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El lleure, sempre educatiu
La cultura, sempre de proximitat
L’educació i la cultura, 
inseparables

Agrupem, representem i  
fem visible un sector  
socialment necessari  
i econòmicament viable
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L’Associació Catalana d’Empreses del 
Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) 
agrupa la micro, petita i mitjana empresa 
catalana que presta serveis en l’àmbit 

del lleure educatiu i la cultura de proximitat. És 
l’associació patronal de referència en el sector 
i des que es va crear, l’any 2001, ha esdevingut 
interlocutora de l’administració i dels diferents 
agents socials que tenen a veure amb el seu 
àmbit d’actuació.
L’Acellec és un agent professionalitzador i 
impulsor de la qualitat en el sector educatiu 
i cultural. És garantia de servei públic en 
aquells projectes que gestiona per encàrrec de 
l’administració i defensa el caràcter social del 
seu model empresarial. 
Ajuda les empreses del sector a consolidar la 
seva posició, impulsa la iniciativa emprenedora 
dels professionals, ajuda a aprofitar les 
oportunitats dels nous entorns i afavoreix la 
innovació. 

Fa una defensa sòlida del seu espai 
empresarial, ajuda a conjurar les amenaces 
de la competència deslleial i combat la 
discriminació en l’accés a la contractació 
pública.
Ofereix formació i serveis als seus associats 
en tots els àmbits de la seva activitat, facilita 
l’intercanvi de coneixement i la cooperació 
entre ells i fa visibles els seus projectes de 
responsabilitat social.
L’Acellec i els seus associats s’alineen amb un 
codi ètic estricte i promou el caràcter inclusiu, 
igualitari, sostenible, democràtic, plural i 
transparent de les empreses. 
Però, més enllà de la defensa dels seus 
associats, l’Acellec treballa pel sector del 
lleure educatiu i cultural en el seu conjunt, i 
atén i dona suport a escoles, AMPAs, entitats, 
ajuntaments, gestors, professionals i qualsevol 
persona interessada en el nostre àmbit.



Un conveni sectorial
L’Acellec va ser la primera organització a 
proposar i impulsar el Conveni Col·lectiu del 
Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, 
que es va signar per primera vegada l’any 
2005.

Professionalització
Ha contribuït de manera decisiva a la 
professionalització i regulació d’activitats 
educatives i culturals de llarga tradició com les 
colònies escolars i de vacances, a la introducció 
del lleure educatiu a les escoles, i a l’impuls de 
serveis de gran valor afegit com la mediació 
cultural en proximitat.

Universalització  
de serveis
L’Acellec abandera per primer cop un model 
professional i empresarial de gestió de 
serveis que amb el pas del temps esdevenen 
de primera necessitat, com els menjadors 
escolars, el sistema de centres cívics i els 
serveis i programes de proximitat a les 
persones (infància, joves, gènere, gent gran, 
diversitat o interculturalitat).

L’educació i la cultura, 
sempre juntes
Les empreses associades a l’Acellec fan una 
aposta, des del seu orígen, per integrar cultura 
i educació en un mateix model de servei, 
afavorint una intersecció que avui ja ningú no 
discuteix, però que va tenir moltes dificultats 
per ser entesa i acceptada.

La primera escola 
professionalitzadora
L’Escola de Formació de l’Acellec (Efa), creada 
el 2006, és la primera que engega un projecte 
global de formació professionalitzadora per al 
conjunt del sector, atenent totes les disciplines 
possibles de la seva activitat.

Premi Catalunya 
d’Educació
El Departament d’Educació de la Generalitat 
va atorgar a l’Acellec el Premi Catalunya 
d’Educació 2010, per la tasca federativa duta 
a terme en el camp del desenvolupament, la 
visibilitat i la consolidació del lleure educatiu.

Des que es va constituir, 
el setembre de 2001, 
l’Acellec ha multiplicat 
els esforços i les 
actuacions concretes 
per agrupar, defensar  
i promoure  
les empreses del sector 
i tots els agents  
que hi estan vinculats.
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UNA HISTÒRIA PROLÍFICA

Reconeixement Cecot
La patronal Cecot va atorgar a l’Acellec un 
dels seus reconeixements institucionals en 
la Nit de l’Empresari 2011 per l’impuls al 
desenvolupament empresarial dels seus 
associats.

Exempció d’IVA en 
menjadors escolars
Gràcies a una intensa campanya de quatre 
anys, en la qual l’Acellec va apel·lar al 
Parlament de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats i al Consell d’Europa, es va aconseguir 
que el Govern de l’Estat reconegués el 2015 
que els serveis educatius en temps de migdia 
són exempts d’IVA. 

Apostem per la cultura 
de proximitat
Amb el suport del Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts (CoNCA) i de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, el 2015 
vam elaborar el primer estudi quantitatiu 
sobre el sector de la cultura de proximitat a 
Catalunya, i el 2016 el vam ampliar amb una 

anàlisi qualitativa i una descripció dels seus 
continguts.

