i 
batxillerat de la Comunitat Valenciana. 
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complementàries, activitats extraescolars i serveis complementaris que 
ofereixen, fent constar expressament el caràcter voluntari  i no lucratiu 
d'aquestes activitats i serveis, tot indicant-hi les percepcions 
econòmiques aprovades pel Consell Escolar del centre, tant per les 
activitats i serveis, com de qualsevulla altra aportació que puga realitzar-
se al llarg del curs escolar. 

Quant a la regulació de les activitats extraescolars, complementàries i 
serveis escolars, la normativa autonòmica vigent reguladora està dirigida 
exclusivament als centres concertats26. 

Aquestes normes, que continuen vigents, han hagut de ser matisades 
per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació amb instruccions27, 
ja que l'obligatorietat de sol·licitar a la CECE autorització del preu  de les 
activitats extraescolars, complementàries i serveis escolars és contrària 
al que estableix l'article 51 de la Llei Orgànica 8/1985 i a la interpretació 
que en va fer el Tribunal Suprem28, en considerar que únicament està 
subjecte a l'autorització de l'administració educativa el preu de les 
activitats complementàries, mentre que les d'extraescolars i dels serveis 
complementaris únicament s'ha de comunicar. 

No obstant això, tal i com la Intervenció General de la Generalitat ha 
advertit en els seus informes de control financer, la coexistència  de les 
normes actuals (autonòmiques i estatals) vulnera el principi de seguretat 
jurídica i jerarquia normativa, raó per la qual recomanem a la 
Conselleria que actualitze la normativa sobre activitats i serveis 
associats a l'ensenyament i que resulte aplicable per a tots els centres 
docents sostinguts amb fons públics, no únicament als centres 
concertats29. 

En opinió d'aquesta Sindicatura, aquesta normativa hauria de contenir 
almenys els aspectes següents: 

                                                                 
26 Regulació autonòmica vigent: 
- Decret 128/1986, de 20 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les 
activitats complementàries i de serveis dels centres docents en règim de concerts a la Comunitat 
Valenciana. 
- Ordre de 13 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es 
desenvolupa el Decret 128/1986. 

27
 Instruccions del primer de juliol de 2013 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació sobre 

la regulació de les activitats extraescolars, complementàries i serveis escolars por part dels centres 
privats concertats. 
28

 Sentència del Tribunal Suprem 263/2007, de 23 de gener de 2007 (Sala Contenciosa, secció 4a). 
29 Exemples de normes en altres comunitats autònomes que regulen aquestes activitats i serveis per 
a centres públics: 
- Instrucció 18/2012, de la Secretaria General d'Educació sobre activitats extraescolars i 
complementàries organitzades per centres educatius públics de la comunitat autònoma 
d'Extremadura. 
- Ordre de 14 de juliol de 1998, per la qual es regulen les activitats complementàries i extraescolars i 
els serveis prestats pels centres docents públics no universitaris (BOJA núm. 86 de primer d'agost de 
1998). 
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- Definició d'activitats complementàries, extraescolars i serveis 
escolars. 

- Contingut mínim de la programació de les activitats. 

- Òrgans encarregats de la seua organització. 

- Informació que s'ha de subministrar als alumnes i a les seues 
famílies. 

- Avaluació de les activitats i serveis. 

- Règim de responsabilitats. 

- Obligacions d'informació i autorització de preus. 

- Gestió econòmica: finançament i justificació de les activitats i 
serveis i procediment comptable aplicable. 

Criteri d'auditoria 

Per a contestar a la pregunta d'aquest subobjectiu, hem verificat per als 
centres docents concertats de las mostra, el compliment d'onze aspectes 
bàsics que emanen de la normativa vigent en relació amb el principi de 
gratuïtat (vegeu l'annex VIII). 

 

Avaluació = 
Núm. de respostes afirmatives 

 Núm. d'observacions realizadas 

En funció de la proporció de respostes afirmatives pel que fa a les 
observacions realitzades, hem definit tres nivells de compliment: 

 

Segons els resultats de les nostres observacions, l'avaluació global del 
principi de gratuïtat se situa en un nivell alt en tres dels nou centres 
visitats. 

Nivell alt:  Més del 67% de les observacions són positives 

Nivell mitjà: Entre el 33% i el 67% de les observaciones són positives 

Nivell baix:  Menys del 33% les observacions són positives 
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Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 29 

Les principals incidències detectades són: 

- En cap dels nou centres concertats visitats s'ha sol·licitat  la 
preceptiva autorització de preus de les activitats complementàries 
que figuren en la programació general anual del centre. No consta 
tampoc que la direcció territorial competent haja iniciat cap 
actuació en relació amb aquest incompliment normatiu. 

 La percepció de quantitats per activitats escolars complementàries 
que no hagen sigut autoritzades per l'administració educativa, és 
causa d'incompliment lleu del concert per part del titular del centre 
(article 62.1 de l'LODE). 

 L'esmentada Llei, en el seu article 62.4, indica que l'incompliment 
lleu ha de comportar l'apercebiment per part de l'administració 
educativa i en el cas de no esmenar-ho, s'imposaria una multa 
d'entre la meitat i el total de l'import de la partida "Altres 
despeses", del mòdul econòmic de concert educatiu vigent en el 
període en què es determine la imposició de la multa. A mode 
d'orientació, l'import conjunt que la CECE ha satisfet durant 
l'exercici de 2013 a aquests nou centres per les despeses de 
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funcionament de les unitats d'educació infantil i primària ha sigut 
aproximadament de 2,2 milions d'euros. 

- Hem recaptat informació sobre el cost de l'organització de tres 
activitats complementàries en cada centre, així com l'import de les 
aportacions exigides als alumnes per a realitzar-les. 

 En set dels nou centres, almenys en una de les activitats 
analitzades, l'import dels ingressos provinents dels alumnes supera 
en un 10%30 o més l'import de les despeses justificades, raó per la 
qual considerem que n'hi ha lucre en la realització i s'incompleix 
l'article 51 de la LODE i l'article 15 del Reial Decret 2377/1985, de 18 
de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Normes bàsiques 
sobre Concerts Educatius (vegeu l'annex IX). 

 Aquest aspecte, també ha sigut verificat en els centres públics31 
visitats i el resultat és molt similar, ja que en sis dels nou, almenys 
en una activitat de les analitzades, l'import dels ingressos 
provinents dels alumnes  supera en un 10% o més l'import de les 
despeses justificades (vegeu l'annex X). 

- Hem sol·licitat els models d'autorització de les famílies per a 
realitzar aquelles activitats complementàries efectuades fora del 
centre escolar. 

 Recomanem que en tots els models d'autorització s'indique 
clarament el principi de voluntarietat que ha de regir en la 
realització de totes les activitats complementàries i, en qualsevol 
cas, l'obligatorietat d'assistència al centre per part d'aquells 
alumnes que no hi participen. 

- Únicament un dels nou centres visitats ha incomplit amb l'obligació 
de comunicar a la direcció territorial, les quotes de les activitats 
extraescolars aprovades pel Consell Escolar del centre (article 51.3 
de l'LODE i apartat tercer de la Instrucció de primer de juliol de 
2013). 

 La direcció dels centres ens ha certificat que l'excés d'ingressos 
sobre el cost de les activitats s'ha invertit en el manteniment  i 
millora de les instal·lacions (article 51.3 de l'LODE). 

                                                                 
30 Estrictament hi ha lucre si els ingressos són superiors a les despeses. No obstant això, per criteri 
de prudència, s'ha optat per fixar un marge de desviació. Cal recordar que a diferència de les 
activitats  extraescolars i els serveis escolars, les aportacions no poden contribuir  al manteniment i 
millora de les instal·lacions (article 51.3 de l'LO 8/1985). 
31

 Les activitats extraescolars i complementàries i els serveis complementaris que s'incloguen en la 
programació general anual no han de discriminar cap membre de la comunitat educativa i no poden 
tenir ànim de lucre (apartat 2.6 de la Resolució de 24 de juliol de 2013, de les direccions generals  de 
Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten 
instruccions per a l'organització i funcionament  en les escoles d'educació infantil de segon cicle i 
col·legis d'educació primària  durant el curs 2013-2014). 
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- En relació amb el preu del menjador i malgrat les incongruències 
derivades de les normes autonòmiques i estatals, i ja que l'Ordre de 
13 de febrer de 1987, per la qual es desenvolupa el Decret 128/1986, 
de 20 d'octubre, no està derogada, aquesta Sindicatura considera 
que el preu per comensal i dia no ha de superar en un 20% l'establit 
per als menjadors escolars en un centre públic, que per al curs 
escolar 2013-2014 era de 5,55 euros (inclou el preu que abonen els 
usuaris del servei de menjador, 4,25 euros per comensal i 
l'aportació realitzada per l'Administració, 1,30 euros per comensal). 

 En quatre dels nou centres visitats, el preu del comensal per dia 
superaria el dit límit, i dos dels centres no han comunicat a la 
direcció territorial les tarifes prèviament aprovades pel Consell 
Escolar del centre (apartat quart de la Instrucció del primer de juliol 
de 2013). 

- De la documentació que ens ha subministrat la direcció dels centres 
visitats sobre aportacions econòmiques32, hem detectat que no es 
poden considerar estrictament voluntàries totes les quantitats que 
reben, ja que no resta reflectit aquest terme expressament en la 
informació facilitada a les famílies. 

 El rang d'imports és molt variat i en qualsevol cas no hem pogut 
contrastar la fiabilitat de la documentació facilitada, ja que tot no 
està disponible en els taulers d'anuncis dels centres o en les seues 
pàgines web. 

  

                                                                 
32 Els conceptes pels quals els centres concertats perceben aquestes quantitats són variats: quota 
d'alumnes nous, aportacions de pares, quota a l'associació de pares i mares d'alumnes, assegurança 
d'accidents, assegurança d'ajuda escolar, gabinet psicopedagògic, hora extraescolar addicional, ... 
(No hem computat aportacions per conceptes com ara menjador, transport, uniforme, activitats 
extraescolars, llibres...). 
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Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 30 

5. RECOMANACIONS 

Tot seguit s'inclouen les recomanacions que han sorgit com a 
conseqüència de les conclusions i observacions que detallem en els 
apartats 0, Resum-conclusions, i 4, Observacions. 

Pel que fa a l'adquisició de les prestacions en educació primària en 
quantitat, qualitat i cost més adequat 

a) L'administració educativa ha de procurar que els principis 
d'eficàcia i eficiència siguen tinguts en compte en els criteris 
generals que servisquen per a determinar el nombre d'unitats 
escolars, a fi d'aconseguir un equilibri raonable entre l'ocupació 
escolar en els centres públics i en els centres concertats, i respectar 
en qualsevol cas les principis constitucionals (apartat 4.1.1). 

b) La CECE hauria d'establir els mòduls econòmics basant-se en les 
condicions retributives reals, i determinar les quanties en funció de 
totes les obligacions adquirides pel pagament delegat de la nòmina. 

 Els mòduls econòmics per a despeses variables en els centres 
concertats no haurien de ser lineals amb independència del nombre 
d'unitats escolars, sinó que haurien de mantenir una proporció 
inversa a la grandària del centre (apartat 4.1.3). 
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Pel que fa al control de la gestió de les prestacions en educació primària 

c) La Inspecció General d'Educació hauria d'impulsar la coordinació 
entre els serveis territorials, unificar els processos i, en particular, 
facilitar una aplicació informàtica que es convertisca en una 
veritable eina de gestió i control de la inspecció educativa, tenint en 
compte que: 

 - Ha d'integrar totes les tasques de la inspecció educativa. 

