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L’ACCELEC  

FORMULA QUINZE PROPOSTES 
ALS GRUPS POLÍTICS 

DAVANT DEL NOU CICLE ELECTORAL 
 

 Són mesures per defensar i potenciar el sector 
del lleure educatiu i sociocultural 

 

Les defensarà en els àmbits 
local, nacional i estatal  

en la triple convocatòria electoral 

 
 

1. Impuls del codi de bones pràctiques de la contractació pública 

 
2. Vetllar per l’aplicació plena del conveni del lleure educatiu i sociocultural 
 

3. Ampliar els ajuts a la contractació laboral 
 

4. Increment dels suports a la formació 
 
5. Garantir la igualtat de condicions en la competència 

 
6. Creació de CNAEs per a lleure educatiu i serveis socioculturals 

 
7. Flexibilització del preu en els menjadors escolars 

 
8. Reconèixer de forma integral el caràcter educatiu del lleure 
 

9. Suport a la plataforma de promoció de les colònies escolars 
 

10. Reconeixement de l’àmbit de la cultura de proximitat 
 
11. Reducció de l’IVA cultural 

 
12. Reconeixement professional de l’informador juvenil 

 
13. Flexibilitzar la normativa que regula les instal·lacions juvenils 
 

14. Precisar i concretar propostes de construcció nacional 
 

15. Garantir la seguretat jurídica per a l’activitat econòmica 
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L’Acellec expressa amb aquest escrit la seva posició institucional davant de la triple convocatòria 

electoral per a 2015, amb les Eleccions Municipals del 24 de maig, les Eleccions al 

Parlament de Catalunya del 27 de setembre, i les Eleccions Generals, previstes per a finals 

d’any.  

 

L’Acellec és l’associació patronal de referència a Catalunya en el sector de lleure educatiu i 

sociocultural, representa en l’actualitat 55 empreses que facturen en conjunt prop de 100 milions 

d’euros anuals i contracten de forma estable més de 7.000 treballadors.  

 

Les funcions fonamentals de l’associació són promoure la consolidació i progrés qualitatiu del 

nostre sector i defensar els drets i interessos dels seus associats. No forma part de les nostres 

finalitats, per tant, expressar opinions polítiques de tipus partidari. En un context electoral, la 

nostra missió consisteix a fer arribar a tots els grups polítics que presenten llistes informació 

sobre les necessitats, interessos i propostes del nostre sector, per tal que puguin ser tingudes 

en compte en els seus programes electorals, en la posterior acció legislativa al Parlament de 

Catalunya i al Congrés dels Diputats i, eventualment, en l’actuació administrativa per a aquelles 

formacions a les quals, com a conseqüència dels resultats electorals, correspongui formar 

governs municipals, autonòmic i estatal. 

 

Per aquesta raó, fem públic aquest document a través del nostre servei de comunicació, el 

difonem als mitjans i el fem arribar explícitament a les principals formacions polítiques que 

concorren a les eleccions. 
 

1. Impuls del codi de bones pràctiques de la contractació pública 

 
L’Acellec va firmar el juliol de 2014 l’Acord per l’impuls de la millora de la contractació pública 

de serveis d’atenció a les persones, al costat d’altres deu organitzacions patronals i dels sindicats 

majoritaris. Mercès a aquesta actuació es va iniciar el treball d’un grup tècnic compartit amb 

l’Oficina pel Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) de la Generalitat de 

Catalunya que ha de culminar amb la elaboració i aprovació d’un Codi de Bones Pràctiques 

en la Contractació Pública d’aquest sector. El codi pretén garantir que les licitacions públiques 

tindran en compte de forma preferent criteris qualitatius i de continguts a l’hora de decidir les 

adjudicacions, que la valoració econòmica no serà el criteri preponderant i, en termes generals, 

que es vetllarà per la correcció i el rigor en aquests procediments. El codi obligarà el Govern 

com a institució firmant, i es farà arribar a la resta d’administracions per tal que es recomani el 

seu seguiment. Demanem, per tant, el compromís de les forces polítiques per respectar, 

implantar i promoure el codi en tots els nivells de l’administració des de les responsabilitats 

polítiques que assumeixin com a resultat de les diferents convocatòries electorals. 

