
 
 

 

 

 QUOTES EMPRESES ASSOCIADES  
 

La pertinença a l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la 

Cultura (Acellec) en qualitat d’empresa associada implica l’aportació d’una quota 

general i d’una quota d’adhesió al conveni col·lectiu del sector.  

 

Les dues quotes s’abonen en dos pagaments anuals per domiciliació bancària durant 

el primer i el tercer trimestre. L’abonament es pot realitzar, opcionalment, a la 

Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, institució participada per 

l’Acellec que centralitza la prestació de serveis i les tasques de promoció, difusió i 

reflexió al voltant del lleure i la cultura de proximitat.  

 

L’aportació a la Fundació es realitza com a donació, de manera que les empreses 

associades tenen la possibilitat de practicar una deducció en la quota íntegra de 

l’Impost sobre Societats, consistent en el 35% de la quantitat donada. La Fundació 

expedeix un certificat anual que acredita la donació.  

 

QUOTA GENERAL 
 

Es calcula a partir del volum de facturació de l’empresa durant l’any anterior, el qual 

es comprovarà mitjançant l’aportació del document de liquidació de l’Impost sobre 

Societats. La quota s’establirà segons els trams que s’especifiquen en la taula 

següent. 

 

FACTURACIÓ QUOTA 
1 Fins a 250.000 € 250,00 € 

2 De 250.001 fins a 500.000 € 500,00 € 

3 De 500.001 € a 1.000.000 € 1.000,00 € 

4 De 1.000.001 € a 2.000.000 € 1.500,00 € 

5 De 2.000.001 € a 3.000.000 € 2.000,00 € 

6 De 3.000.001 € a 4.000.000 € 2.500,00 € 

7 + de 4.000.000 € 3.000,00 € 

 
 

 QUOTA D’ADHESIÓ AL CONVENI COL·LECTIU  
 

Es calcula a partir del nombre de treballadors de l’empresa associada durant l’any 

anterior. Cada empresa aportarà el document TC de cada mes de l’any, es sumarà el 

nombre de treballadors que hi figuren i es dividirà per dotze, de manera que la xifra 

obtinguda serà la plantilla mitjana anual. Aquesta xifra es multiplicarà per dos euros, 

i el resultat serà la quota d’adhesió al conveni.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

En el cas que una empresa s’incorpori com a associada a l’Acellec un cop iniciat 

l’exercici econòmic, abonarà només la quantitat proporcional als trimestres no 

transcorreguts en el moment de l’ingrés. A aquests efectes, la quota es 

calcularà trimestralment, i no s’admetran fraccions de temps menors. Per 

aquesta raó, constarà com a alta el primer dia del trimestre següent al de la 

sol·licitud. 
 


