
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT DE PREMSA 

 

La FaPaC denuncia que el Govern es nega ara a assumir la despesa 

salarial de les empreses de menjador escolar i exigeix mesures 

urgents per a les AMPA/AFA que gestionen serveis complementaris  

 
• La federació rebutja la modificació del decret que garantia el pagament salarial 

de totes les empreses de serveis educatius amb contracte públic 

• L’entitat veu injustificat que s’exclogui a les treballadores dels menjadors 

escolars, un sector feminitzat i amb unes condicions laborals ja molt precàries 

• La FaPaC reitera la necessitat d'ajudar a les AMPA/AFA que autogestionen i a les 

empreses que contracten per garantir els sous de les treballadores del 

menjador escolar 

 

Dijous, 26 de març, de 2020 

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) denuncia que el 

Departament d’Educació exclou ara a les empreses de menjador escolar d’aquelles que es 

poden acollir al decret publicat la setmana passada, a través del qual la Generalitat es 

comprometia a assumir el pagament dels salaris de tots aquells treballadors d’empreses amb 

contracte públic.  

 

Canvi sobtat i injustificat 

La setmana passada el Govern publicava un decret on s’estipulava que, malgrat quedava 

suspesa l’activitat laboral de les treballadores de les empreses dels serveis educatius 

complementaris –entre ells el menjador escolar-, la Generalitat es comprometia a assumir tots 

els costos salarials de les empreses amb contracte públic. Aquest decret prohibia, doncs, 

que les empreses es poguessin acollir a l’ERTO com a mesura per fer front al desequilibri 



 
 
 
 
 
 
 
 
econòmic provocat pel tancament de centres educatius i suposava una garantia per a les 

treballadores d’aquest sector.  

Ara, però, el Departament es retracta de manera sobtada i exclou explícitament les empreses de 

menjador escolar d’aquesta mesura, obrint la porta a que aquestes puguin fer 

acomiadaments temporals emparant-se en la figura dels ERTO. El Govern puntualitza, això 

sí, que podran optar a indemnitzacions per les pèrdues derivades de la suspensió del 

contracte, però no especifica ni els terminis ni les condicions per a rebre-les i deixa aquestes 

decisions a discreció del Departament d’Educació. 

 

Sector altament feminitzat i precaritzat 

La FaPaC considera que aquesta exclusió és del tot injustificada, ja que justament les empreses 

de menjador escolar són les que, per volum de plantilla, es veuen més afectades pel 

tancament de les escoles. A més a més, aquesta mesura suposa una discriminació cap a les 

treballadores d’un sector laboral altament feminitzat i que compta amb unes condicions 

laborals ja molt precàries, com contractes discontinus, salaris baixos, jornades molt reduïdes 

i horaris normalment incompatibles amb altres activitats laborals.  

Amb aquesta modificació, per tant, les treballadores corren el risc de veure’s afectades per 

un ERTO, amb la qual cosa només podrien rebre una prestació d’atur del 70% del seu sou, en 

comptes del 100% que la Generalitat es comprometia a assumir de manera directa.  

 

Les AMPA/AFA: al límit i sense respostes 

La federació reitera també que les AMPA/AFA porten gairebé 15 dies sense obtenir respostes 

sobre com han d’actuar en relació als serveis que gestionen, ja sigui de manera directa o 

mitjançant la contractació d’empreses externes. Tot i que el Departament d’Educació va anunciar 

que contemplava la possibilitat d’oferir subvencions extraordinàries per aquelles AMPA/AFA que 

mantinguessin les seves treballadores, ara per ara no s’ha emès cap orientació clara sobre 

com, quan i en quins supòsits es podrà optar a aquestes subvencions.  

Davant la manca de respostes, algunes AMPA/AFA es troben en una situació límit i ja han 

alertat que no tenen capacitat per mantenir el pagament dels salaris de manera indefinida.  



 
 
 
 
 
 
 
 
La FaPaC exigeix rectificacions i mesures clares 

Davant d’aquesta situació, la FaPaC exigeix:  

1) Que el Govern rectifiqui i torni a incloure les empreses de menjador escolar al llistat 

d’empreses que, en cas que tinguin contracte públic, tindran coberta la despesa salarial, 

prohibint a les empreses procedir a la tramitació dels ERTO. 

2) Que, subsidiàriament, el Departament d’Educació comparegui de manera immediata per 

anunciar quines mesures compensatòries ofereix per a les treballadores de les empreses que 

han quedat excloses amb la modificació del decret. 

3) Que, en qualsevol dels casos anteriors, s’ofereixin garanties específiques que, més enllà 

de rescatar les empreses, protegeixin a totes les treballadores que s’estan veient afectades 

pel confinament decretat.  

4) Que el Departament anunciï de manera clara i urgent a quines mesures es poden acollir 

les AMPA/AFA que gestionen, directa o indirectament, serveis complementaris –com el 

menjador escolar, les extraescolars o el servei d’acollida-, especificant els terminis i la cobertura 

de les subvencions anunciades. 
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Per a més informació, poseu-vos en contacte amb 
Premsa i Comunicació de la FaPaC 

Tel. 667 51 67 22 - comunicacio@fapac.cat 
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