- Ha de permetre l'accés ràpid i àgil a l'expedient de cada un 
dels centres educatius. 

- Ha d'oferir dades estadístiques sobre l'estat de les actuacions i 
facilitar l'elaboració de la memòria anual de la inspecció. 

d) Establir un protocol únic per a les tres direccions territorials, en el 
qual es fixe l'abast de les comprovacions en relació amb la gestió 
econòmica dels fons públics destinats als centres públics i als 
concertats, a fi d'incrementar el nivell de control actualment 
existent (apartat 4.2.1). 

e) Proveir d'eines de control adequades al servei de centres privats 
concertats i centres privats, per a facilitar el control tant a priori 
com a posteriori en la gestió del pagament delegat de la nòmina 
dels docents de centres concertats per a garantir el compliment de 
l'article 11.4 de l'LPG. 

 A més a més, es recomana que l'annex II del Decret 51/2011, incloga 
l'obligació dels centres concertats de trametre la totalitat 
d'informació rellevant per a la gestió i el control del pagament 
delegat de nòmina, mitjançant l'aplicació ITACA, en particular, els 
horaris del professorat i totes les variacions en nòmina (apartat 
4.2.2). 

f) A fi de donar compliment al principi d'economia i al mateix temps 
millorar la transparència en l'adjudicació dels serveis de menjador i 
de monitors, recomanem acudir als sistemes per a la racionalització 
de la contractació definits en l'article 194 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, com ara la 
utilització d'acords marc o la centralització de la contractació (per 
exemple per districtes escolars, províncies, etc. (Apartat 4.2.3). 

g) Recomanem a la CECE que s'habilite la rendició dels comptes 
justificatius d'"Altres despeses" dels centres concertats, mitjançant 
l'aplicació ITACA (apartat 4.2.3). 
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h) La coexistència de les normes actuals  (autonòmiques i estatals) 
vulnera el principi de seguretat jurídica i jerarquia normativa, raó 
per la qual es recomana a la Conselleria que actualitze la normativa 
sobre activitats i serveis associats a l'ensenyament i que resulte 
d'aplicació per a tots els centres docents suportats amb fons 
públics, no únicament als centres concertats. 

 És recomanable que les normes reguladores del procediment 
d'admissió de l'alumnat incloguen com a disposició general 
l'obligació que tenen els centres d'informar detalladament sobre les 
activitats escolars complementàries, activitats extraescolars i 
serveis complementaris que oferisquen.  

 En aquest sentit han de fer constar expressament el caràcter 
voluntari  i no lucratiu d'aquestes activitats i serveis i han d'indicar 
les percepcions econòmiques aprovades pel consell escolar del 
centre, tant per les activitats i serveis com de qualsevulla d'altres 
aportacions que es puguen realitzar al llarg del curs escolar (apartat 
4.2.4). 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el seu escrit d'al·legacions, 
agraeix les propostes de millora que la Sindicatura realitza per a 
aconseguir una gestió més eficient i que ja estan sent considerades per la 
dita Conselleria per a implementar-les. 

6. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que preveu la secció 
704 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, el projecte d'Informe 
d'auditoria operativa va ser comentat amb la subdirectora General de 
Centres Docents i la Cap del Servei de Centres Públics i Serveis 
Complementaris de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en una 
reunió mantinguda el 18 de novembre de 2014. A fi d'aconseguir que la 
reunió fos operativa, el dit projecte va ser tramés amb anterioritat a la 
coordinadora designada per la Conselleria, tramesa que va tenir lloc el 17 
d'octubre de 2014. 

En l'esborrany de l'Informe es van aplegar, si era el cas, les observacions 
i s'efectuaren les modificacions que aquesta Sindicatura va considerar 
oportunes, derivades de la fase a la qual ens hem referit. 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement de 
l’esborrany de l’Informe d'auditoria operativa, aquest esborrany va ser 
tramés el 17 de febrer de 2015 a la consellera d'Educació, Cultura i Esport 
perquè s'hi formularen les al·legacions que estimaren convenients. El 
termini d'acabament amb aquesta finalitat era el 5 de març de 2015. 
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Mitjançant l'escrit a aquesta Sindicatura de 27 de febrer de 2015 del 
secretari autonòmic d'Educació i Formació, es va sol·licitar una ampliació 
del termini per a formular les al·legacions. En aquest sentit, el termini es 
va ampliar fins el 12 de març de 2015. 

Les al·legacions ens van ser trameses extemporàniament el 24 de març 
de 2015. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1. La Conselleria ha formulat, en el seu cas, les al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

2. Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi 
ha emès, que ha servit per a la seua estimació o desestimació per part 
d'aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos XI i XII d’aquest 
Informe.



 
 

APROVACIÓ DEL L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.2.e) del seu 
Reglament i, en compliment del Programa Anual d’Actuació 2014 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 31 de març de 2015, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 31 de març de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

ANNEX I 

 
Objectius pressupostaris del programa 422.20, 
“Ensenyament primari” (pressupost de 2014) 
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Annex I Objectius pressupostaris del programa 422.20, “Ensenyament primari” (pressupost 2014) 

Problemàtica sobre la 
qual s’actua Objectiu bàsic Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors 

1. L’escolarització de 
l’alumnat de les etapes 
d’educació infantil i 
d’educació primària i la 
formació de persones 
adultes 

1.1 Escolaritzar 
adequadament l’alumnat en 
centres educatius públics i 
privats concertats o acollits a 
règim de conveni 

- Atendre les necessitats d’escolarització en centres de titularitat de la Generalitat, en les etapes d’educació infantil i 
educació primària, així com en educació especial. 

- Garantir la gratuïtat de les etapes obligatòries i en el segon cicle d’educació infantil en centres privats concertats i en 
centres acollits a règim de conveni. 

- Garantir l’escolarització de l’alumnat en les etapes obligatòries, quan la norma així o exigisca, a través dels serveis de 
transport i menjador. 

- Garantir, en els centres de titularitat de la Generalitat i privats concertats l’escolarització de l’alumnat de segon cicle de 
l’educació infantil a través del servei col·lectiu del menjador escolar. 

- Donar suport a través d’ajudes a l’escolarització de l’alumnat de primer cicle d’educació infantil en centres de titularitat 
de els corporacions locals i de titularitat privada. 

- Atendre els programes de formació de persones adultes, presencial i a distància, a fi d’augmentar la formació i les 
possibilitats d’accés a titulació de la població adulta. 

- Garantir la dotació de les ajudes tècniques individuals per a l’alumnat escolaritzat en centres de titularitat de la 
Generalitat i per a l’alumnat d’ensenyament obligatori escolaritzat en centres privats concertats o d’una altra titularitat 
pública, amb necessitats educatives especials. 

- Atendre els programes de compensació educativa que s’autoritzen en els col·legis d’educació infantil i primària i en els 
centres privats concertats d’educació primària. 

- Subvencionar el transport i el menjador escolar dels centres d’educació especial privats concertats i conveniats. 
- Atendre les necessitats de la xarxa de centres rurals agrupats. 
- Ajudes de finançament parcial gabinets psicopedagògics municipals de corporacions locals. 
- Ajudes al finançament dels programes per a la formació de persones adultes de corporacions locals i entitats sense 

ànim de lucre. 
- Concedir ajudes per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic escolar i informàtic a l’alumnat d’educació 

primària i educació secundària obligatòria de centres públics i privats concertats, directament o a través del centre, 
potenciant la formació de bancs de llibres, fomentant així el respecte i el bon ús que els alumnes han de donar als 
llibres que utilitzen, el reciclatge i l’estalvi. 

- Atendre les necessitats d’equipament en els centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil, 
educació primària, educació especial i formació de persones adultes. 

- Dotar el transport escolar per a permetre l’adaptació de la xarxa actual a la utilització per part de persones 
discapacitades. 

- Ampliar i millorar la xarxa de centres d’educació infantil i primària de titularitat de la Generalitat. 

1.2 Millorar la qualitat de 
l’educació 

2. La qualitat del servei 
que presta el sistema 
educatiu 

2.1 Millorar les 
infraestructures educatives en 
centres de titularitat de la 
Generalitat 

Font: Fitxa pressupostària 4 del Programa 422.20 de la Secció 09 (Educació, Cultura i Esport) Servei 02 (Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació) Centre Gestor 01 (D.G. de Centres i Personal Docent). 

 Quadre 1 
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Indicadors per objectiu 
OBJECTIU 1.1.- Escolaritzar adequadament l’alumnat en centres educatius públics i 
privats concertats o acollits a règim de conveni. 

INDICADOR 1 Centres d’educació infantil i/o primària de titularitat de la 
Generalitat. Centres 1.017 
INDICADOR 2 Centres privats concertats d’educació infantil i/o primària acollits al 
règim de conveni. Centres 369 
INDICADOR 3 Centres d’educació especial, de titularitat de la Generalitat, privats 
concertats o acollits al règim de conveni. Centres 46 

OBJECTIU 1.2.- Millorar la qualitat de l’educació 

INDICADOR 1 Centres públics rurals agrupats. Centres 44 

INDICADOR 2 Localitats agrupades en centres públics rurals agrupats. Localitats 139 

INDICADOR 3 Convenis. Número  8 

Font: Annex de la fitxa pressupostària 4 del Programa 422.20 de la Secció 09 (Educació, Cultura i Esport) Servei 02 
(Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació) Centre Gestor 01 (D.G. de Centres i Personal Docent). 

Quadre 2



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

Hipòtesis i càlculs de cost estàndard en centres 
públics
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Annex II Hipòtesis i càlculs de cost estàndard en centres públics 

1. Despeses de personal docent: S’ha estimat les retribucions del 
personal docent segons la plantilla tipus (en funció del nombre de 
lí9nies), incloent-hi els complements específics per càrrecs 
directius. Aquestes són les fonts d’informació i hipòtesis més 
rellevants: 

1.1 Taules retributives: Llei 6/2013, de 26 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014 i Acord d’11 
de juny de 2010, del Consell, pel qual es dona publicitat a les 
taules retributives a les quals fa referència la disposició 
addicional vuitena del Decret Llei 3/2010, de 4 de juny, del 
Consell, de mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic valencià. 

1.2 Nombre de docents: Ordre 12/2013, de 14 de març, de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els 
criteris per determinar les relacions de llocs de treball i es 
publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon 
cicle), col·legis públics d’educació primària, col·legis públics 
d’educació infantil i primària i centres d’educació especial de 
titularitat de la Generalitat. 

1.3 Hipòtesis: 

1.3.1 Hem considerat únicament la retribució dels docents 
com si la totalitat de la plantilla fossen funcionaris de 
carrera (la diferència en el cost global si es pregués una 
proporció de funcionaris de carrera i interins no és 
significativa, ja que els funcionaris interins no perceben 
el component retributiu relacionat amb la formació 
permanent –sexennis–, però el cost de la cotització a la 
seguretat social és major). 

1.3.2 Hem pres 12 anys com a antiguitat mitjana del docent, 
que equival a 4 triennis1 i 2 sexennis.2 

  

                                                
1  Segons les dades del mes de desembre de 20013, el nombre mitjà de triennis 

meritats per docents del programa 422.20 puja a 4,67. 
2  Component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la 

realització d’altres activitats per a la millora de l’ensenyament (segons nòmina de 
desembre de 2013, el nombre mitjà de sexennis puja a 1,63. 