 
2. Vetllar per l’aplicació plena del conveni del lleure educatiu i sociocultural 

 
El març de 2015 l’Acellec va signar, al costat de les altres organtizacions patronals i dels sindicats 

representatius, el tercer conveni del lleure educatiu i sociocultural. L’acord actualitza les taules 

retributives dels treballadors del sector i introdueix millores en el seu articulat que beneficien 

tant els drets laborals dels treballadors com el desplegament eficaç dels serveis empresarials. 

Per a les empreses associades a l’Acellec l’existència del conveni i el seu seguiment estricte és 

una garantia de qualitat en la nostra activitat i un fre a l’aigualiment dels valors i criteris tècnics 

que sempre han presidit l’actuació prioritària de la nostra organització. Malgrat la consolidació 

del conveni, constatem que moltes instàncies de l’administració provoquen el seu incompliment 

per simple desconeixement o per dificultats a l’hora de delimitar el propi sector. Demanem, per 

tant, compromís a les forces polítiques per difondre el conveni, per garantir en qualsevol nivell 

de l’administració que les licitacions i concursos públics el respectaran, que el tindran en compte 

a l’hora de formular les ofertes econòmiques i que mantindran una estricta observança dels 

perfils professionals que s’hi inclouen per a cada lloc de treball. 
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3. Ampliar els ajuts a la contractació laboral 

 
És obvi que en el moment econòmic actual cal promoure mesures que incentivin la contractació 

laboral. L’Acellec promou projectes entre les seves empreses associades per tal que puguin 

generar nous llocs de treball que s’acullin als ajuts públics existents per a aquesta finalitat. Però 

les iniciatives de l’Acellec en aquest àmbit només s’aprofiten de manera residual per les 

organitzacions del sector perquè els ajuts públics no tenen en compte les seves peculiaritats. Els 

requisits per accedir a les subvencions barren el pas a empreses que presten serveis que 

necessàriament s’han de gestionar amb contractació de jornades parcials, de durada limitada i 

amb serveis discontinus. Aquesta situació suposa, de fet, una greu contradicció, perquè el nostre 

sector ocupa majoritàriamqnet els grups d’edat en què hi ha majors taxes d’atur (joves i dones 

de mitjana edat), i ha esdevingut una via flexible d’accés al mercat laboral que facilita en 

innombrables ocasions les primeres transicions laborals a joves i a adults amb necessitat 

d’incorpració tardana al món del treball. Cal, per tant, idear fórmules que facilitin i donin 

incentius a la contractació, adaptades també a la realitat del sector. 

 

4. Increment dels suports a la formació 

 
En l’aposta qualitativa que va necessàriament lligada a l’existència del sector, la formació 

continua és un element de gran transcendència. El caràcter canviant de l’entorn i característiques 

de la població destinatària dels serveis del sector fa necessària una actualització constant de 

coneixements, aptituds i tècniques d’intervenció, que no es pot produir si no és a través d’una 

oferta estable i continuada de formació. La major part del sector, d’altra banda, està constituït 

per empreses petites o mitjanes, i els ajuts que l’administració ofereix a aquestes organitzacions 

per a la formació són mínims. Cal, en primer lloc, augmentar els ajuts per a la formació continua 

dels treballadors de les empreses i, en paral·lel, simplificar el sistema d’homologació per a la 

impartició de formació, de manera que el rigor del control recaigui sobre la qualitat dels 

continguts ofertats i no sobre paràmetres de simple control burocràtic i administratiu. El projecte 

formatiu generat per l’Acellec no té referent similar en el sector i la capacitat de prestar aquest 

servei recau en bona mesura en la pròpia organització empresarial. En aquest sentit, una 

adequació del Servei d’Ocupació Català (SOC) a la realitat del mercat i a les necessitats 

específiques dels sectors resulta urgent i inajornable. 