Impulsem el projecte 
Colònies i Educació
D’acord amb la resta d’agents del sector de 
colònies, posem en marxa una plataforma 
ambiciosa per garantir el futur de les colònies 
escolars, i promoure la seva integració en el 
sistema educatiu català, tot impulsant, entre 
d’altres iniciatives, el Premi Interuniversitari 
Colònies i Educació.

Temps de migdia  
i qualitat
L’Acellec lidera la prestació de serveis 
de menjador escolar i realitza una acció 
continuada i intensa per consolidar-los com a 
espai educatiu de qualitat. Entre 2015 i 2019 
hem guanyat diversos litigis als tribunals per 
aturar mesures que comprometien la qualitat 
del servei.
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Projectes normatius  
i legislatius
L’Acellec participa activament, aportant con-
tingut i debatent amb l’administració, en tots 
els projectes legislatius que regulen l’activitat 
del sector. Elaborem informes jurídics, presen-
tem esmenes, redactem propostes alternati-
ves i som presents a tots els espais reglats de 
participació.

Millora de la contractació 
pública
La major part de l’activitat econòmica del 
nostre sector deriva de la contractació pública 
i treballem intensament per millorar-la, per 
garantir la qualitat dels serveis, la viabilitat 
econòmica i la sostenibilitat social. Som impul-
sors i firmants de codis de bones pràctiques i 
som presents a tots els òrgans de participació 
i mediació que crea en aquest àmbit l’adminis-
tració.

Negociació col·lectiva
Som organització firmant de tots els convenis 
col·lectius del sector i en vam ser impulsors 
inicials. Mantenim una interlocució estable 
amb els agents sindicals i amb la resta de pa-
tronals, apostant sempre pel diàleg, amb visió 
constructiva i a llarg termini.

Serveis a les empreses
Totes les empreses associades a l’Acellec 
disposen d’una llarga bateria de serveis que 
tenen a veure amb la defensa jurídica, el 
suport tècnic, la formació continuada, l’asses-
sorament especialitzat, la compra cooperativa 
i els avantatges i descomptes en els subminis-
traments.

Responsabilitat social 
corporativa
Animem i promovem la creació i desenvolu-
pament de projectes de responsabilitat social 
de les empreses. La creació de riquesa implica 
també el retorn social, i cap sector no està tan 
a prop de la ciutadania com el nostre. Asses-
sorem, difonem i donem visibilitat als projectes 
socials i proposem iniciatives col·lectives des de 
l’associació.

Definició de perfils  
i figures professionals
Allò que caracteritza la gestió de les petites i 
mitjanes empreses és la proximitat i l’especia-
lització, de manera que els seus equips humans 
desenvolupen perfils professionals molt adap-
tats a l’entorn i a les necessitats ciutadanes de 
servei. L’Escola de Formació de l’Acellec acom-
panya aquests processos i contribueix a dibuixar 
nous perfils i a definir-ne les característiques.

L’Acellec treballa de 
manera constant en 
la defensa del lleure 
educatiu i la cultura de 
proximitat en relació amb 
totes les instàncies de 
l’administració i de la 
societat civil en les quals 
es debat i es prenen 
decisions que afecten 
empreses, treballadors i 
usuaris. 
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Suport a l’emprenedoria  
en el sector
No hi ha municipi de Catalunya en el qual no 
sorgeixi alguna iniciativa emprenedora de 
professionals del lleure, l’educació i la cultura. 
Com que els inicis són sempre difícils, actuem 
com a paraigua de suport, amb assessora-
ment, acompanyament i formació. 

Suport a l’ocupació
La major part dels treballadors del nostre sec-
tor són joves i dones, dos dels col·lectius més 
afectats per l’atur. Actuem com a receptors 
de la primera experiència laboral de moltes 
persones i facilitem l’aprenentatge d’hàbits i 
actituds. Una borsa de treball especialitzada, 
amb ofertes i demandes, participació al Saló 
de l’Ocupació Juvenil i activitats periòdiques 
en col·laboració amb serveis locals d’ocupació i 
promoció econòmica.

Formació i pràctiques 
professionals
Més de 200 cursos anuals, més de 3.000 
alumnes, prop d’un centenar de formadors 
especialitzats en totes les disciplines del sector 
i una àmplia borsa per acollir pràctiques pro-
fessionals en empreses. Som l’única escola que 
garantim lloc de pràctiques en les formacions 
regulades de lleure educatiu.

Grup d’interès a  
la Generalitat i al Parlament
Actuem de manera transparent com a grup 
d’interès, en relació estable i continuada amb 
representants de tots els grups polítics, per 
explicar les singularitats del nostre sector, 
per traslladar-los propostes de tot tipus i per 
demanar veu quan s’adopten mesures que 
regulen o afecten el nostre àmbit de treball. 
Pràcticament cap grup polític ni cap adminis-
tració no intervenen en el nostre àmbit d’acti-
vitat sense tenir en compte el nostre parer.