Auditoria operativa de l'ensenyament primari: Avaluació amb criteris d'eficiència, 
 eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis 2009-2013

87 

1.4 Càlculs: 

Retribució estimada d’un docent del cos de mestres de primària i infantil 

Concepte 
Import 

anual (en 
euros) 

Descripció càlcul 

Sou base 11.508 958,98 euros per 12 mensualitats 

Complement destinació 5.680 473,35 euros per 12 mensualitats 

Complement específic 7.074 589,49 euros per 12 mensualitats 

Triennis 1.669 4 triennis per 417,24 euros anuals 

Sexennis 1.902 2 sexennis (158,47 por 12 mensualitats) 

Pagues extra 3.727 2 pagues de sou, comp. dest. o, comp. específic i triennis 

Total retribució anual mestre 31.560  
Cotització Seguretat Social 7.953 Cotització docent funcionari de carrera: 25,2% (inclou % 

contingències comunes, formació professional i accidents) 
Total cost laboral mestre 39.513 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2014 i Acord d’11 de juny de 2010, del Consell, pel qual es 
dóna publicitat a les taules retributives a què fa referència la disposició addicional vuitena del Decret Llei 3/2010, de 4 de juny, del 
Consell, de Mesures Urgents en Matèria de Retribucions en l’Àmbit del Sector Públic Valencià. 

Quadre 1 

Retribució addicional estimada de l’equip directiu en un centre públic de tipus C3 

Concepte 
Import 

anual (en 
euros) 

Descripció càlcul 

Complement específic del càrrec (director) 5.362 446,82 euros per 12 mensualitats 

Complement específic del càrrec (secretari) 3.485 290,44 euros per 12 mensualitats 

Complement específic del càrrec (cap d’estudis) 3.485 290,44 euros per 12 mensualitats 

Total retribucions anuals addicionals 12.332  

Cotització Seguretat Social 3.108 
Cotització docent funcionari de carrera: 
25,2% (inclou % contingències comunes, 
formació professional i accidents) 

Total cost laboral per càrrecs directius 15.440 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2014 i Acord d’11 de juny de 2010, del Consell, pel qual es 
dóna publicitat a les taules retributives a què fa referència la disposició addicional vuitena del Decret Llei 3/2010, de 4 de juny, del 
Consell, de Mesures Urgents en Matèria de Retribucions en l’Àmbit del Sector Públic Valencià. 

Quadre 2 

  

                                                
3  Tipus C són aquells centres que disposen entre 6 i 16 unitats escolars, 

conformement a l’Acord del Consell de 12 de desembre de 2008. 
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Retribució addicional estimada de l’equip directiu en un centre públic de tipus B4 

Concepte Import anual 
(en euros) 

Descripció càlcul 

Complement específic del càrrec (director) 6.956 579,64 euros per 12 mensualitats 

Complement específic del càrrec (secretari) 4.521 376,77 euros per 12 mensualitats 

Complement específic del càrrec (cap d’estudis) 4.521 376,77 euros per 12 mensualitats 

Total retribucions anuals addicionals 15.998 
 

Cotització Seguretat Social 4.032 
Cotització docent funcionari de carrera: 
25,5% (inclou % contingències comunes, 
formació professional i accidents) 

Total coste laboral per càrrecs directius 20.030  
Font: Elaboració pròpia a partir de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2014 i Acord d’11 de juny de 2010, del Consell, pel qual es 
dóna publicitat a les taules retributives a les quals fa referència la disposició addicional vuitena del Decret Llei 3/2010, de 4 de juny, del 
Consell, de Mesures Urgents en Matèria de Retribucions en l’Àmbit del Sector Públic Valencià. 

Quadre 3 

Plantilla tipus en centres públics 

Etapa 
Llocs de treball 

(en centre de treball amb una línia) 
Llocs de treball 

(en centre amb dues línies) 
Educació infantil 4 mestres 8 mestres 

Educació primària 

6 mestres + 1 especialista en anglés + 1 
especialista en educació física + 1 
especialista en educació musical + 1 
especialista en educació especial (total 10 
mestres) 

11 mestres + 2 especialistes en anglés + 2 
especialistes en educació física + 1 
especialista en educació musical + 1 
especialista en pedagogia terapèutica + 1 
especialista en audició i llenguatge (total 18 
mestre) 

Font: ORDRE 12/2013, de 14 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els criteris per a la 
determinació de les relacions de llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis públics 
d’Educació Primària, col·legis públics d’educació infantil i primària i centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat. 

Quadre 4 

Retribució personal laboral que presta serveis com a professor de religió en centre públic d’1 línia  
(9 unitats) 

Etapa 
Import anual 

en euros 
Descripció càlcul 

Educació infantil 4.652 1 hora per unitat escolar (3) per cost hora5 

Educació primària 13.955 1,5 hora per unitat escolar (6) per cost hora  

Total cost laboral per professorat religió 18.606   

Font: ORDRE del Ministeri d’Educació i Ciència de 3 de novembre de 1993 per la qual s’estableix el currículum de l’àrea de 
“Religió Catòlica” en l’Educació Infantil i se li assigna un temps específic en la jornada escolar, ORDRE de 28 d’agost de 2007, 
de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’Educació Primària, i RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2011, de 
l’Àrea de Relacions Laborals i Seguretat Laboral de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la 
qual es disposa el registre i publicació del text del Conveni Col·lectiu del personal que presta serveis com a professor de Religió 
Catòlica en els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana. 

Quadre 5 

                                                
4  Tipus B són aquells centres que disposen entre 17 i 26 unitats escolars de conformitat amb l’Acord 
del Consell de 12 de desembre de 2008. 

5  Aquest personal té caràcter laboral i percep les retribucions que corresponen, en el mateix nivell 
educatiu, als funcionaris docents interins, inclosos triennis. El cost salarial d’un mestre en situació 
d’interinitat, per a una jornada de 25 hores lectives, amb 12 anys d’antiguitat, s’estima que puja a 
38.763 euros (incloent-hi un 30,7% en concepte de cotització a la Seguretat Social). 
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Retribució personal laboral que presta serveis com a professor de religió en centre públic de 2 línies (18 
unitats) 

Etapa Import anual 
en euros 

Descripció càlcul 

Educació infantil 9.303 1 hora per unitat escolar (6) per cost hora 

Educació primària 27.909 1,5 hora per unitat escolar (12) per cost hora  

Total cost laboral per professorat religió 37.213   

Font: ORDRE del Ministeri d’Educació i Ciència de 3 de novembre de 1993 per la qual s’estableix el currículum de l’àrea de 
“Religió Catòlica” en l’educació infantil i se li assigna un temps específic en la jornada escolar, ORDRE de 28 d’agost de 2007, 
de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’educació primària, i RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2011, de 
l’Àrea de Relacions Laborals i Seguretat Laboral de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la 
qual es disposa el registre i publicació del text del Conveni Col·lectiu del personal que presta serveis com a professor de Religió 
Catòlica en els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana. 

Quadre 6 

Cost salarial personal docent en centre públic d’1 línia (9 unitats) 

Concepte 
Import anual 
(en euros) 

Descripció càlcul 

Retribució de 4 docents d’educació 
infantil 158.052 

Nombre de docents segons plantilla tipus per a centre amb 3 unitats 
d’educació infantil per retribució anual d’un mestre amb 12 anys 
d’antiguitat. 

Retribució de 10 docents d’educació 
primària 395.130 

Nombre de docents segons plantilla tipus per a centre amb 6 unitats 
d’ed. primària per retribució anual d’un mestre amb 12 anys 
d’antiguitat 

Cost addicional remuneració càrrecs 
directius 15.440 Complements específics addicionals de l’equip directiu (director, 

secretari i cap d’estudis). 
Retribució personal laboral que 
presta serveis com a professor de 
religió 

18.606 Nombre d’hores segons unitats escolars per cost hora segons 
retribució anual d’un mestre amb 12 anys d’antiguitat 

Total cost personal estimat 587.228 
 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 7 

Cost salarial personal docent en centre públic de 2 línies (18 unitats) 

Concepte Import anual 
(en euros) 

Descripció càlcul 

Retribució de 8 docents d’educació 
infantil 316.104 

Nombre de docents segons plantilla tipus per a centre amb 6 unitats 
d’educació infantil per retribució anual d’un mestre amb 12 anys 
d’antiguitat 

Retribució de 18 docents d’educació 
primària 711.234 

Nombre de docents segons plantilla tipus per a centre amb 12 unitats 
d’educació primària per retribució anual d’un mestre amb 12 anys 
d’antiguitat 

Cost addicional remuneració càrrecs 
directius 20.030 Complements específics addicionals de l’equip directiu (director, 

secretari i cap d’estudis) 
Retribució personal laboral que 
presta serveis com a professor de 
religió 

37.213 Nombre d’hores segons unitats escolars per cost hora segons 
retribució anual d’un mestre amb 12 anys d’antiguitat 

Total cost personal estimat 1.084.581 
 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 8 

2.  Despeses de funcionament dels centres: els centres públics reben 
de la CECE uns fons per atendre el cost de funcionament de distints 
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serveis. Aquests fons estan basats en el nombre d’unitats del 
centre. El criteri per fixar l’import unitari el determina la Direcció 
General de Centres i Personal Docent, si bé no està publicat en cap 
resolució no instrucció ni ordre. 

2.1  Import unitari del mòdul: hem estimat un import unitari a 
partir de la llista de transferències per centre facilitada pel 
Servei de Centres Públics i Serveis Complementaris (Direcció 
General de Centres i Personal Docent). 

2.2 Càlculs:  

En euros 

Fons distribuïts per la Conselleria per a funcionament de centres públics  

Tipus de centre 2010 2011 2012 2013 Mitjana 
anual 

Col·legi d’educació infantil i primària 13.095.184 13.268.641 13.479.304 12.380.905 13.056.009 

Col·legi d’educació primària 159.918 161.562 163.861 160.627 161.492 

Centre d’educació especial 595.451 536.670 633.325 625.879 597.831 

Centre de formació de persones adultes 1.208.408 1.224.738 1.226.779 1.251.366 1.227.823 

Col·legi rural agrupat 1.108.106 1.111.706 1.152.252 934.177 1.076.560 

Escola infantil 131.845 131.582 133.303 128.527 131.314 

D’altres 62.174 57.163 63.470 45.157 56.991 

Total 16.361.086 16.492.062 16.852.294 15.526.640 16.308.020 

Font: Elaboració pròpia a partir de la llista de transferències per centre facilitada pel Servei de Centres Públics i Serveis 
Complementaris (Direcció General de Centres i Personal Docent). 

Quadre 9 

 

Unitats escolars 

Curs escolar Ed. infantil (2n cicle) Ed. prim Total 

2010 - 2011 5.059 9.657 14.716 

2011 - 2012 5.109 9.767 14.876 

2012 - 2013 4.990 9.736 14.726 

2013 - 2014 4.877 9.720 14.597 

Mitjana 5.009 9.720 14.729 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Base de dades facilitada per la CECE, extreta de l’aplicació ÍTACA. 