 

5. Garantir la igualtat de condicions en la competència 

 
En l’activitat econòmica del sector del lleure educatiu i sociocultural conviuen les empreses 

mercantils i una gran diversitat d’organitzacions que es defineixen per l’absència d’ànim de lucre. 

El lògic suport de l‘administració a les institucions amb finalitat social es converteix tot sovint en 

un greuge per a les societats mercantils que operem en el mateix sector perquè no es distingeix 

adequadament entre l’activitat associativa o voluntària i la de matriu estrictament comercial. En 

molts casos, l’administració presta suport comunicatiu, aporta recursos econòmics i prescriu 

qualitativament a favor de l’activitat comercial del món associatiu, de manera que genera una 

situació indesitjada de desigulatat en la competència. Sense necessitat de retirar suports al món 

associatiu és possible prendre mesures per equilibrar i normalitzar la relació de l’administració 

amb els diferents agents que operem en aquest àmbit de l‘activitat econòmica, adreçada 

essencialment a prestar un servei de primera necessitat social. 

 

6. Creació de CNAEs per a lleure educatiu i serveis socioculturals 

 
Una de les grans dificultats per a la visibililitat i consolidació del sector és la inexistència d’una 

classificació de la seva activitat econòmica que permeti delimitar-ne l’abast i que faciliti l’obtenció 

rigorosa de dades. És per aquesta raó que considerem necessària la creació d’un CNAE específic 

per al lleure educatiu i un altre per a la cultura de proximitat o serveis socioculturals. 
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7. Flexibilització del preu en els menjadors escolars 

 
El preu màxim per als menjadors escolars ordenat anualment per la Generalitat no ha variat en 

els vuits darrers cursos acadèmics i mai no s’ha justificat amb una memòria econòmica. El 

dictàmen d’un pèrit economista consultat per Tribunal Superior de Justícia de Catalunya gràcies 

a un recurs interposat per l’Acellec certifica que la prestació del servei no és econòmicament 

viable en les actuals condicions. La limitació del preu no facilita l’abaratiment del servei, que es 

regeix per la lliure competència en el mercat i, en canvi, dificulta la prestació de serveis de 

qualitat en centres educatius amb circumstàncies específiques (necessitats d’inversió, escoles 

rurals, equipaments singulars, escoles d’una sola línia, etc.). El sector empresarial dels serveis 

educatius és el màxim interessat a oferir preus baixos i reduïts, però al mateix temps necessita 

un marge suficient per complementar els seus serveis en aquells centres en els quals és 

necessari. La limitació de preus d’un servei sotmès al lliure mercat sense cap justificació ni detall 

econòmic, d’altra banda, suposa una alteració poc regular de la lliure competència. Demanem 

als grups polítics que es comprometin a detallar amb rigor i amb un estudi econòmic previ els 

conceptes de despesa inclosos en el preu màxim i les condicions mínimes de prestació del servei, 

per garantir-ne la qualitat i la viabilitat. 

 

8. Reconèixer de forma integral el caràcter educatiu del lleure 

 
Mercès a una intensa acció reivindicativa de l’Acellec, exercida de forma constant des de 2009 

però amb una especial intensitat durant els dos darrers anys, el Govern d’Espanya ha reconegut 

de forma explícita l’exempció d’IVA per als serveis educatius de menjador escolar i d’acolliment 

fora d’horaris lectius. Aquest reconeixement, tanmateix, certifica només parcialment el caràcter 

educatiu dels serveis que presten en conjunt les empreses del sector. Reclamem als grups 

polítics la formulació explícita i sense ambigüitats del caràcter educatiu dels serveis de lleure, 

assumint d’aquesta manera allò que des de fa molts anys defensen la pràctica totalitat 

d’instàncies acadèmiques i les àrees i departaments competents en matèria d’educació. Aquest 

reconeixement ha de dur implícit, d’altra banda, la consolidació de totes les mesures que amb 

caràcter general es determinen legalment per afavorir l’activitat educativa com a dret social, 

incloses reduccions i exempcions d’impostos. 