Certificacions de qualitat, 
socials i d’inclusió
Promovem la qualitat en els serveis que 
presten les nostres empreses, que pràctica-
ment sempre tenen caràcter de servei públic i 
d’atenció a necessitats socials de les persones, 
en el sentit més ampli del terme. Per aquesta 
raó, promovem la creació, implantació i se-
guiment de certificacions de qualitat en les 
empreses del sector, per acreditar-les com 
a organitzacions inclusives, que respecten la 
diversitat, que promouen la igualtat i actuen 
preventivament per evitar riscos socials de 
qualsevol mena.
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TRES SUBSECTORS: SERVEIS EDUCATIUS, COLÓNIES I CULTURA DE PROXIMITAT

Dos eixos transversals 
creuen la pràctica totalitat 
de serveis que presten 
les empreses del sector: 
l’educació i la cultura. 
L’ús i el gaudi del temps 
i l’espai de lleure amb 
intenció educativa i cultural 
és el motor que mou la seva 
activitat econòmica i, tot i 
que la major part de vegades 
resulta pràcticament 
impossible separar àmbits 
de treball que estan 
necessàriament lligats, la 
tasca del sector s’estructura 
en TRES GRANS GRUPS DE 
SERVEIS: educatius, de 
colònies i de cultura de 
proximitat.

SERVEIS EDUCATIUS
Les transformacions socials i culturals han generat en els 
darrers vint anys noves necessitats de servei que afecten 
a drets socials bàsics com el de l’educació, la conciliació 
familiar o la igualtat de drets en qualsevol àmbit comu-
nitari. Avui ens sembla gairebé una obvietat que aquestes 
necessitats s’han de cobrir amb projectes educatius, que 
converteixen els espais de lleure dels infants i dels joves 
en una oportunitat pedagògica de primer ordre.
Però aquesta realitat que avui vivim quotidianament ha 
estat possible només gràcies al desenvolupament d’un 
sector que ha fet amb èxit el trànsit entre una opció 
voluntària i els projectes professionals d’abast universal. 
Si en l’actualitat els valors i fonaments del lleure educatiu 
són indiscutibles és gràcies als emprenedors que en el 
seu moment van optar per construir projectes professio-
nals que van fer possible l’extensió dels seus beneficis al 
conjunt de la comunitat.
Aquesta visió de futur és la que ha fet possible que avui 
els serveis de menjador escolar tinguin una component 
educativa essencial, que les activitats extraescolars es 
despleguin en coordinació amb els continguts curriculars, 
que existeixi una àmplia oferta d’activiats i serveis que 
complementen i reforcen el sistema educatiu i que proli-
ferin espais d’educació per compartir en familia el lleure 
d’infants i joves.
Projectes educatius de migdia
Servei de menjador escolar
Activitats extraescolars
Atenció a alumnes amb necessitats educatives 
especials
Acollida escolar de matí i tarda
Casals d’estiu
Sortides educatives
Campaments
Lleure esportiu
Campus esportius
Espais de joc i lleure familiar
Serveis a les AMPA
Monitoratge
Serveis de suport als centres educatius
Esdeveniments de lleure educatiu

1_
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COLÒNIES
Una cinquantena d’instal·lacions són gestionades de 
manera directa i exclusiva pels membres de l’Acellec, amb 
una oferta que supera els 7.000 llits, i amb presència en 18 
comarques d’arreu de Catalunya.
Però les mateixes empreses treballen com a agència de 
gestió o com a prestadores de serveis especialitzats (edu-
catius, d’activitats esportives i de natura, turístics, logístics 
i de promoció) a altres 173 cases de colònies. És per això 
que l’abast de l’activitat del sector de les cases de colònies 
de l’Acellec té a veure amb la gestió global de més de 
18.000 llits d’oferta, distribuits en 33 comarques catalanes.
La qualitat dels serveis i la seguretat del seu ús són norma 
per a les cases de colònies, i la professionalitat dels 
equips educatius i de gestió és condició indispensable per 
a totes les seves activitats. Una bona prova d’aquesta rea-
litat és l’interès creixent d’organitzacions d’àmbit europeu 
per esdevenir usuaris de les nostres instal·lacions. El salt a 
la internacionalització de les cases de colònies ja és una 
realitat i el seu creixement es fa cada cop més present.
L’estada en una casa de colònies és molt més que un 
període de vacances. Es tracta més aviat d’una experi-
ència vital, que aporta valors i enriquiment personal al 
mateix temps que s’assegura la diversió i el gaudi. Totes 
les instal·lacions porten associats serveis complementaris 
de caràcter educatiu, esportiu, cultural i mediambiental. 
És per aquesta raó que les cases de colònies continuen 
sent un element de valor afegit per al sistema educatiu 
català, al mateix temps que es desplega progressivament 
com a oferta lúdica i vivencial per a tota mena de grups i 
col·lectius.