Quadre 10 
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Import mitjà per unitat escolar 

Concepte Import 
Fons distribuïts a col·legis d’educació infantil i primària (mitjana últims 4 anys) (vegeu 
quadre 9) 13.217.501 

Unitats escolars educació infantil i primària (mitjana últims 4 cursos escolars) (vegeu 
quadre 10) 14.729 

Mitjana mòduls econòmics per unitat escolar 897 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 11 

Fons estimats per a funcionament de centres públics 

Grandària centre 
Import anual en 

euros Descripció càlcul 

1 línia (9 unitats) 8.073 Mòdul mitjà estimat per 9 unitats 

2 línies (18 unitats) 16.146 Mòdul mitjà estimat per 18 unitats 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 12 

3. Despeses de manteniment dels centres: la conservació, el 
manteniment i la vigilància dels edificis destinats a centres públics 
d’educació infantil i d’educació primària corresponen al municipi 
respectiu on estiguen ubicats.6 

3.1 Despesa per unitat escolar: hem estimat un import per unitat 
a partir de la informació obtinguda de 8 municipis de la 
Comunitat Valenciana en què s’ubiquen 9 centres públics que 
han sigut objecte de visita per part d’aquesta Sindicatura. Els 
respectius ajuntaments han informat sobre les obligacions 
reconegudes en el període 2010-2013 imputades al pressupost 
municipal en relació amb el manteniment dels centres 
docents de la mostra realitzada. Les despeses inclouen 
diversos costos, com ara consergeria i vigilància, 
subministraments, combustibles, neteja i qualsevol altra 
despesa relacionada amb el manteniment de les instal·lacions 
docents. 

  

                                                
6  Disposició addicional 15ª.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 
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3.2 Càlculs: 

Despeses de manteniment en què han incorregut corporacions locals. Per centre. 

Centre 

Obligacions 
reconegudes 

acumulades 2010-
2013 (euros) 

Unitats 
escolars 
2010-2013 
(mitjana) 

Despesa mitjana 
per unitat i any 

(euros) 

CEIP 1 Alacant 662.607 41 4.040 

CEIP 2 Alacant 539.018 36 3.743 

CEIP 3 Alacant 879.001 30 7.325 

CEIP 1 Castelló 426.064 28 3.804 

CEIP 2 Castelló 641.275 27 5.938 

CEIP 3 Castelló 638.312 27 5.910 

CEIP 1 València 532.443 29 4.590 

CEIP 2 València 606.105 38 3.988 

CEIP 3 València 1.231.176 33 9.327 

Total mostra 6.156.001 289  5.325 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per 8 corporacions locals on s’ubiquen 9 centres públics  
fiscalitzats 

Quadre 13 

Despeses de manteniment en què han incorregut corporacions locals. Per naturalesa. 

Concepte despesa 

Obligacions 
reconegudes 

acumulades 2010-
2013 (euros) 

Unitats 
escolars 
2010-2013 
(mitjana) 

Despesa mitjana 
per unitat i any 

(euros) 

Consergeria 1.411.083 289 1.221 

Neteja 2.858.327 289 2.473 
Combustibles i 
subministraments 

834.379 289 722 

Manteniment 575.771 289 498 

D’altres 476.441 289 412 

Total mostra 6.156.001 289 5.325 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per 8 corporacions locals on s’ubiquen 9 centres públics  
fiscalitzats 

Quadre 14 

Despeses de funcionament estimades que satisfan les corporacions locals en centres públics 

Grandària centre Import anual 
(en euros) 

Descripció càlcul 

1 línia (9 unitats) 47.925 Despesa mitjana estimada per 9 unitats 

2 línies (18 unitats) 95.850 Despesa mitjana estimada per 18 unitats 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 15 
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4. Amortització anual del cost d’edificació d’un centre escolar: la 
construcció de la majoria de les edificacions escolars en la 
Comunitat Valenciana ha sigut encarregada a la societat 
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat 
Valenciana, SA (CIEGSA). 

 Les licitacions realitzades directament per la CECE en els últims 
anys, segons informació publicada en el DOCV, es refereixen a les 
obres següents: 

Descripció centre Grandària centre 
Expedient 
contractació 

Pressupost base de 
licitació (en euros, 

sense IVA) 

CEIP número 100 (València) 
2 línies  
(18 unitats) 

CNMY12/SG65S/46 4.880.259 

CEIP número 36 (Elx) 
3 línies  
(27 unitats) 

CNMY12/SG65S/45 4.648.096 

CEIP Rosa Serrano (Paiporta) 1 línia  
(9 unitats) 

CNMY14/ENCOM/95 3.072.469 

CEIP El Perelló (Sueca) 
1 línia  
(9 unitats) 

CNMY14/ENCOM/96 2.719.668 

Font: Anuncis de licitació dels expedients en el DOCV. 

Quadre 16 

4.1 Inversió per unitat escolar: com que la majoria de les obres 
han sigut encarregades a CIEGSA, el càlcul es basa en la 
informació facilitada per la dita Entitat en relació amb les 
actuacions realitzades en el període 2008-2013, de la qual 
s’obté una ràtio de cost d’inversió per unitat escolar. 

4.2 Vida útil del centre escolar: a falta d’informació sobre 
l’antiguitat mitjana d’un centre docent, hem optat per prendre 
coma referència de vida útil 50 anys. 
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4.3 Càlculs: 

Actuacions lliurades per CIEGSA de centres d’educació infantil i primària en el 
període 2008-2013 

Any 
lliurament 

Volum inversió 
acumulada (euros) (*) 

Unitats escolars dels 
centres construïts 

Cost d’inversió per 
unitat escolar 

(euros) 
2008 138.452.139 456 303.623 

2009 135.425.891 471 287.528 

2010 95.555.303 334 286.094 

2011 47.811.663 161 296.967 

2012 25.891.923 85 304.611 

2013 27.032.460 73 370.308 

Total 470.169.379  1.580 297.576 
(*) S’hi ha inclòs com a cost addicional l’IVA, calcular tipus impositiu vigent el 31-12-2013. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per CIEGSA i la Direcció General de Centres i Personal 
Docent. 

Quadre 17 

Amortització anual del cost d’edificació  

Grandària 
centre 

Cost inversió 
estimat d’un 
centre públic 

(euros) 

Vida útil 
(anys) 

Dotació 
amortització 
anual (euros) 

Descripció càlcul 

1 línia  
(9 unitats) 2.678.184 50 53.564 Cost d’inversió estimat per 9 unitats, 

dividit per nombre d’anys de vida útil 
2 línies  
(18 unitats) 5.356.368 50 107.127 Cost d’inversió estimat per 18 unitats, 

dividit per nombre d’anys de vida útil 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 18 

5. Amortització anual del cost d’equipament d’un centre escolar: en 
funció de la grandària del centre, la CECE dota inicialment cadascun 
dels col·legis amb un equipament estàndard de mobiliari i equips 
informàtics. 

5.1 Inversió per unitat escolar: la Subdirecció General de Centres 
Docents ens ha facilitat les quanties de l’equipament 
estàndard que es facilita als centres, en funció de la seua 
grandària. 

5.2 Vida útil de l’equipament: a falta d’informació sobre 
l’antiguitat mitjana de l’equipament, hem optat per prendre 
com a referència de vida útil 20 anys. 
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5.3 Càlculs:  

Cost i amortització de l’equipament que s’envia a un centre nou 

Grandària 
centre 

Volum inversió 
acumulada (euros) 

Vida útil 
(anys) 

Dotació 
amortització 
anual (euros) 

Descripció càlcul 

1 línia  
(9 unitats) 151.073 20 7.554 

Cost d’inversió estimat per 9 
unitats, dividit per nombre 
d’anys de vida útil 

2 línies  
(18 unitats) 195.054 20 9.753 

Cost d’inversió estimat per 18 
unitats, dividit per nombre 
d’anys de vida útil 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Direcció General de Centres i Personal  Docent 

Quadre 19



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

 

Evolució dels mòduls econòmics de distribució de 
fons públics per a sosteniment de centres 
concertats de la Comunitat Valenciana 
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Annex III Evolució dels mòduls econòmics de distribució de fons públics per 
a sosteniment de centres concertats de la Comunitat Valenciana  

Mòduls anuals per centres d’educació infantil (2n cicle). Import per unitat escolar. En euros. 

Grandària del centre Concepte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fins a 2 unitats i 
unitats línies 
incompletes 

Salaris i càrregues socials 38.355  38.470  36.483  36.483  36.483  36.483  

Despeses variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 Total per unitat 49.628  49.755  47.769  47.769  47.769  47.769  

3 unitats 

Salaris i càrregues socials 51.140  51.293  48.645  48.645  48.645  48.645  

Despeses variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 Total per unitat 62.413  62.578  59.930  59.930  59.930  59.930  

6 unitats 

Salaris i càrregues socials 44.747  44.881  42.564  42.564  42.564  42.564  

Despeses variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 Total per unitat 56.021  56.167  53.849  53.849  53.849  53.849  

9 unitats 

Salaris i càrregues socials 42.616  42.744  40.537  40.537  40.537  40.537  

Despeses variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 Total per unitat 53.890  54.029  51.822  51.822  51.822  51.822  

12 unitats 

Salaris i càrregues socials 44.747  44.881  42.564  42.564  42.564  42.564  

Despeses variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 Total per unitat 56.021  56.167  53.849  53.849  53.849  53.849  

Mitjana 

Salaris i càrregues socials 44.321  44.454  42.159  42.159  42.159  42.159  

Despeses variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 Total per unitat 55.595  55.739  53.444  53.444  53.444  53.444  

Font: Lleis pressupostàries de la Generalitat. 

Quadre 1 
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Mòduls anuals per centres d’educació primària. Import per unitat escolar. En euros. 

Grandària del centre Concepte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fins a 5 unitats i 
línies incompletes 

Salaris i càrregues socials 38.355  38.470  36.483  36.483  36.483  36.483  

Despeses variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total per unitat 50.553  50.682  48.696  48.696  48.696  48.696  

6 unitats 

Salaris i càrregues socials 57.532  57.705  54.725  54.725  54.725  54.725  

Despeses variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total per unitat 69.730  69.917  66.937  66.937  66.937  66.937  

12 unitats 

Salaris i càrregues socials 54.336  54.499  51.685  51.685  51.685  51.685  

Despeses variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total per unitat 66.534  66.711  63.897  63.897  63.897  63.897  

18 unitats 

Salaris i càrregues socials 53.271  53.430  50.671  50.671  50.671  50.671  

Despeses variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total por unitat 65.469  65.643  62.884  62.884  62.884  62.884  

24 unitats 

Salaris i càrregues socials 51.140  51.293  48.645  48.645  48.645  48.645  

Despeses variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total per unitat 63.338  63.505  60.857  60.857  60.857  60.857  

30 unitats 

Salaris i càrregues socials 51.140  51.293  48.645  48.645  48.645  48.645  

Despeses variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total per unitat 63.338  63.505  60.857  60.857  60.857  60.857  

Mitjana 

Salaris i càrregues socials 50.962  51.115  48.476  48.476  48.476  48.476  

Despeses variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

D’altres despeses 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total per unitat 63.160  63.327  60.688  60.688  60.688  60.688  

Font: Lleis de Pressupostos de la Generalitat. 