 

9. Suport a la plataforma de promoció de les colònies escolars 

 
Les colònies escolars es troben en situació de franca davallada a causa de la situació de crisi 

econòmica, encara ben evident, i per les dificultats a què s’enfronten els docents i els centres 

d’ensenyament per realitzar activitats pedagògiques fora dels centres. L’Acellec ha impulsat, al 

costat de les altres organitzacions representatives del sector de les colònies el projecte Colònies 

i Educació, una plataforma que promou una llarga bateria de mesures per garantir la 

pervivència de les colònies escolars, una singularitat catalana que enriqueix el nostre sistema 

educatiu, i per promoure-les com una eina d’excel·lència pedagògica. Demanem a les forces 

polítiques que atenguin, recullin i impulsin les mesures proposades en aquest projecte. Entre 

d’altres iniciatives, pretenen normativitzar, facilitar o estimular la integració en els currículums 

educatius de primària i secundarìa les activitats pedagògiques complementàries lligades a les 

colònies escolars o a activitats en contacte directe amb l’entorn. Cal, en paral·lel, implementar 

mesures de suport a mestres i docents en general per tal que la realització d’activitats fora dels 

centres no es converteixi en un greuge per a la seva feina sinó una gratificació o un complement 

adequadament retribuït i compensat. 
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10. Reconeixement de l’àmbit de la cultura de proximitat 

 
El serveis i programes socioculturals constitueixen un espai poc definit en el marc de les 

estructures de gestió pública de les diferents administracions, i massa sovint queden 

desdibuixats entre els límits canviants dels diferents departaments o àrees de govern. Reclamem 

el reconeixement d’un espai clar per als programes, projectes i serveis de Cultura de 

Proximitat, que són tots aquells que, usant tècniques pròpies de l’animació sociocultural, de la 

gestió cultural i del món educatiu, s’ocupen de la gestió de centres cívics, centres culturals, 

serveis de proximitat en equipaments museístics i de difusió del patrimoni, serveis de mediació 

entre l’expressió artística i la ciutadania, projectes interculturals, polítiques de joventut i treball 

sociocultural adreçat específicament a sectors determinats de la població com gent gran, dones 

o infants i ofertes de cursos i tallers en l’àmbit de l’educació no formal. Una experiència pràctica 

de més de trenta anys de les empreses del sector ha consolidat un model de gestió basat en 

l’externalització  que no només no perjudica el caràcter públic del serveis sinó que es converteix 

en una garantia de qualitat i eficiència, orientada sempre a l’interès ciutadà. És per això que el 

diàleg i l’atenció a les opinions professionals dels experts del sector que treballen des del món 

empresarial afavoriria una major eficàcia en l’atenció als usuaris i un major rendiment públic 

dels recursos esmerçats. Així doncs, el reconeixement d’aquest subsector, vinculat en grau 

similar als àmbits de la cultura i l’educació, s’hauria de traduir en un espai d’interlocució estable 

amb els departaments d’aquestes dues àrees de la gestió pública en tots els nivells de 

l’administració.  

 

11. Reducció de l’IVA cultural 

 
L’increment de l’IVA en l’activitat lligada als serveis d’oci, culturals i esportius suposa un greu 

perjudici per a l’activitat econòmica del sector, no només per l’afectació que pugui tenir en el 

seu rendiment econòmic  sinó perquè castiga el preu que arriba a l’usuari final. D’altra banda, 

cal tenir en compte que en la gestió d’equipaments socioculturals, les ofertes formatives de caire 

cultural són un instrument d’autofinançament remarcable, que contribueix a reduir la despesa 

pública dedicada als equipaments. Resulta evident que l’increment d’IVA fins al 21% limita 

aquesta font d’ingressos i, de retruc, perjudica les opcions de gestió a disposició de 

l’administració pública. La reducció del tipus impositiu és una necessitat de la màxima prioritat. 