Colònies escolars
Adaptació curricular a activitats de lleure educatiu
Sortides educatives d’un dia
Colònies de vacances
Estades de lleure familiar
Estades d’especialització temàtica
Estades de natura i coneixement de l’entorn
Programacions educatives per a entitats de lleure
Estades per a associacions de cultura popular i 
tradicional
Albergs juvenils
Cases de natura
Granges escola
Espais d’acampada
Estades esportives en entorn natural
Estades d’immersió en idiomes

2_
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3_
CULTURA DE PROXIMITAT
Les organitzacions d’aquest àmbit treballen majoritàri-
ament pel sector públic, gestionant serveis, programes 
i equipaments que tenen com a missió central garantir 
l’accés ciutadà a la cultura, entesa en sentit ampli. Els 
professionals del sector acompanyen els usuaris dels 
equipaments i serveis en la seva aproximació a la cultura, 
animen la seva curiositat i n’estimulen el protagonisme, 
per tal que cada visita o activitat sigui una experiència 
personal i creativa.
Els treballadors són professionals qualificats que apliquen 
coneixements d’àrees molt diverses però que tenen en 
comú l’aptitud pedagògica, el contacte directe i conti-
nuat amb les disciplines artístiques, la cultura popular i 
molt especialment la dinamització en proximitat amb els 
usuaris. Són gestors culturals, animadors socioculturals, 
formadors, mediadors, educadors, programadors, comu-
nicadors...
Les empreses tenen elevats graus d’expertesa en la pro-
gramació i la producció artística, i poden actuar tant com a 
gestors directes d’activitat com en qualitat de consultors, 
amb capacitat per dissenyar programes de mediació, 
divulgatius, de difusió de continguts, d’interpretació de 
patrimoni, de conscienciació ciutadana o de defensa de 
drets socials vinculats a la diversitat, la interculturalitat o la 
igualtat d’oportunitats. Els seus usuaris potencials són, a 
més, el conjunt de la ciutadania, i les propostes d’actuació 
poden ser genèriques o adreçades a col·lectius especí-
fics (infants, joves, gent gran, dones, nouvinguts, grups 
amb necessitats concretes o grups d’interès educatiu o 
cultural).

Gestió de centres cívics
Gestió d’equipaments socioculturals
Gestió d’equipaments culturals locals
Equips i programes de mediació cultural
Programes pedagògics en museus i centres 
patrimonials
Serveis de proximitat en equipaments públics
Gestió d’equipaments juvenils
Dinamització i programació juvenil
Gestió de serveis d’informació juvenil
Programes d’envelliment actiu
Programes de gestió comunitària
Foment i estímul de la participació
Programes de defensa de drets civils
Promoció de programes amb perspectiva de gènere
Elaboració de plans d’acció cultural
Plans de comunicació en l’àmbit sociocultural
Consultoria per a la diagnosi i disseny de plans 
d’actuació
Gestió de programacions culturals i artístiques
Foment de nous creadors
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UNA ACCIÓ 
INTEGRADA

Darrere de les sigles de l’Acellec hi ha 
una estructura de treball que intenta 
desenvolupar els instruments més 
adequats per a l’assoliment de les seves 
finalitats. 
Les tres potes sobre les quals es 
fonamenta el seu pla d’acció es 
constitueixen jurídicament com a 
associació patronal, fundació privada i 
escola de formació per donar resposta a 
les diferents necessitats del sector.
Les tres peces es complementen i 
cobreixen l’ampli ventall d’actuacions 
possibles, amatents a les dificultats o 
circumstàncies canviants a què calgui 
donar resposta.

L’Acellec actua de manera simultània en 
relació amb totes les instàncies que afecten 
o intervenen en els seus àmbits d’activitat, 
promovent i facilitant la cooperació.

L’ASSOCIACIÓ PATRONAL
Promoció i desenvolupament 
empresarial
Defensa dels drets dels seus 
associats
Catàleg de serveis per millorar la 
qualitat i l’eficiència
Consolidació i creixement com a 
sector econòmic
Propostes de planificació estratègica 
per al sector
Interlocució amb l’administració
Col·laboració amb la resta d’agents 
socials

LA FUNDACIÓ  
CATALANA DEL LLEURE EDUCATIU  
I SOCIOCULTURAL
La defensa d’un model educatiu
L’oci i el lleure com a eines 
educatives
Els professionals com a mediadors 
educatius i culturals
L’aposta per la cultura de proximitat
L’acció de responsabilitat social de 
les nostres empreses
Espai per a l’opinió, el debat i la 
discussió
L’impuls a la innovació

L’ESCOLA EFA
La professionalització del lleure 
educatiu i sociocultural
La construcció de nous perfils 
professionals
El disseny i la normalització de 
l’oferta formativa per al lleure i la 
cultura de proximitat
L’aproximació entre el sistema 
educatiu i l’empresa
Reciclatge i capacitació professional 
per a l’empresa
Més de 200 cursos i 3.000 alumnes 
l’any

Forma part de la patronal 
multisectorial catalana 
CECOT

Associada a la patronal de 
la petita i mitjana empresa 
de Catalunya PIMEC

Integrada a la federació 
estatal que agrupa les or-
ganitzacions de referència 
en el sector a les diferents 
comunitats autònomes de 
l’estat, FOESC

Som firmants d’una 
trentena de convenis 
i acords amb 
organitzacions socials, 
educatives, universitàries, 
culturals i professionals de 
tot tipus per desenvolupar 
els nostres objectius 
associatius i per contribuir 
al bé comú.