Quadre 2



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

 

Fonts d’informació dels mòduls econòmics de 
centres concertats per comunitat autònoma
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Annex IV Fonts d’informació dels mòduls econòmics de centres concertats per comunitat autònoma 

Comunitat 
Autònoma 

Text legal Mòduls econòmics Publicació diari oficial  

Administració 
General de l’Estat 

Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 (annex IV. Mòduls 
econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres concertats) Regulació pròpia BOE núm. 309 de 26 de desembre de 

2013 

Andalusia 
Ordre de 23 de desembre de 2013, per la qual s’estableixen les normes que regiran la convocatòria per a 
sol·licitar acollir-se al règim de concerts educatius o per a renovar-los o modificar-los, a partir del curs 
acadèmic 2014/15 /article 17) 

Deriva a mòduls 
LPGE BOJA núm. 2 de 3 de gener de 2014 

Aragó Llei 1/2014, de 23 de gener, de Pressupostos de la Comunitat Autònoma d’Aragó per a l’exercici 2014 
(Disposició addicional vint-i-setena) No consten BOA núm. 17 de 25 de gener de 2014 

Astúries (Principat 
de) 

Llei del Principat d’Astúries 3/2012, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals per a 2013 (Annex II. 
Mòduls econòmics de centres concertats) (prorrogats per a l’exercici 2014) Regulació pròpia BOPA núm. 300 de 29 de desembre de 

2012  

Balears (Illes) 

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 9 de gener de 
2013 per la qual es dóna a conéixer el mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment 
de centres concertats aprovat per l’Estat, en relació amb la convocatòria  per a l’establiment i la 
renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2013-2014, aprovada per l’Ordre del 
conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de desembre de 2012 (article primer) (última referència 
normativa) 

Deriva a mòduls 
LPGE BOIB núm. 6 de 12 de gener de 2013 

Canàries 
Llei 6/2013, de 27 de desembre de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de Canàries per a 
l’any 2014 (annex 2. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres 
concertats) 

Deriva a mòduls 
LPGE 

BOC núm. 251 de 31 de desembre de 
2013 

Cantàbria 
Llei de Cantàbria 9/2013, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de 
Cantàbria per a l’any 2014 (annex I. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment 
de centres concertats) 

Regulació pròpia BOC extraordinari núm. 62 de 30 de 
desembre de 2013 

Castella i Lleó Llei 12/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat de Castella i Lleó per a 2014 
(disposició transitòria quarta) No consten BOCYL núm. 248 de 27 de desembre, 

de 2013 

Castella - La Manxa 
Llei 10/2013, de 20 de desembre, de Pressupostos Generals de la Junta de Comunitats de Castella-La 
Manxa per a 2014 (Annex. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres 
concertats 

Regulació pròpia DOCM núm. 250 de 27 de desembre 
de 2013 

Catalunya (*) Llei 1/2014, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2014 (annex 
1. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per al curs 2013-2014)  Regulació pròpia DOGC núm. 6551 de 30 de gener de 

2014 
Comunitat 
Valenciana  

Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014 (annex I. Mòduls 
econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres concertats) Regulació pròpia DOCV núm. 7182 de 30 de desembre 

de 2013 
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Comunitat 
Autònoma Text legal Mòduls econòmics Publicació diari oficial  

Extremadura Llei 7/2013, de 27 de desembre de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma d’Extremadura per a 
2014 (disposició addicional 5ª) No consten DOE núm. 249 de 30 de desembre de 

2013 

Galícia Llei 11/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de Galícia per a 
l’any 2014 (annex 4) Regulació pròpia DOG núm. 249 de 31 de desembre de 

2013 
Madrid (Comunitat 
de) 

Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat de Madrid per a l’any 2014 
(annex V. Mòduls econòmics per al finançament de centres docents privats sostinguts amb fons públics) Regulació pròpia BOCM núm. 309 de 30 de desembre 

de 2013 

Múrcia (Regió de) 
Llei 13/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de la Regió de 
Múrcia per a l’exercici 2014 (annex II. Mòduls econòmics de distribucions de fons públics per a 
sosteniments de centres concertats) 

Regulació pròpia BORM núm. 300 de 30 de desembre 
de 2013 

Navarra (Comunitat 
Foral de) 

Llei Foral 19/2011, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de Navarra per a l’any 2012 (annex I. 
Mòduls anuals i ràtios dels diferents nivells educatius per al període gener-agost de 2012) (prorrogats per 
a l’exercici 2013 i 2014) 

Regulació pròpia BON núm. 256 de 30 de desembre de 
2011 

País Basc 
Llei 4/2013, de 20 de desembre, per la qual s’aproven els Pressupostos Generals de la Comunitat 
Autònoma d’Euskadi per a l’exercici 2014 (annex IV. Mòdul econòmic de sosteniment en els centres 
concertats 

Regulació pròpia BOPV núm. 247 de 30 de desembre de 
2013 

Rioja (La) 
Llei 12/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de La Rioja per a 
l’any 2014 (Annex II. Mòduls econòmics dels conceptes que integren els concerts educatius en els 
diferents nivells per a l’any 2014) 

Regulació pròpia BOLR núm. 160 de 30 de desembre de 
2013 

Ceuta / Melilla 
Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 (annex V. Mòduls 
econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres concertats ubicats en les Ciutats 
Autònomes de Ceuta i Melilla) 

Regulació pròpia BOE núm. 309 de 26 de desembre de 
2013 

(*) No s’han tingut en compte les dades referents a primària, ja que l’estructura dels mòduls establida en els pressupostos no resulta comparable amb la de la resta de comunitats autònomes. 

Font: Elaboració pròpia.  
 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

 

Anàlisi de la suficiència del mòdul econòmic 
destinat a despeses de personal i despeses 
variables 

  



Auditoria operativa de l'ensenyament primari: Avaluació amb criteris d'eficiència, 
 eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis 2009-2013

103 

Annex V Anàlisi de la suficiència del mòdul econòmic destinat a despeses 
de personal i despeses variables 

L’import del mòdul econòmic per unitat escolar, a efectes de distribució 
de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels 
centres concertats per a l’any 2014, és el fixat en l’annex I de la Llei 
6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici 2014. 

Això no obstant, en el transcurs del treball realitzat, hem detectat que els 
mòduls econòmics inclosos en l’LPG estan basats considerant uns 
conceptes retributius que no inclouen la totalitat de despeses satisfetes 
per l’administració educativa. 

De manera resumida, es presenten tot seguit els imports satisfets en 
concepte de transferències per pagament delegat als 9 centres visitats i 
els imports teòrics resultants segons l’LPG per a l’exercici 2014, tenint en 
compte la grandària del centre.7 

  

                                                
7  D’aquest comparatiu se n’exclouen els imports relacionats amb mòduls d’educació 

especial. 
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Centre Concepte 
Educació 
infantil 

Educació 
primària Total 

ALI-1 

Transferències per pagament delegat 314.591,83 1.365.080,89 1.679.672,72 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 278.466,06 1.282.051,20 1.560.517,26 

Excés/ (defecte) sobre LPG 36.125,77 83.029,69 119.155,46 

ALI-2 

Transferències pagament delegat 564.422,62 1.366.696,96 1.931.119,58 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Excés / (defecte) sobre LPG 7.490,50 84.645,76 92.136,26 

ALI-3 

Transferències pagament delegat 491.294,02 1.377.971,77 1.869.265,79 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 488.225,76 1.282.051,20 1.770.276,96 

Excés / (defecte) sobre LPG 3.068,26 95.920,57 98.988,83 

CAS-1 

Transferències per pagament delegat 567.088,15 1.331.790,02 1.898.878,17 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Excés/ (defecte) sobre LPG 10.156,03 49.738,82 59.894,85 

CAS-2 

Transferències per pagament delegat 415.300,29 1.023.328,35 1.438.628,64 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 399.457,44 998.021,88 1.397.479,32 

Excés/ (defecte) sobre LPG 15.842,85 25.306,47 41.149,32 

CAS-3 

Transferències per pagament delegat 397.586,06 1.106.574,86 1.504.160,92 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 399.457,44 998.021,88 1.397.479,32 

Excés/ (defecte) sobre LPG (1.871,38) 108.552,98 106.681,60 

VAL-1 

Transferències per pagament delegat 557.232,25 1.309.632,98 1.866.865,23 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Excés/ (defecte) sobre LPG 300,13 27.581,78 27.881,91 

VAL-2 

Transferències per pagament delegat 584.244,45 1.333.929,03 1.918.173,48 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Excés/ (defecte) sobre LPG 27.312,33 51.877,83 79.190,16 

VAL-3 

Transferències per pagament delegat 568.864,74 1.303.202,31 1.872.067,05 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Excés/ (defecte) sobre LPG 11.932,62 21.151,11 33.083,73 

Total 

Transferències pagament delegat 4.460.624,41 11.518.207,17 15.978.831,58 

Salaris i càrregues socials + Despeses variables segons LPG 4.350.267,30 10.970.402,16 15.320.669,46 

Excés / (defecte) sobre LPG 110.357,11 547.805,01 658.162,12 

Diferència 2,5% 5,0% 4,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’annex I de la Llei6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici 2014 i de la informació facilitada pel Servei de Centres Privats Concertats i Centres Privats. 

Quadre 1 

Segons la informació facilitada pel Servei de Centres Privats Concertats i 
Centres Privats, les eines informàtiques actuals de què disposa el servei 
esmentat no permeten realitzar una anàlisi exhaustiva del pagament 
delegat de manera àgil, raó per la qual no hem pogut obtenir justificació 
quantitativa de les diferències incloses en el quadre anterior, si bé se’ns 
ha indicat que aquesta diferència és deguda al fet que es paguen 
conceptes retributius que no estan específicament recollits en els 
mòduls inclosos en l’LPG. 

A fi de verificar aquesta afirmació, hem quantificat la possible diferència 
entre el mòdul de salaris i càrregues socials que figura en l’LPG amb els 
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costos resultants calculats en funció de les condicions retributives del 
personal docent i de la ràtio de docents per unitat acordada entre 
l’administració educativa i les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de l’ensenyament privat a la Comunitat Valenciana, 
i considerant una quota empresarial a la Seguretat Social del 31,3%: 

Grandària del 
centre educació 

infantil 

Mòduls anuals (Salaris i 
càrregues socials) 
Import per unitat 
escolar. En euros.  

Ràtio 
professor 
per unitat8 

(i) 

Total 
retribució 
anual 

mestre9 (ii) 

Quota Seg. 
Social 

(31,30%) (iii) 

Total costos 
(i)x[(ii)+(iii)] Diferències 

Fins a 2 u. i u. línies 
incompletes 36.483 1,00 27.786 8.697 36.483 0 

3 unitats 48.645 1,33 27.786 8.697 48.645 0 

6 unitats 42.564 1,16 27.786 8.697 42.564 0 

9 unitats 40.537 1,11 27.786 8.697 40.537 0 

12 unitats 42.564 1,16 27.786 8.697 42.564 0 

Grandària del 
centre educació 

primària 

Mòduls anuals (Salaris i 
càrregues socials) 
Import per unitat 
escolar. En euros.  

Ràtio 
professor 
per unitat 

(i) 

Total 
retribució 
anual 

mestre (ii) 

Quota Seg. 
Social 

(31,30%) (iii) 

Total costos 
(i)x[(ii)+(iii)] Diferències 

Fins 5 u. i línies 
incompletes 36.483 1,00 27.786 8.697 36.483 0 

6 unitats 54.725 1,50 27.786 8.697 54.725 0 

12 unitats 51.685 1,416 27.786 8.697 51.685 0 

18 unitats 50.671 1,38 27.786 8.697 50.671 0 

24 unitats 48.645 1,33 27.786 8.697 48.645 0 

30 unitats 48.645 1,33 27.786 8.697 48.645 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’annex I de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2014 i de la informació facilitada pel Servei de Centres Privats Concertats i Centres Privats. 

