ACLARIMENTS EN RELACIÓ AMB LES RESOLUCIONS DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ
RELATIVES A LA SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES DELS SERVEIS DE TRANSPORT I
MENJADOR ESCOLAR.

Resolució per garantir la continuïtat en el pagament dels contractes de transport
escolar gestionats pels Consells Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona
declarats suspesos.
En el cas que una empresa de transport escolar sol·liciti l'aplicació d'un expedient de regulació
temporal d'ocupació i el Departament competent li accepti, l’empresa perd el dret a percebre
les bestretes previstes a l’art. 1.4 del Decret llei 7/2020, però no el dret a la indemnització,
regulat per l’article 34.1 del Reial decret-llei 8/2020. En tot cas, no se li podrà indemnitzar pels
salaris, perquè no els haurà abonat.
En relació amb la facturació:
• Facturació per prestacions realitzades durant el mes de març:
- Emissió d'una factura per la prestació realitzada durant el període de l'1 al 13 de març.
- Emissió d'una factura a compte d'indemnització, l'objecte del qual és el pagament a
compte dels danys i perjudicis efectivament soferts pels contractistes, durant el període de
suspensió. (En aquesta factura no s'ha de repercutir l'IVA).
• Facturació de la resta de períodes fins a la data d'aixecament de la suspensió:
- Emissió de les factures amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableixi
en els corresponents plecs o documents contractuals, a compte d'indemnització ,l'objecte
del qual és el pagament a compte dels danys i perjudicis efectivament soferts pels
contractistes, durant el període de suspensió. (En aquesta factura no s'ha de repercutir
l'IVA).
Resolució per la qual es declara la suspensió dels contractes de menjador escolar dels
centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i es regula el procediment
de compensació dels danys i perjudicis provocats per la declaració de l’estat d’alarma.

En relació amb el punt 4 de la Resolució:
-

Les indemnitzacions per restablir l’equilibri econòmic es faran, un cop aixecada la
suspensió dels contractes a instància dels contractistes. Això vol dir que no s’atorgarà cap
indemnització sense la prèvia sol·licitud del contractista presentada en temps i forma.
Properament es donaran orientacions sobre el procediment per presentar i resoldre les
sol·licituds.

-

L’import de la indemnització mitjançant la qual es rescabalarà els contractistes pel
desequilibri econòmic derivat de la suspensió dels contractes serà el resultant de la
diferència entre la pèrdua d’ingressos (les quotes que haurien abonat les famílies els
usuaris si no s’haguessin suspès els contractes, així com l’import dels ajuts individuals de
menjador i del menjador obligatori) i l’estalvi dels costos produïts a conseqüència del
tancament dels centres (costos que deixaran o podran deixar de tenir els contractistes pel
fet de no prestar el servei durant la suspensió del contracte). Per tant, l’import de l’equilibri
econòmic serà l’import dels ingressos deixats de percebre minorat en l’import

corresponent als costos estalviats o que s’haurien pogut estalviar. Exemples càlcul
equilibri econòmic annex I i II, a títol orientatiu.
-

En el cas que l’empresa s’aculli a un ERTO per causa de força major i complementi les
retribucions dels treballadors afectats per l’expedient, els complements salarials que hagi
abonat efectivament durant el període de suspensió del contracte tindran la consideració
de costos no estalviats. En conseqüència, l’Administració computarà aquests costos
salarials com a indemnitzables.

-

En el cas de les empreses que no s’acullin a un ERTO per causa de força major, el 70%
dels salaris abonats durant el període del tancament dels centres tenen la consideració de
costos estalviables en relació amb la part d’aquests costos equivalent al subsidi d’atur
atorgat als treballadors afectats per una suspensió temporal del seu contracte per causa
de força major, d’acord amb el que s’estableix al Reial Decret Llei 8/2020. Per tant, aquesta
part es minorarà de l’import corresponent als ingressos deixats de percebre.

-

L’import dels ingressos deixats de percebre durant el període del tancament dels centres
serà l’equivalent al nombre de menús que s’haurien servit durant aquest període multiplicat
pel preu del menú. El nombre de menús deixats de servir es calcularà segons el nombre
d’usuaris totals donats d’alta al servei amb data d’1 de març de 2020 (incloent els
corresponents als usuaris beneficiaris d’un ajut individual de menjador i als usuaris de
menjador obligatori) i segons el nombre de dies lectius en què hagi estat tancat el centre
respectiu.

Pel que fa als casos en què la prestació del servei de menjador escolar es fa per mitjans no
contractuals, està prevista una modificació normativa per a donar-hi cobertura i disposar les
formes en què caldrà gestionar les indemnitzacions.

La sub-directora general de Gestió de Serveis a la Comunitat (e.f.)

ANNEX I. ESTUDI DE L’EQUILIBRI ECONÒMIC PER MENÚ
Fórmula de càlcul d’equilibri econòmic: Pèrdua ingressos - Costos estalviables
Preu del menú

Pèrdua d’ingressos
per menú

A

A

Costos estalviables per menú
IVA (1)
Altres (2)
Salaris (3)
Cotització SS (4)
TOTAL

B

NOTES
(1) És una indemnització, l'objecte de la qual és el pagament a compte dels danys
perjudicis efectivament soferts pels contractistes, durant el període de suspensió. No
s'ha de repercutir l'IVA. Per tant, és un cost estalviat.
(2) El concepte altres inclou les matèries primeres, el manteniment, les reposicions, el
vestuari, ...
(3) En el cas que l’empresa s’hagi acollit a un ERTO per causa de força major i hagi
abonat complement salarial per compensar per la pèrdua de retribucions durant la
suspensió del contracte del treball (calculat en el 30% del salari), el cost salarial
estalviable és el 70% dels salaris del personal adscrit al servei.
Si l’empresa s’ha acollit a un ERTO però no ha abonat complement salarial, el cost
salarial estalviable és el 100% dels salaris.
Si l’empresa no s’ha acollit a l’ERTO, el cost salarial estalviable és el 70% dels salaris
abonats.
(4) Si l’empresa s’ha acollit a l’ERTO per causa de força major i té menys de 50
treballadors el cost estalviable és el 100% de la cotització.
Si l’empresa s’ha acollit a l’ERTO i té més de 50 treballadors, el cost estalviable és el
75% de la cotització.
Si l’empresa no s’ha acollit a l’ERTO, el cost estalviable és o bé del 100%, si
l’empresa té menys de 50 treballadors, o del 75%, si en té més.
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