UNA 
ESTRUCTURA 
EFICIENT

L’associació 
patronal

L’Escola 
Efa

La Fundació  
del Lleure Educatiu  
i Sociocultural

ACELLEC
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Tres objectius centren la feina  
de la nostra organització

Demostrem diàriament  
que és possible 

1_
Consolidar, estructurar i 
visualitzar un sector d’activitat 
empresarial amb un volum 
remarcable de negoci però 
amb dinàmiques i models de 
gestió molt dispersos

2_
Donar suport i acompanyar 
els seus associats en el 
camí de consolidar les seves 
estructures empresarials i de 
representar-ne els interessos 
davant de l’administració i la 
resta d’agents socials

3_
Promoure  la 
professionalització del lleure 
educatiu i sociocultural  i 
dimensionar-lo com a sector 
econòmic de centralitat 
creixent.

fer empresa i educar

contribuir al benestar social dels nostres 
ciutadans i promoure l’activitat econòmica

compatibilitzar la rendibilitat social  
i la rendibilitat econòmica

desenvolupar un àmbit d’activitat que faci de 
l’educació i la cultura el seu nord i convertir-lo 
en un sector estratègic per al país

VOLUNTAT
ESTRATÈGICA

+

+

+



Prop de

100 
 empreses associades

150 
 milions de facturació anual

8.000 
 treballadors estables de mitjana

450.000 
 pernoctacions l’any en colònies

50.000 
 menus diaris en menjadors escolars

70.000 
 usuaris setmanals en equipaments

320 
 projectes culturals l’any

PES
ESPECÍFIC
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SERVEIS A LES EMPRESES ASSOCIADES

L’Acellec busca solucions 
per cobrir tots els espais 
de necessitat de les 
empreses del sector, 
i les organitzacions 
associades poden accedir 
a serveis d’assessorament, 
descomptes i avantatges 
en tota mena de 
subministraments. 
Destaquen les propostes 
formatives, la defensa 
jurídica, els serveis 
empresarials, la promoció 
i l’impuls d’accions de 
compromís social.

Intranet d’accés personalitzat
L’Acellec posa a disposició dels seus associats 
una plataforma web amb un repositori legislatiu 
i documental, amb un sistema de comunicació 
propi i accés a  serveis de xarxa i cooperació 
entre empreses. Cada associat hi accedeix a 
través d’una intranet amb codi personalitzat i 
exclusiu.

La informació, Al dia
L’Acellec difon en obert el butlletí electrònic Al 
dia, que conté un apartat específic accessible 
només per als socis de l’entitat. El butlletí 
ofereix informació d’interès genèrica per al 
sector i específica per als socis sobre serveis i 
projectes impulsats per l’Acellec. La periodicitat 
és, com a mínim, mensual, però s’envia 
habitualment cada dues o tres setmanes.

Formació
A través de l’Escola Efa, els associats poden 
proporcionar cursos gratuïts o rebaixats de 
preu als seus treballadors, especialitzats en el 
seu àmbit d’activitat i pensats específicament 
per a l’entorn professional. A més, poden 
encarregar formació a mida, dissenyada per 
atendre necessitats concretes, en el format, 
ubicació i horaris més adequats. 

Bonificació de la formació
La bonificació de la formació a través de 
Fundae no és un problema per als socis de 
l’Acellec, perquè l’Escola Efa els ho gestiona 
sense cost.

SERVEIS A LES 
EMPRESES 

ASSOCIADES
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Una escola al territori
L’àmplia oferta formativa de l’Escola Efa és, 
de fet, propietat de les empreses associades 
a l’Acellec, de manera que tenen llibertat i 
autonomia per oferir-la com a recurs comercial 
propi. Cada empresa pot programar formació 
oberta al públic en la seva seu o en qualsevol 
espai d’influència de la seva activitat, com a 
part de la seva cartera de serveis. Només cal 
comunicar-ho i coordinar les accions formatives 
amb la direcció de l’escola.

Suport jurídic en contractació 
pública
Primer assessorament gratuït, serveis de gestió 
i litigis a preu reduït, i informació actualitzada 
de l’evolució i afectació al sector dels models 
públics de contractació.

Suport jurídic en l’àmbit fiscal
Orientació inicial gratuïta i serveis de 
consultoria i suport davant de litigis amb 
l’administració amb preus reduïts.

Protecció de dades
Servei de consultoria, assessorament, 
implantació i seguiment en l’àmbit de les lleis 
de protecció de dades i de seguretat de la 
informació, per al compliment de la legalitat 
vigent i adaptació als canvis normatius i noves 
exigències tècniques.