Quadre 2 

En conclusió, el mòdul salaris i càrregues socials estaria adequadament 
quantificat en l’LPG si no tingués en compte altres obligacions 
econòmiques adquirides per l’administració educativa. 

Així, l’article 11.6 de l’LPG indica que “els centres concertats que 
disposen d’un projecte de compensació educativa aprovat o programa 
d’acollida al sistema educatiu disposaran del professorat que es 
determine en l’aprovació del projecte, professorat que serà objecte 
d’inclusió en la nòmina de pagament delegat del respectiu centre”. 

Això implica que l’administració educativa està obligada al pagament 
d’hores addicionals a les del propi concert (25 hores lectives per docent), 

                                                
8  Segons la plantilla tipus acordada en el document sobre la implantació de la reforma 

educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, subscrit entre 
l’administració educativa i les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de l’ensenyament privat. 

9  Inclou salari base (1.570,09 euros) i complement d’homologació (414,64 euros), per 14 
pagues, segons taules salarials d’educació concertada, vigents en 2014. 
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que, tanmateix, no estan quantificades en l’import del mòdul econòmic 
salaris i càrregues socials. 

Addicionalment a la diferència que potencialment es genera pel paràgraf 
anterior i que no hem pogut quantificar per al cas dels 9 centres 
concertats, s’ha de tenir en compte que el mòdul de despeses variables, 
que s’ha mantingut invariable des del 2010, inclou el pagament de 
complements per antiguitat, així com els complements per direcció, les 
llicències d’hores sindicals i les substitucions per baixes (a partir del desé 
dia lectiu en què s’origine la substitució). 

Resulta obvi, per tant, que, encara que es mantinguessen constants la 
resta de factors (per exemple, substitucions per baixes), a major 
antiguitat del personal docent, major desviació es produirà entre el 
pagament delegat i la quantia del mòdul econòmic que figura en l’LPG. 

Hem realitzat un exercici numèric per mostrar la insuficiència del mòdul 
econòmic de despeses variables, a partir de determinades hipòtesis en 
quatre escenaris, segons la grandària del centre: 

Hipòtesis 

  1 línia 2 línies 3 línies 4 línies 

Unitats ed. infantil 3  6  9  12  

Unitats ed. primària 6  12  18  24  

Nombre de docents d’ed. infantil 10 4  7  10  14  

Nombre de docents de ed. primària 4 9  17  25  32  

Antiguitat mitjana docents (nombre triennis) 3  3  3  3  

Conceptes retributius11 
    

Sou base 1.570,09  1.570,09  1.570,09  1.570,09  

Complement homologació CV 414,64  414,64  414,64  414,64  

Trienni 37,56  37,56  37,56  37,56  

Complement direcció 346,14  346,14  346,14  346,14  

Complement direcció d’estudis 224,12  224,12  224,12  224,12  

Quota patronal Seguretat Social 31,3% 31,3% 31,3% 31,3% 

Còmput hores anuals personal docent 1.180  1.180  1.180  1.180  

Delegats de personal 1  1  3  3  

Índex d’absències de substitucions retribuïdes 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 3 

                                                
10  Segons la plantilla tipus acordada en el document sobre la implantació de la reforma 

educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, subscrit entre 
l’administració educativa i les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de l’ensenyament privat. 

11  Taules salarials d’educació concertada, vigents en 2014. 
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Com que hi ha conceptes que són fixos amb independència de la 
grandària del centre (per exemple, els complements relacionats amb la 
funció directiva), a menor grandària del centre, major cost per unitat 
escolar. Això implica que els mòduls econòmics per a despeses variables 
no haurien de ser lineals amb independència del nombre d’unitats 
escolars, sinó que haurien de mantenir una proporció inversa a la 
grandària del centre: 

 

 Import anual en euros 

Concepte 1 línia 2 línies 3 línies 4 línies 

Antiguitat (quadre 7) 26.927  49.711  72.495  95.279  

Càrrecs funció directiva (quadre 8) 10.483  10.483  10.483  10.483  

Obligacions representants legals (quadre 9) 5.565  5.565  16.696  16.696  

Substitucions de professorat (quadre 10) 9.486  17.512  25.538  33.565  

Import estimat pagament delegat per despeses variables 
segons obligacions reals 

52.460  83.271  125.212  156.022  

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 4 

 
Import anual en euros 

Concepte 1 línia 2 línies 3 línies 4 línies 

Unitats educació infantil (a) 3 6 9 12 

Mòdul segons LPG (b) 3.847 3.847 3.847 3.847 

Unitats educació primària (c) 6 12 18 24 

Mòdul segons LPG (d) 4.774 4.774 4.774 4.774 

Pagament delegat segons mòduls LPGV (a)x(b) + (c)x(d) 40.187 80.374 120.561 160.748 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 5 

 
Import anual en euros 

Concepte 1 línia 2 línies 3 línies 4 línies 
Import estimar pagament delegat per despeses variables 
segons obligacions reals (quadre 4) 52.460 83.271 125.212 156.022 

Pagament delegat segons mòduls LPG (quadre 5) 40.187 80.374 120.561 160.748 

Diferència absoluta respecte al mòdul segons LPG 12.273 2.897 4.651 (4.726) 

Diferència relativa respecte al mòdul LPG 30,5% 3,6% 3,9% (2,9%) 

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 6 
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Tot seguit detallem els càlculs per a l’escenari de centre amb 4 línies12: 

Estimació import antiguitat 

Concepte 
Import anual 

en euros Descripció càlcul 

3 triennis docents educació infantil 22.085 3 per 37,56 euros per 14 mensualitats per 14 
docents 

3 triennis docents educació primària 50.481 3 per 37,56 euros per 14 mensualitats per 32 
docents 

Total retribucions anuals addicionals 72.566   

Cotització Seguretat Social 22.713 Seguretat Social aprox.: 31,3% 

Total cost laboral per antiguitat (triennis) 95.279   

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 7 

Estimació import complements funció directiva docent 

Concepte 
Import anual 

en euros Descripció càlcul 

Complement direcció 4.846 346,14 euros per 14 mensualitats 

Complement direcció d’estudis 3.138 224,12 euros per 14 mensualitats 

Total retribucions anuals addicionals 7.984   

Cotització Seguretat Social 2.499 Seguretat Social aprox.: 31,3% 

Total cost laboral per càrrecs directius 10.483   

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 8 

Estimació import substitucions per hores sindicals 

Concepte  Descripció càlcul  

Cost salarial anual 1 docent (i) 27.786 Sou base i complement d’homologació 

Còmput jornada anual personal docent (ii) 1.180 
Article 26 VI Conveni col·lectiu d’empreses 
d’ensenyament privat sostingudes totalment 
o parcialment amb fons públics 

Crèdit hores sindicals (15 hores/mes/delegat 
personal) (iii) 540 

Articles 62 i 68 del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors: 
tres delegats de personal en centres amb més 
de 31 docents i menys de 49 

Total retribucions anuals addicionals  
[(i) / (ii)] x (iii) 12.716 

 Cotització Seguretat Social 3.980 Seguretat Social aprox.: 31,3% 

Total cost laboral per hores addicionals en 
concepte d’hores sindicals 

16.696   

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 9 

                                                
12  A fi de no ser repetitius, solament s’hi han reproduït els càlculs per al cas de centre 

amb 4 línies. Els càlculs per a la resta d’escenaris guarden la mateixa metodologia, 
tenint en compte les hipòtesis que es descriuen en el quadre 3. 
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Estimació import substitucions per baixes laborals  

Concepte 
 

Descripció càlcul 

Cost salarial anual 1 docent (i) 27.786 Sou base i complement d’homologació 

Nombre de docents (ii) 46 7 docents ed. infantil + 17 docents ed. primària 
(centre 2 línies) 

Còmput jornada anual personal  
docent (iii) 1.180 

Article 26 VI Conveni col·lectiu d’empreses 
d’ensenyament privat sostingudes totalment o 
parcialment amb fons públics 

Hores substitució (hipòtesi: 2 % índex 
d’absències) (iv) = 2% x (iii) 24 

Articles 62 i 68 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, 
de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors 

Total retribucions anuals addicionals 
[(iv)/(iii)x(i)x(ii)] 25.563 

 Cotització Seguretat Social 8.001 Seguretat Social aprox.: 31,3% 

Total cost laboral per hores addicional en 
concepte d’hores sindicals  

33.565   

Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 10 
 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 

Observacions realitzades en centres públics 



Auditoria operativa de l'ensenyament primari: Avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. 
 Exercicis 2009-2013

111 

Annex VI Observacions realitzades en centres públics 

Observacions 
ALA-1 ALA-2 ALA-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 
Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 

Pel que fa a la informació disponible en la aplicació ÍTACA          
1 El centre docent ha donat compliment en la seua totalitat a l’article 12 del 

Decret 51/2011 
         

Pel que fa a les unitats i alumnat del curs escolar 2013-2014          
2 Les unitats escolars del centre que figuren en ITACA es corresponen amb les 

unitats autoritzades conformement a la Resolució de 2 d’abril de 2013 i, en 
el seu cas, amb les unitats habilitades          

3 Les unitats escolars del centre efectivament constituïdes i que han sigut 
objecte de verificació física coincideixen amb les unitats informades en 
ITACA          

4 El centre docent compleix amb la ràtio màxima d’alumnes establida pel 
Decret 73/2012 o l’Ordre 19/2012 (30 alumnes per unitat) 

         

Pel que fa al personal docent          
5 L’horari lectiu del docent que figura en ITACA correspon amb el real 

(Mostra: 4 docents) 
         

6 El professorat disposa de la titulació exigida per la normativa (art 92 i 93 Llei 
Orgànica 2/2006 i art 8 i 12 Reial Decret 132/2010) (Mostra: 4 docents) 

         

7 El número de docents que figura en ITACA correspon amb el que estableix 
l’Ordre 12/2013 de 14 de març i la Resolució de 2 de abril de 2013 en funció 
de les unitats          

Pel que fa a la gestió econòmica dels centres públics segons l’Ordre 18 maig 
1995          

8 En els últims quatre cursos escolars, el titular del centre públic ha elaborat 
un projecte de pressupost, segons el model previst en l’Ordre (Norma 3a 
Ordre 18-5-1995)          

9 En los últims quatre cursos escolars el projecte de pressupost ha sigut 
aprovat pel Consell Escolar del centre en el primer model previst trimestre 
de cada any (Norma 3a Ordre 18-5-1995)          

10 En los últims quatre cursos escolars, el projecte de pressupost ha sigut 
remés a la Direcció Territorial (Norma 3a Ordre 18-5-1995) 

         

11 El pressupost té caràcter vinculant. En els últims quatre cursos escolars 
s’han elaborat informes de liquidació del pressupost  (Norma 3a Ordre 18-5-
1995)          

12 Durant l’exercici 2013, s’han pagat despeses destinades a reparacions 
extraordinàries i adquisició de mobiliari i equips didàctics per damunt de 
l’import màxim autoritzat (9.285 euros segons l’article 10.2 LPG)          
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Observacions 
ALA-1 ALA-2 ALA-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 
Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 

13 En els últims quatre cursos escolars, en el cas d’adjudicar obres, 
subministraments o serveis que superen els 1.803,03 euros, el centre ha 
obert un expedient d’adjudicació segons model indicat en l’annex IV de 
l’Ordre 18-5-1995, en el qual conste la justificació de totes les actuacions 
realitzades a l’efecte (Norma 5a 18-5-1995) 

