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-AMPA i Consell Escolar:
 orientacions pràctiques
La participació de les AMPA als consells escolars 
és molt important. A banda de la representació 
de pares i mares, l’AMPA, ja ho sabeu, hi tenim 
també un representant. Algunes informacions i 
orientacions pràctiques:

• Pot convocar la direcció o bé una tercera part
dels membres del consell.

• S’ha de reunir un cop cada trimestre. 
• És obligatòria una convocatòria a principi de

curs i una altra al final.
• S’ha de convocar 48 hores abans de la reunió

(com a mínim)
• Es pot convocar d’urgència, sense termini

previ, però tots els membres han d’estar-hi 
d’acord.

Convocatòria:

Cal que s’hi tractin 
temes com ara:

• Projecte de centre, pla d’autonomia de centre,
pla anual de centre, dades d’inici de curs, 
horaris, activitats extraescolars, aprovació 
de les sortides, sancions, dies festius 
de lliure elecció, rendició de comptes, 
pressupostos,informacions sobre plantilles, 
llistes d’absències del professorat, reutilització 
dels llibres, carta de compromís educatiu,  
acords i  convenis, resultats acadèmics per 
curs i per matèria, avaluació del centre, entre 
d’altres.

Comissions 
de treball:

• El Consell escolar pot crear comissions de
treball. És obligatòria la creació de la comissió 
econòmica.

• Pot ser molt interessant la comissió de
convivència. 

Alguns aspectes 
concrets:

• Pel que fa als horaris, cal que vigilem que
cap matèria no rep un tractament que pugui 
perjudicar-la (per exemple, situar-la sempre a 
darrera hora del dia).

• Pel que fa als pressupostos, cal conèixer la
situació del centre i valorar si pot afectar-ne 
el funcionament  (llum, aigua, gas, neteja, 
manteniments, compres bàsiques dels 
departaments, substitucions…). Ajudem a què 
les prioritats estiguin clares.

• Pel que fa al rendiment acadèmic, cal conèixer
la situació per cursos, per classe, per matèries, 
etc... i com està organitzada l’atenció a la 
diversitat.

• Pel que fa a les activitats extraescolars
gestionades per l’AMPA, garantim que, en les 
assegurances, s’hi incorpori el llistat d’alumnes 
participants.

• Pel que fa a la reutilització de llibres, procurem
que sigui un acord de la comunitat educativa: 
és a dir, que compti amb la implicació de 
tothom.

En butlletins següents donarem noves orientacions 
que us puguin ser pràctiques a l’hora del 
participar al consell escolar del vostre centre. 
Recordeu, en qualsevol cas, que l’article 148.3 de 
la Llei d’Educació hi està dedicat.
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-Les AMPA i 
els impostos
Heus aquí un resum ràpid i pràctic sobre les 
obligacions fiscals de les AMPA. Respon a les 
múltiples consultes que rebem sobre el tema. No 
deixeu de posar-vos en contacte amb FAPAES per 
ampliar la informació o resoldre dubtes.

NIF:

Impost de 
societats:

IRPF:IAE:

IVA:

Declaració 
d’operacions 
amb tercers:

• Totes les associacions estem obligades a sol.
licitar i obtenir un número d’identificació fiscal pel 
funcionament al trànsit mercantil.

• Per poder exercir la seva activitat, l’AMPA 
s’ha de  donar d’alta de l’Impost Activitats 
Econòmiques (IAE) a hisenda (a l’oficina on tingui 
el domicili fiscal l’associació).

• Atès que les AMPA no estem declarades com 
entitats d’utilitat pública, n’estem exemptes 
parcialment . Per valorar si tenim obligació o no 
de presentar liquidació de l’Impost de societats, 
hem de comprovar si reunim els següents 
requisits:
a) Que el ingressos totals de l’AMPA no superin 

el 100.000 euros anuals. 
b) Que els ingressos corresponents a rendes no

exemptes sotmeses a retenció no superin els 
2.000 euros anuals. 

c) Que totes les rendes no exemptes que
obtinguem estiguin sotmeses a retenció.

• Aquest requisits es refereixen a tots els ingressos 
de l’associació; si no reunim aquests requisits, 
haurem de presentar l’impost de societats.

• L’activitat principal de l’associació n’està 
exempta. No obstant, haurem d’aplicar-lo en les 
activitats no socials. Exemple: venda de llibres.

• Es tracta d’un impost que grava la renda de 
les persones físiques. Les associacions no som 
subjectes passius, però podem estar obligades 
a practicar retencions per aquest concepte a 
les persones físiques a les que satisfan rendes 
de treball o lloguer: treballadors contractats i 
treballadors autònoms –model 110 trimestral* 
i model 190 anual** i arrendadors de local de 
negoci –model 115 trimestral* i model 180 
anual**- 

*Venciments: 20 de gener, 20 d´abril, 20 de
juliol i 20 d´octubre.

** Venciments: 30 de gener de cada any.

• Les associacions que tinguem relacions 
econòmiques amb clients, proveïdors i creditors 
que superin, durant tot l’any, la xifra de 3005 
Euros haurem de presentar una declaració 
informativa relativa a aquestes operacions amb 
data límit 31 de març de cada any (model 347).