Enginyeria tècnica
Suport, solucions tècniques i assessorament 
a les empreses en l’àmbit de l’enginyeria 
i l’arquitectura tècnica. Llicències per 
espectacles escènics, certificats de solidesa 
d’instal·lacions efímeres, llicències d’activitat, 
inspeccions, certificació d’inflables, control 
d’activitats recreatives... Totes les activitats 
complementàries en l’àmbit cultural i del lleure 
que fan necessari control i certificació de 
seguretat queden coberts amb un servei de 
qualitat assegurada i a preu especial per als 
socis de l’Acellec.

Gestió fiscal, laboral, comptable i 
financera
Totes les necessitats pràctiques en l’àmbit fiscal, 
comptable, laboral i financer queden cobertes 
amb un servei de gestió i acompanyament 
professional que es desplega en 26 oficines 
distribuïdes arreu de Catalunya i amb un 
descompte del 10% sobre els preus de mercat i 
tracte de client preferent.

Assegurances
Servei de corredoria d’assegurances a mida, 
adaptades al sector, amb totes les cobertures 
legalment exigibles per a l’activitat desplegada 
per cada empresa, amb consultoria i servei 
d’assessorament especialitzat. Tots els serveis 
amb tracte de client preferent i amb preu 
avantatjós respecte a la mitjana del mercat.

SERVEIS A LES EMPRESES ASSOCIADES
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Comunicació
Qualsevol servei vinculat amb el món de la 
comunicació pot ser atès per organitzacions 
amb les quals l’Acellec ha establert acords 
de col·laboració amb descomptes. Disseny 
i programació web, posicionament SEO i 
campanyes SEM, plans de comunicació, social 
media, gabinet de premsa, disseny gràfic per a 
imatge corporativa, solucions i implementació 
de botigues virtuals (e-shop) en qualsevol tipus 
de servei i una garantia permanent d’innovació 
en totes les propostes generades.

Inserció laboral
L’Acellec acorda amb entitats d’inserció laboral 
mecanismes per facilitar la contractació de 
persones de difícil ocupabilitat per raons 
socials. Els acords poden incloure l’accés a una 
borsa de candidats i candidates, la selecció 
de persones amb perfils adequats per a les 
empreses del sector, l’acompanyament en 
la seva incorporació al treball o la mediació 
amb persones que poden fer pràctiques a les 
empreses.

Borsa de treball especialitzada
L’única borsa de treball especialitzada en 
el sector del lleure educatiu i la cultura de 
proximitat, amb prop de 2000 CV permanents, 
actualitzats com a mínim cada sis mesos, 
amb cercador segons perfil, zona geogràfica 
i formació. Inclou la possibilitat de publicar 
ofertes de treball, autogestionades al ritme i 
necessitat de cada empresa.

Prevenció de riscos
Servei de prevenció de riscos laborals a 
mida, adaptat al sector, amb tracte de client 
preferent i amb preu avantatjós respecte a la 
mitjana del mercat.

Pla de formació d’empresa
L’Acellec ofereix, a través de l’Escola Efa, un 
servei destinat a donar suport a aquelles 
empreses que, més enllà de la programació 
puntual de cursos per als seus treballadors, 
vulguin desenvolupar un pla integral de formació, 
basat en una bona diagnosi de necessitats, 
aprofitant tots els ajuts possibles i periodificant 
de forma progressiva la seva aplicació. La 
creació del pla, sigui quina sigui la seva dimensió, 
s’elabora amb un 20% de descompte per a les 
empreses associades a l’Acellec.

Adquisició de hardware i tecnologia
Ofertes permanents d’equips informàtics i, en 
general, de tecnologies de la comunicació a preu 
reduït, amb accés a serveis de manteniment 
tècnic i creació de software, amb preus de 
majorista.

Gestió documental
L’Acellec ha acordat amb una de les empreses 
que lideren el mercat internacional en la 
gestió d’eines tecnològiques per a la gestió 
documental un servei a mida per als seus 
associats, amb un descompte de fins al 
10 per cent sobre el preu de mercat en la 
implementació de les eines tecnològiques 
necessàries i del sistema que hi ha d’anar 
associat i que s’ha adaptar a les necesitats 
específiques de cada organització.

SERVEIS A LES EMPRESES ASSOCIADES
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Plans d’igualtat
Més enllà de les exigències legals per a disposar 
de plans d’igualtat, l’Acellec ha concertat amb 
entitats especialitzades un servei de suport i 
assessorament per desenvolupar polítiques 
d’empresa respectuoses amb la perspectiva de 
gènere, que permeten una diagnosi inicial, un 
procés d’implementació de mesures, i un model 
d’avaluació i seguiment.

Espai de reunió
Ús gratuït d’un espai de reunió, formació o per 
a la realització d’entrevistes professionals o 
comercials a la seu de l’Acellec, a Barcelona, 
prèvia reserva.