         

14 En los últims quatre cursos escolars, en el cas d’adjudicar obres, 
subministraments o serveis que superen els 1.803,03 euros, el titular del 
centre ha sol·licitat, almenys, 3 pressupostos. (Norma 5a 18-5-1995)          

15 En los últims quatre cursos escolars, en el cas d’adjudicar obres, 
subministraments o serveis que superen els 1.803,03 euros, l’adjudicació ha 
sigut resolta pel Consell Escolar (Norma 5a 18-5-1995)          

16 El centro disposa d’un llibre inventari on s’inscriu mobiliari i equip didàctic 
adquirit (Norma 5a i 12a 18-5-1995) 

         

17 En els últims quatre anys, s’ha formular el compte de gestió anual 
conformement al model de l’annex VI de l’ordre (Norma 7a 18-5-1995) 

         

18 En los últims quatre anys, el titular del centre públic ha presentat al Consell 
Escolar el compte de gestió anual abans del 31 de gener (Norma 7a 18-5-
1995)          

19 En los últims quatre anys, s’ha remés el compte de gestió aprovat pel 
Consell Escolar a la Direcció Territorial abans del 15 de febrer (Norma 7a 18-
5-1995)          

20 En los últims quatre anys, la Direcció Territorial ha remés el compte de 
gestió a la Intervenció Delegada abans del 31 de març (Norma 7a 18-5-1995) 

         

21 En les actes del Consell Escolar dels quatre últims anys, consta que s’haja 
informat trimestralment l’estat de comptes del centre (Norma 7a 18-5-1995) 

         

22 El centre docent disposa d’un únic compte bancari obert a nom del centre 
(Norma 8a 18-5-1995) 

         

23 Les ordres de pagament que s’expedeixen contra el dit compte ho són sota 
les signatures mancomunades del director i del secretari si n’hi hagués o, en 
defecte d’aquest, del professor que forme part de la comissió econòmica 
(Norma 8a 18-5-1995) 

         

24 En los últims quatre anys la comptabilitat s’ha instrumentat i s’aplega en els 
llibres de comptabilitat (Norma 9a 18-5-1995) 

         

25 La gestió està registrada en ITACA (Circular 6/9/2013 de la Subsecretaria i de 
la DG de Centres i personal Docent) 

         

26 La gestió econòmica està degudament actualitzada: els apunts s’efectuen 
almenys mensualment (Circular 6/9/2013 de la Subsecretaria i de la DG de 
Centres i Personal Docent)          

27 En els últims quatre anys, la documentació relacionada amb la gestió 
econòmica està ordenada per ordre cronològic, i està degudament 
custodiada (Norma 11a 18-5-1985)          
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Observacions 
ALA-1 ALA-2 ALA-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 
Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 

28 En els últims quatre, en cas de canvi en la direcció del centre, s’ha produït el 
traspàs de la documentació, mitjançant acta diligenciada pel consell escolar 
que incloga el balanç de situació (Norma 11a 18-5-1985)          

Pel que fa a la revisió de les activitats complementàries          
29 S’ha verificat que, per a tres activitats complementàries seleccionades, 

aquestes tenen caràcter no lucratiu  conformement a l’apartat 2.6 de la 
Resolució de 24 de juliol de 2013 (el total d’ingressos percebuts és 
aproximadament igual a les despeses en què s’ha incorregut) 

         

30 S’ha verificat que, per a tres activitats complementàries seleccionades, el 
centre docent compleix amb el principi de voluntarietat de les activitats 
escolars complementàries conformement a l’apartat 2.6 de la Resolució de 
24 de juliol de 2013, en el qual es fa referència a la no discriminació de cap 
membre de la comunitat educativa (en els models de comunicació enviats 
als pares s’especifica clarament el caràcter voluntari de l’activitat) 

         

Pel que fa al servei del menjador           
31 El preu del menú diari és determinat segons preu comensal/dia, a fi de 

garantir la voluntarietat de l’ús del servei i que aquest puga ser d’ús 
ocasional          

32 El preu del menú no supera el màxim del menú diari (Instrucció de 6 de 
setembre de 2013 per la qual es fixa el preu comensal/dia, per al curs 
2013/2014 en 4,25 euros)           

33 S’han formalitzat els contractes de menjador per part de la Direcció 
Territorial, i hi consten el preu del menú per comensal i dia i el preu dels 
monitors.          

Font: Elaboració pròpia. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Observacions realitzades en centres concertats
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Annex VII Observacions realitzades en centres concertats 

Observacions 
ALA-1 ALA-2 ALA-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 
Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 

Pel que fa a l’expedient del concert          
1 L’expedient administratiu de renovació del concert educatiu està complet 

i la documentació degudament custodiada 
         

2 S’han complit tots els terminis legals establits en la normativa reguladora 
del procediment que han de seguir els centres docents per sol·licitar 
l’accés al règim de convenis (Ordre 7/2013)          

3 El nombre d’unitats concertades no és superior al sol·licitat pel titular ni 
superior al nombre d’unitats autoritzades (Art. 17 Ordre 7/2013) 

         

Pel que fa a la informació disponible en l’aplicació ITACA          
4 El centre docent ha donat compliment en la seua totalitat a l’article 12 del 

Decret 51/2011 
         

Pel que fa a les unitats i alumnat del curs escolar 2013-2014          
5 

El centre docent té constituïdes les unitats que li han sigut concedides 
         

6 El centre docent compleix amb la ràtio màxima d’alumnes establida en el 
Decret 73/2012 i en l’Ordre 19/2012 (30 alumnes per unitat) 

         

7 El centre docent compleix amb la ràtio mínima d’alumnes establida en les 
clàusules del concert 

         

Pel que fa al personal docent          
8 El nombre d’hores lectives que figuren en ITACA és idèntic a les que 

figuren en l’aplicació de nòmines, tant a escala global del centre com per 
als 4 docents seleccionats          

9 L’horari lectiu del docent que figura en ITACA correspon amb el real 
(Mostra: 4 docents) 

         

10 El nombre total d’hores del centre pagades en la nòmina correspon 
únicament a les 25 hores lectives setmanals per docent establides per 
l’LPG          

11 El centre docent disposa d’un expedient del treballador, en el qual consta 
la documentació relativa a contracte, dades bancàries, titulació etc. 
(Mostra: 4 docents)          

12 El professorat disposa de la titulació exigida per la normativa (art. 92 i 93 
de la Llei Orgànica 2/2006 i art. 8 i 12 del RD 132/2010) (Mostra: 4 docents) 

         

13 La quantia satisfeta en concepte de pagament delegat de nòmina no 
supera els límits dels mòduls econòmics establits per la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat          

Pel que fa als fons transferits per la Conselleria          
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Observacions 
ALA-1 ALA-2 ALA-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 
Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 

14 La quantia satisfeta en concepte de despeses de funcionament no supera 
els límits dels mòduls econòmics establits per la Llei de Pressupostos de 
la Generalitat          

15 En els últims quatre cursos escolars, el titular del centre concertat ha 
presentat els comptes al Consell Escolar del Centre perquè els aprovés 
durant el mes d’octubre (Disposició 2a de l’Ordre de 26 de juny de 1989)          

16 En els últims quatre cursos escolars, el titular del centre concertat ha 
presentat els comptes al Servei Territorial corresponent durant la 2a 
quinzena de novembre (Disposició 7a de l’Ordre de 26 de juny de 1989)          

17 La Direcció Territorial ha examinat i emés l’informe preceptiu en relació 
amb la certificació acreditativa de la despesa (Disposició 7a de l’Ordre de 
26 de juny de 1989          

Font: Elaboració pròpia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 

Avaluació global del principi de gratuïtat en els 
centres concertats
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Annex VIII Avaluació global del principi de gratuïtat en els centres concertats  

 Centre 

Observació verificada ALA-1 ALA2 ALA-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 

El Consell Escolar ha aprovat la programació de les activitats complementàries i de les extraescolars i estan incloses en 
el Pla Anual del Centre (Art. 1.2 de l’Ordre de 13 de febrer de 1987) 

         

El centre docent privat concertat subministra informació per escrit als pares que matriculen els seus fills per primera 
vegada sobre les activitats complementàries, extraescolars i serveis complementaris que presta el centre  (Art. 16 de 
l’Ordre de 13 de febrer de 1987)          

El centre ha presentat davant la Direcció Territorial el model normalitzat de sol·licitud d’autorització dels preus de les 
activitats complementàries (per exemple, les eixides culturals) (Art. 1.2 de l’Ordre 13 de febrer de 1987, art. 51.2 de la 
LO 8/1985 reguladora del Dret a l’Educació i apartat segon de la Instrucció d’1 de juliol de 2013)          

Pel que fa a les activitats extraescolars, el Consell Escolar del centre ha  aprovat les quotes i aquestes s’han comunicat 
a la Direcció Territorial (art. 51.3 de la LO 8/1985 reguladora del Dret a l’Educació i apartat segon de la Instrucció d’1 de 
juliol de 2013)          

El Consell Escolar del centre ha aprovat les tarifes del servei complementari de menjador i s’han comunicat a la 
Direcció Territorial (apartat quart de la Instrucció d’1 de juliol de 2013) 

         

S’ha verificat que, per a tres activitats complementàries seleccionades, aquestes tenen caràcter no lucratiu 
conformement a l’art. 51.2 de la LO 8/1985 reguladora del Dret a l’Educació (total ingressos percebuts són 
aproximadament igual a les despeses en què s’ha incorregut)          

S’ha verificat que  les activitats extraescolars seleccionades, el centro docent compleix amb el principi de voluntarietat 
de les activitats escolars complementàries conformement amb l’art 51.4 de la LO 8/1985 reguladora del Dret a 
l’Educació (En els models de comunicació enviats als pares s’especifica clarament el caràcter voluntari de l’activitat)          

S’ha verificat que les activitats extraescolars tenen caràcter no lucratiu conformement amb l’art. 51.2 de la LO 8/1985 
reguladora del Dret a l’Educació (total ingressos percebuts són aproximadament iguals a les despeses en què s’ha 
incorregut). En el cas que el centre cobre més del que costa l’activitat, la Direcció ha acreditat que els diners s’han 
invertit en el manteniment i millora de les instal·lacions (art. 51.3 de la LO 8/1985 reguladora del Dret a l’Educació). 

         

El preu del menú diari és determinat segons el preu comensal/dia, a fi de garantir la voluntarietat de l’ús del servei i 
que aquest puga ser d’ús ocasional. 

         

El preu del menú no supera el màxim del menú diari (art. 5 de l’Ordre de 13 de febrer de 1987). El preu comensal dia no 
pot superar en un 20% l’establit per als menjadors escolars en centres públics. (Curso escolar 2013/2014: 5,55) 

         

De la informació facilitada a les famílies, se’n desprén que totes les aportacions econòmiques que són estrictament 
voluntàries. 

