QUOTA EMPRESES ASSOCIADES
La pertinença a l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la
Cultura ) en qualitat d’empresa associada implica l’aportació d’una quota anual que
consta d’un tram general i d’un tram per a l’adhesió al conveni col·lectiu del sector.

Tram 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 o de la declaració anual d’activitas econòmiques. La quota s’establirà
segons els trams que s’especifiquen en la taula següent.

FACTURACIÓ
1
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Fins a 250.000 €
De 250.001 fins a 500.000 €
De 500.001 € a 1.000.000 €
De 1.000.001 € a 2.000.000 €
De 2.000.001 € a 3.000.000 €
De 3.000.001 € a 4.000.000 €
+ de 4.000.000 €

QUOTA ANUAL
250,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00

€
€
€
€
€
€
€

Tram d’adhesió al conveni col·lectiu
L’Acellec representa les empreses del sector en les negociacions per als convenis
col·lectius sectorials que siguin d’aplicació en la seva activitat económica. Aquest
tram 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 tram d’adhesió al conveni.

Pagaments
La quota s’abona en un pagament únic anual per domiciliació bancària durant el
primer trimestre de cada any. En casos excepcionals és posible fraccionar la quota
en diversos pagaments al llarg de l’any si l’empresa associada ho sol·licita.
La quota del primer any d’adhesió es calcula amb la informació facilitada en la
sol·licitud d’ingrés. A partir del segon any cada empresa ha d’aportar la documentació
sol·licitada, a través de les declaracions de societats o d’activitat i els TCs.
En el cas que una empresa s’incorpori 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
Una part de la quota es pot abonar, opcionalment, a la Fundació Catalana del
Lleure Educatiu i Sociocultural, institució impulsada per l’Acellec per
desenvolupar part dels seus objectius socials. L’aportació a la Fundació es realitza
com a donació, i les empreses associades en poden deduir fins al 35% en les seves
declaracions anuals. La Fundació expedeix un certificat anual que acredita la donació.