Maquinària d’impressió i fotocòpies
Tant si teniu interès a adquirir impressores/
fotocopiadores, com si preferiu aplicar un 
sistema de rènting de la maquinària amb servei 
de manteniment, com si us cal algun tipus de 
maquinària d’impressió especialitzada, l’Acellec 
ha establert acords amb dues empreses de la 
màxima solvència i qualitat per prestar aquests 
serveis amb descomptes de fins al 10 per cent 
en maquinàries i còpies.

Implantació de sistemes de qualitat
Serveis professionals per a la implantacío de 
sistemes de qualitat ISO, amb estudi previ, 
anàlisi de necessitats, planificació de la 
implementació, assessorament en la presa de 
decisions i acompanyament per a la certificació 
oficial. Descompte d’un 10% en el preu.

Certificació ISO
L’Acellec ha acordat amb dues certificadores 
homologades un preu especial per a les 
empreses associades en la validació oficial de 
sistemes ISO de qualitat. Les dues empreses 
tenen un perfil diferenciat i ofereixen 
prestacions diverses, de manera que cada soci 
de l’Acellec podrà triar la que s’ajusti més a les 
seves necessitats i possibilitats, sempre amb un 
descompte especial.

Serveis patronals
L’Acellec és socia col·lectiva de dues patronals 
de referència: Cecot i PIMEC, de manera que 
les seves empreses associades poden accedir 
de manera complementària als serveis genèrics 
que ofereixen ambdues organitzacions, en tots 
els camps de la gestió empresarial.

Compra col·lectiva
Qualsevol servei o subministrament específic 
per a les empreses del sector podrà ser objecte 
d’acord a través de l’Acellec per aconseguir 
preus i condicions avantatjoses a través 
d’una negociació en grup. Totes les empreses 
associades poden proposar o optar a aquest 
tipus d’acords.

SERVEIS A LES EMPRESES ASSOCIADES



TÍTOL

1_ Compromís
Compromesos amb el país per a l’impuls de 
l’activitat econòmica, la generació de riquesa, 
el desenvolupament dels sistemes educatiu i 
cultural, la seva defensa com a drets socials i la 
lluita contra les desigualtats.

2_ Coneixement
Implicats en la consolidació del sector per 
dotar-lo d’instruments de coneixement i anàlisi, 
en relació i col·laboració amb l’administració, 
agents socials i institucions acadèmiques.

3_ Professionalització  
i qualitat
Impuls a la plena professionalització del sector 
a través de la qualitat en la gestió, tant de 
les organitzacions empresarials com dels 
treballadors i treballadores.

4_ Conveni col·lectiu
Respecte, impuls i generalització del compliment 
del conveni col·lectiu sectorial de referència. 
Es vetlla per la qualitat en el treball i per les 
condicions materials i físiques amb què es 
desenvolupa la tasca dels treballadors.

5_ Formació
Compromesos a mantenir un nivell elevat de 
formació dels treballadors i treballadores 
del sector, amb actualització permanent de 
coneixements, millora continuada d’aptituds 
i incorporació d’innovacions tècniques i 
metodològiques.

6_ Legalitat
Respecte a la legislació vigent, compliment 
d’obligacions tributàries i seguiment de 
normatives del sector, en especial en matèria 
de qualitat, seguretat, prevenció de riscos 
laborals i impacte ambiental. Especial vigilància 
per fer possible la lliure i lleial competència en 
l’exercici de l’activitat econòmica.

7_ Responsabilitat social
L’activitat econòmica inclou com a valors 
essencials la contribució al benestar de la 
comunitat, el progrés material, social i cultural 
de la ciutadania, i la garantia del caràcter públic 
dels serveis encarregats per l’administració. 
Per aquesta raó, també s’impulsen projectes de 
responsabilitat social per contribuir a reduir les 
desigualtats socials.

8_ Medi ambient
Respecte al medi ambient, amb mesures que 
contribueixen a la seva preservació i que 
minimitzen l’impacte que pugui tenir l’activitat 
econòmica.

9_ Transparència
La defensa del sector i la interlocució amb 
l’administració i els agents socials es fa de 
forma pública i transparent.

10_ Diversitat
Respecte i defensa de la diversitat en totes les 
seves expressions (cultural, de gènere, ètnica, 
lingüística, sexual, ideològica, nacional, moral i 
religiosa).

Les organitzacions 
associades es 
comprometen  
a complir aquest  
Codi Ètic.

CODI
ÈTIC
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1_ Una borsa de treball 
especialitzada
L’únic servei d’oferta i demanda laboral 
especialitzat en lleure educatiu i cultura de 
proximitat, amb prop de 2000 CV constants, 
actualitzats cada sis mesos, un sistema de cerca 
per perfils i ofertes autogestionades.

2_ Bones pràctiques  
per a les pràctiques
Tots els alumnes de lleure educatiu de la nostra 
escola tenen les pràctiques assegurades 
gràcies a una borsa que promovem entre les 
empreses, amb un codi de bones pràctiques per 
assegurar que les pràctiques professionals són 
respectuoses, eviten els abusos i tenen caràcter 
formatiu.