         

L’import anual de les aportacions que les famílies realitzen en conceptes distints al menjador i transport escolars 
(com ara aportacions voluntàries al manteniment del centre, assegurança escolar, gabinet psicopedagògic, hores 
complementàries, …) pugen a:  

777  1.290  81  356  765  682  367  1.049  326  

Dels quals, únicament figura expressament el terme de voluntari en la documentació facilitada: 133  41  0  76  300  682  300  1.049  0  

Per tant, les aportacions obligatòries pugen a: 644  1.249  81  280  465  0  67  0  326  

Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IX 

Anàlisi del caràcter no lucratiu de les activitats 
complementàries en centres concertats 
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Annex IX Anàlisi del caràcter no lucratiu de les activitats 
complementàries en els centres concertats 

   En Euros  

Centre Descripció activitat 

Hi ha autorització i 
consta la 

voluntarietat de 
l’activitat 

Total 
ingressos 

Total 
despeses 

Beneficis % 
benefici 

ALA-1 Parc "El Palmerar". "Un dia de contes" SÍ 2.064 2.044 20 1% 

ALA-1 Casa Tápena d’Onil i Mercalacant SÍ 1.309 1.228 81 7% 

ALA-1 Multiaventura a Castalla SÍ 2.147 2.034 113 6% 

ALA-2 Eixida aquari Santa Pola i Guardamar SÍ 2.552 2.424 128 5% 

ALA-2 Eixida a Pola Park - Santa Pola SÍ 2.596 2.452 144 6% 

ALA-2 Eixida a Sant Pasqual - Ibi SÍ 2.180 1.999 181 9% 

ALA-3 Visita al parc de bombers SÍ 0 0 0 0% 

ALA-3 Visita al Museu de Setmana Santa (Oriola) SÍ 0 0 0 0% 

ALA-3 Centre d’Oci Los Juncos (Molina de Segura) SÍ 1.818 1.525 293 19% 

CAS-1 Pla d’Estivella SÍ 2.350 1.994 356 18% 

CAS-1 Bonsais (Peníscola) SÍ 1.068 888 180 20% 

CAS-1 Immersió lingüística SÍ 19.250 19.300 -50 0% 

CAS-2 Excursió parc Adai SÍ 2.622 2.312 310 13% 

CAS-2 Vela i piragüisme SÍ 2.295 2.295 0 0% 

CAS-2 Senderisme SÍ 498 495 3 1% 

CAS-3 Granja Mabel SÍ 1.515 1.416 99 7% 

CAS-3 Castell de Benissanó SÍ 1.540 1.437 103 7% 

CAS-3 Senderisme SÍ 356 240 116 48% 

VAL-1 Teatre Don Bosco SÍ 750 605 145 24% 

VAL-1 Granja escola Tarihuela SÍ 20.900 18.792 2.108 11% 

VAL-1 Visita planta de tractament de residus urbans SÍ 456 264 192 73% 

VAL-2 TeatreFlumen SÍ 690 444 246 55% 

VAL-2 Bioparc SÍ 1.470 1.357 113 8% 

VAL-2 Centre d’Educació ambiental SÍ 0 0 0 0% 

VAL-3 Centre ferroviari vaporista Riba-roja SÍ 762 505 257 51% 

VAL-3 Estància escola mediambiental Godelleta SÍ 9.690 8.550 1.140 13% 

VAL-3 Visita a Xàtiva SÍ 1.990 1.774 216 12% 

Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX X 

Anàlisi del caràcter no lucratiu de les activitats 
complementàries en centres públics 
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Annex X Anàlisi del caràcter no lucratiu de les act9ivitats 
complementàries en els centres públics 

   En Euros  

Centre Descripció activitat 

Hi ha autorització i 
consta la 

voluntarietat de 
l’activitat 

Total 
ingressos 

Total 
despeses 

Beneficis % benefici 

ALI-1 Visita safari d’Elx SÍ 1.976 1.968 8 0% 

ALI-1 Teatre-Circ Oriola SÍ 840 810 30 4% 

ALI-1 Visita a la Manga del Mar Menor SÍ 2.501 2.515 (14) (1%) 

ALI-2 Mundomar - Benidorm SÍ N/d 2.809 N/d N/d 

ALI-2 Viatge Crevillent SÍ 875 867 8 1% 

ALI-2 Convivència Catí-Rabosa SÍ 402 400 2 1% 

ALI-3 Visita al Castell de Santa Bàrbara SÍ 272 278 (6) (2%) 

ALI-3 Senderisme Font Roja SÍ 770 560 210 38% 

ALI-3 Jornades d’orientació al Mont Tossal SÍ 225 176 49 28% 

CAS-1 Eixida València parc Adai SÍ 1.890 1.762 128 7% 

CAS-1 Excursió Morella SÍ 4.680 4.535 145 3% 

CAS-1 Excursió Pirineu català, Andorra i Port Aventura SÍ 15.120 15.268 (148) (1%) 

CAS-2 Museu Belles Arts SÍ 70 60 10 17% 

CAS-2 Visita La Salera SÍ 0 0 0 - 

CAS-2 Mines Victoria i empresa derivats de la llet  SÍ 1.008 997 11 1% 

CAS-3 Visita Parc Adai SÍ 4.775 4.327 448 10% 

CAS-3 Granja escola Tarihuela SÍ 3.059 2.883 176 6% 

CAS-3 Albufera de València SÍ 440 768 (328) (43%) 

VAL-1 Anem al circ SÍ N/d 577 N/d N/d 

VAL-1 Visita granja escuela SÍ 1.300 1.162 138 12% 

VAL-1 Visita parc natural SÍ 1.040 1.048 (8) (1%) 

VAL-2 Bioparc SÍ 2.975 2.848 128 4% 

VAL-2 Salt de la nòvia (Navaixes) SÍ 1.360 N/d N/d N/d 

VAL-2 Excursió a Sagunt i castell SÍ 1.820 1.750 70 4% 

VAL-3 Teatre l’Estrella  SÍ 1.016 955 61 6% 

VAL-3 Museu Sant Pius V SÍ 264 300 (36) (12%) 

VAL-3 Fartons Polo SÍ 441 472 (31) (7%) 

Font: Elaboració pròpia. 
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Informe sobre les al·legacions 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
D'AUDITORIA OPERATIVA DE L'ENSENYAMENT PRIMARI: AVALUACIÓ AMB 
CRITERIS D'EFICIÈNCIA, EFICÀCIA I ECONOMIA DEL PROGRAMA 
PRESSUPOSTARI 422.20. EXERCICIS 2009-2013. 

Hem analitzat les al·legacions rebudes extemporàniament el 24 de març 
de 2015 i n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Comentaris: 

En l'al·legació es reprodueixen els distints condicionants que aquesta 
Sindicatura ha posat de manifest en l'Informe. 

Aquesta Sindicatura és conscient que l'exercici teòric s'ha de completar 
amb una anàlisi profunda de l'arranjament escolar, és a dir, la distribució 
de places de la localitat, i considerant tots els condicionants expressats 
en l'Informe (dispersió geogràfica, necessitats educatives especials, 
programes lingüístics, llibertat d'ensenyament, translació de la despesa 
pública a privada). 

Per això, tot i que la Conselleria no adjunta en les seues al·legacions una 
anàlisi detallada de la distribució de les places escolars, acceptem 
l'al·legació pel que fa a la comparança efectuada a nivell teòric. 

Conseqüències en l'informe: 

Es modifiquen els diversos apartats de l'Informe afectats per l'acceptació 
de l'al·legació. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

La Conselleria reitera el que hem manifestat en la primera al·legació. Per 
això ens hi remetem. 

Conseqüències en l'informe: 

Es modifiquen els diversos apartats de l'Informe afectats per l'acceptació 
de l'al·legació. 
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Tercera al·legació 

Comentaris: 

L'estructura del gràfic hi pot originar interpretacions errònies. Per això es 
representarà la informació en dos gràfics distints. 

Conseqüències en l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

Substituir el gràfic 10 pel següent:  

 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

Els conceptes retributius que s'esmenten en l'al·legació (compensació 
educativa i els grups de diversificació curricular) no han sigut tinguts en 
compte en els càlculs realitzats per aquesta Sindicatura (annex V) per 
tractar-se de conceptes no singulars de l'educació primària. 

Aquesta Institució reitera el seu posicionament en el sentit que el 
mòduls haurien de quantificar adequadament els conceptes retributius 
següents: salari base, complement d'homologació, triennis, 
complements de directius, quota patronal de la Seguretat Social, 
permisos sindicals i substitucions per malalties. Segons els nostres 

14,2%

20,2%

17,1%

27,9%

20,6%

Centres públics

0,6%

7,7%

18,3%

30,4%

43,1%

Centres privats

Distribució percentual dels centres per grandària de municipi i 
titularitat. Curs 2011-2012. Comunitat Valenciana. 

� Fins a 2.000 hab. � De 2.001 a 10.000 hab. � De a 10.001 a 25.000 hab. 
� De 25.001 a 100.000 hab. � Més de 100.000 hab. 
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càlculs, l'import estimat per pagament delegat derivat dels anteriors 
conceptes és superior al mòdul definit en l'LPG, per al cas de centres amb 
una, dues o tres línies. 

Conseqüències de l'informe: 

Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

Hem detectat errors en relació amb les obligacions reconegudes 
relacionades amb les ajudes a les escoles infantils de primer cicle 
(bàsicament el bo infantil). 

Conseqüències de l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 

Substituir en el quadre 27 les línies corresponents a "Ajudes escoles 
infantils 1r. cicle" i "Altres despeses", pels següents imports: 

Obligacions reconegudes per naturalesa econòmica de la despesa (Programa 
422.20). En milers d'euros 

Concepte despesa 2009 2010 2011 2012 2013 (a) Variació 
2009-2013 

Ajudes escoles 
infantils 1r cicle 

30.665 31.015 31.056 29.395 29.157 (1.508) 

Altres despeses 65.555 55.562 53.118 44.610 11.543 (54.012) 

 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

El preu de referència per als menjadors escolars en centres concertats és 
el preu per comensal i dia en un centre públic, incrementat fins a un 
20%. El preu per comensal i dia en un centre públic inclou el preu que 
abonen els usuaris del servei de menjador (4,25 euros per comensal) i 
l'aportació realitzada per l'Administració (1,30 euros per comensal), és a 
dir, 5,55 euros per al curs escolar 2013-2014. 

Conseqüències de l'informe: 

Modificar l'Informe en els termes següents: 
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- Substituir el gràfic 29 pel següent: 

 

 

- El primer paràgraf de la pàgina 78 quedaria redactat de la manera 
següent: 

"... que per al curs escolar 2013-2014 era de 5,55 euros (inclou el preu que 
abonen els usuaris del servei de menjador, 4,25 euros per comensal i 
l'aportació realitzada per l'Administració, 1,30 euros per comensal". 

- El segon paràgraf de la pàgina 78 quedaria redactat de la manera 
següent: 

"En quatre dels nou centres visitats, ..." 

- En l'annex VIII se substitueix el valor 4,25 que figura en la desena 
observació per la quantia 5,55. A més a més, es corregeix el resultat 
de l'observació dels centres ALA-3, CAS-2 i CAS-3 i VAL-2", que 

passen a tenir el símbol . 

La Conselleria inclou també en el seu escrit d'al·legacions les mesures 
que ja ha començat a prendre per a implementar les recomanacions 
posades de manifest per aquesta Sindicatura. 

ALA-1

ALA-2

ALA-3

CAS-1

CAS-2

CAS-3

VAL-1

VAL-2

VAL-3

Avaluació del principi de gratuïtat dels nou centres concertats

Nivell
alt

Nivell
Mitjà

Nivell
baix
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Per això inclourem el paràgraf següent al final de l'apartat 5, 
"Recomanacions". 

"La Conselleria d'Educació, Ciència i Esport, en el seu escrit d'al·legacions 
agraeix les propostes de millora que la Sindicatura realitza per tal 
d'aconseguir una gestió més eficient i que ja estan considerades per la 
dita Conselleria per a implementar-les". 
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