 

12. Reconeixement professional de l’informador juvenil 

 
Un dels serveis especialitzats del sector és la gestió de centres d’informació juvenil i tota 

l’activitat que hi està associada. Mercès a les propostes explícites de l’Acellec, el conveni del 

sector ha reconegut la figura professional de l’informador juvenil, que compta amb més de trenta 

anys d’existència però que fins avui no havia estat recollida de manera formal. Tanmateix, 

continua estant en la mà de les administracions titulars dels serveis, sobretot els ajuntaments, 

el respecte a aquest tipus de professional, que requereix competències i coneixements específics. 

És necessari garantir que al front dels serveis d’informació juvenil hi haurà informadors 

competents, que la figura queda explicitada en les contractacions públiques i que no es cobriran 

les seves places amb perfils professionals menys qualificats. L’aposta de les empreses 

especialitzades és, justament, garantir el reconeixement professional d’aquests treballadors per 

assegurar la prestació d’un servei públic de qualitat. 

 

13. Flexibilitzar la normativa que regula les instal·lacions juvenils 

 
Les cases de colònies i albergs han protagonitzat en els darrers anys una evolució espectacular 

pel que fa a la seva adequació física. Una especial atenció pels aspectes lligats a la seguretat i 

una acurada adaptació a les necessitats pedagògiques les han convertit en una xarxa gairebé 

única en les seves característiques a Europa. És obvi que cal mantenir el nivell assolit i que 
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l’administració ha de vetllar per tal que sigui així. Però per fer-ho cal buscar la complicitat del 

sector i no pas impulsar mesures d’una exigència innecessària que tot sovint fins i tot posen en 

risc la viabilitat de l’activitat. L’anunciada reforma del reglament d’instal·lacions juvenils per part 

del Govern de la Generalitat és una oportunitat única per fer que l’exigència de qualitat i 

seguretat sigui compatible amb un ús pràctic i raonable de les instal·lacions. Les dades 

d’incidències i accidentalitat en aquest tipus d’instal·lacions revelen que són extremadament 

segures, i en cap cas justifiquen el rigor d’unes mesures i controls que no segueix cap altre 

sector d’activitat econòmica a Catalunya. 

 

14. Precisar i concretar propostes de construcció nacional 

 
A l’Acellec conviuen diferents sensibilitats pel que fa a la forma d’organització política de 

Catalunya, i la nostra institució no considera necessari ni desitjable prendre una posició comuna 

per optar entre els diversos models que ara mateix estan a debat en l’opinió pública. Ara bé, 

l’Acellec ha expressat reiteradament la posició favorable i comuna entre els seus associats, a 

una consulta ciutadana, com a acte de normalitat democràctica, per tal que el conjunt dels 

catalans puguin triar entre les diferents opcions possibles. En l’actual context electoral, i davant 

de les dificultats legals i diferents posicions polítiques sobre la possibilitat real de realitzar una 

consulta, l’Acellec commina als diferents grups polítics a expressar amb claredat en els seus 

programes electorals la seva proposta de model i les actuacions concretes que realitzarien per 

avançar en la direcció desitjada, sigui quina sigui. L’exercici de la democràcia té el seu fonament 

inicial en la disposició d’informació correcta i fidedigna i en la seva difusió extensa per garantir 

el dret de la ciutadania a escollir amb coneixement de causa l’opció que consideri més 

beneficiosa. Demanem als grups polítics, per tant, claredat i precisió en les seves propostes. 

 

15. Garantir la seguretat jurídica per a l’activitat econòmica 

 
Sigui quin sigui el camí triat per la ciutadania catalana per construir el seu futur, i especialment 

en el cas que això suposi modificacions substancials de l’actual estatus polític i administratiu del 

país, cal preservar la seguretat jurídica en tot allò que es refereix a l’activitat econòmica i 

empresarial. Emplacem, per tant, als responsables polítics a preveure tan com sigui possible les 

modificacions que s’hagin de produir i a pactar i acordar les vies jurídiques que permetin una 

transició ordenada, tant en relació amb l’Estat espanyol com amb l’Unió Europea o altres 

instàncies internacionals. 

 
 
 

 
Acellec 

Abril de 2015 