3_ Certificació  
d’empresa inclusiva
Promovem un model de certificació que 
garanteix que els serveis prestats per les 
empreses són respectuosos amb la diversitat, 
promouen la igualtat d’oportunitats, atenen els 
ciutadans i usuaris segons la seva sigularitat i 
formen adequadament els seus professionals.

4_ Perspectiva de gènere
Aportem eines a les empreses del sector per 
garantir la igualtat d’oportunitats en els seus 
equips, per comunicar missatge feminista i 
per atendre ciutadans i usuaris amb respecte 
a les seves opcions i tries personals. Formem, 
assessorem i promovem.

5_ Premi Interuniversitari 
Colònies i Educació
Convoquem anualment, al costat de les altres 
organitzacions que gestionen cases de colònies, 
un premi de recerca adreçat a estudiants 
de disciplines educatives, sobre els valors 
pedagògics de les colònies escolars.

6_ Certificació  
PDA bullying
Promovem la primera certificació de qualitat 
per a empreses que apliquen el protocol PDA 
bullying per prevenir, detectar i actuar en 
l’assetjament escolar.

7_ Reforma horària
A més de signar l’acord per la reforma 
horària, l’apliquem i la promovem en les 
nostres formacions, en els serveis de colònies, 
menjadors escolars i equipaments culturals. És 
qüestió de salut, qualitat de vida, conciliació i 
respecte a la ciutadania.

8_ Assemblea oberta
L’assemblea anual de l’Acellec reserva 
sempre un espai per a promoure la trobada 
amb el conjunt d’agents del sector, amb una 
conferència d’interès general, i un espai de 
diàleg i intercanvi.

9_ Agents de prevenció 
dels abusos i  
maltractaments
Formem part del grup impulsor del Protocol 
de prevenció dels abusos sexuals i altres 
maltractaments en l’àmbit del lleure i som 
agents de promoció i assessorament sobre la 
seva aplicació a les empreses del nostre sector.

10_ Suport a  
l’emprenedoria
La pràctica totalitat d’empreses del nostre 
sector són el resultat de projectes exitosos 
d’emprenedoria i, en coherència amb aquesta 
realitat, promovem el sistema Acellec Impulsa, 
amb càpsules de formació, assessorament i 
acompanyament a l’emprenedoria en lleure 
educatiu i cultura de proximitat.

10 iniciatives de l’Acellec  
que no et pots perdre
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TÍTOL

10 raons per fer-te soci de l’Acellec

www.acellec.cat
acellec@acellec.cat
Tel. 93 418 02 57

1_
Perquè volem donar visibilitat i 
prestigiar un model d’empresa que 
prima el valor social de la nostra 
activitat, que va crear el sector 
econòmic del lleure educatiu i la 
cultura de proximitat fa més de 30 
anys, que avui és majoritari en el 
nostre àmbit, i que dona viabilitat a 
serveis públics de vocació universal.

2_
Perquè treballem per conjurar les 
amenaces de la competència deslleial 
i d’un model de contractació pública 
de baixa qualitat que podria excloure 
la petita i mitjana empresa com a 
prestadora de serveis a les persones.

3_ 
Perquè fem aflorar la realitat dels 
treballadors autònoms del lleure 
educatiu i la cultura de proximitat i 
els donem suport per tal que puguin 
desenvolupar la seva activitat en 
condicions dignes i sense limitacions 
d’accés al mercat.

4_ 
Perquè litiguem contra les 
disposicions de l’administració i els 
concursos públics que comprometen 
la qualitat dels serveis públics i posen 
barreres a la lliure competència.

5_
Perquè promovem la formació dels 
treballadors de les empreses, amb 
propostes professionalitzadores, 
especialitzades en el sector, 
amb gratuïtat, descomptes o 
bonificacions, i donem suport a la 
creació de plans de formació a mig i 
llarg termini.

6_
Perquè som referència obligada 
del sector per a l’administració, els 
grups polítics i la societat civil, amb 
els quals dialoguem, debatem i 
col·laborem en la elaboració de textos 
legislatius i projectes de dimensió 
social.

7_
Perquè disposem d’un codi ètic, 
d’obligat compliment per a tots els 
associats, amb el qual defensem, 
entre d’altres qüestions, la 
qualitat dels serveis públics, la 
professionalitat en la seva prestació, 
els valors del lleure, l’educació i 
la cultura i el caràcter social de 
l’activitat econòmica.

8_
Perquè facilitem i promovem la 
cooperació entre empreses, i 
entenem la competència com un 
element de creixement, aprenentatge 
i millora continua.

9_
Perquè oferim serveis a les empreses 
associades en tots els àmbits de 
l’activitat econòmica, pensats 
específicament per al nostre sector, a 
través d’una plataforma web dotada 
d’una intranet d’accés exclusiu i 
serveis d’informació propis.

10_
Perquè el sector no es defensa sol, 
sinó amb l’esforç cooperatiu i solidari 
de tots els agents que hi intervenim, 
començant per la micro, petita i 
mitjana empresa catalana.


