ESTATUTS
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D'ALUMNES
D'ESTUDIS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS NO
UNIVERSITARIS DE CATALUNYA
FAPAES
CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, ÀMBIT, FINALITAT I OBJECTIUS DE LA FEDERACIÓ
ARTICLE 1
DENOMINACIÓ
Les Associacions de Famílies i/o de Mares i Pares d’Alumnes d’Educació
Secundària i dels Centres educatius no universitaris sufragats amb fons
públics, de Catalunya, acorden constituir-se en Federació amb personalitat
jurídica pròpia i de caràcter no lucratiu, sota la denominació de: Federació
d'Associacions de Famílies d'Alumnes d'estudis sufragats amb fons
públics no universitaris de Catalunya, sota les sigles FAPAES, aquesta està
constituïda a Barcelona i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig,
del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i per la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d’associació.
La llengua pròpia i vehicular de la Federació és el català. En les seves
comunicacions externes podrà emprar qualsevol d’altres llengües oficials.
El domicili de la FAPAES radica a Barcelona, c/ Pere Vergés, núm. 1, 8ª planta,
i el seu àmbit d’actuació és aplicable a tot el territori de Catalunya.
La FAPAES es constitueix per temps indefinit començant les seves activitats el
dia de la seva constitució i podrà dissoldre’s en qualsevol moment, d’acord amb
el que disposen els presents estatuts.
La Federació no té ànim de lucre.
ARTICLE 2
SÓN FINALITATS DE LA FAPAES
a) Potenciar la creació i existència d’Associacions de Famílies i/o de Mares
i Pares d’Alumnes a tots aquells Centres Educatius sufragats amb fons
públics, no universitaris, on no existeixen
1

b) Representar i defensar les associacions federades davant els
diferents estaments que conformen la Comunitat Educativa, amb els
quals mantindrà relació permanent.
c) Igualment assessorar, formar, informar i orientar, per tal que els seus
membres associats, puguin portar a terme els objectius que els són
propis.
d) Incidir en totes les etapes educatives per a participar i promoure el
desenvolupament global del sistema educatiu del nostre país.
e) Defensar l'ensenyament públic i contribuir a millorar la seva qualitat en el
present i en el futur.
f) Establir els mecanismes necessaris per garantir la independència
funcional, ideològica o política de la federació
g) Treballar per millorar la participació i el compromís de les famílies, de
l’alumnat, de la societat en general, i de l’educativa en particular.
h) Aconseguir el reconeixement dels drets i deures que ens pertoquen, i de
la nostra responsabilitat irrenunciable en l’educació dels nostres fills i
filles.
i) Educar amb llibertat i per la llibertat, treballant per un ensenyament
evolutiu, independentment del caràcter ideològic legal del moment.
j) Ésser un òrgan d’enllaç i relació entre les diferents associacions
federades.
ARTICLE 3
SÓN LES PRINCIPALS ACTIVITATS DE LA FAPAES
a) Promoure que les AFA/AMPA dels Centres Educatius sufragats amb fons
públics, no universitaris, es federin, per tal de consolidar la representativitat
pròpia.
b) Promoure la participació dels membres d’associacions federades, en els
consells escolars assenyalats per les lleis, i en altres organismes on calgui
la representació i participació de les famílies d’alumnes d’estudis no
universitaris.
c) Promoure portar a terme reunions periòdiques per tal d’intercanviar
coneixements, debatre els estudis corresponents, així com elaborar
conclusions i prendre acords definitius, elevant els que corresponguin a
l’Administració, pel seu correcte compliment.
d) Realitzar estudis amb col·laboració de personal tècnic especialitzat per tal
d’analitzar i tenir coneixements de l’aplicació de les diferents lleis i
disposicions que regulen l’Ensenyament sufragat amb fons públics.
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e) Organitzar accions formatives d’interès per a les famílies,
l’alumnat i/o AFA/AMPA.
f) Obtenir, elaborar i difondre les informacions aportades per les AFA/AMPA i/o
altres estaments.
g) Vetllar perquè es compleixi la legislació vigent, defensant davant
l’Administració els interessos de les AFA/AMPA federades, i de l’alumnat,
encaminats a aconseguir millorar la qualitat, present i futur, de l’Educació
sufragada amb fons públics del nostre país.
h) Promoure i desenvolupar accions i activitats que serveixen per millorar la
qualitat educativa del sistema públic d’educació i dels seus usuaris.
i) Instar a l’Administració les millores socials, pedagògiques i estructurals que
condueixin a un millor aprofitament acadèmic de l’Educació sufragada amb
fons públics , demanades per les AFA/AMPA, incidint en la planificació de la
inserció professional, laboral i ocupacional de l’alumnat.
j) Nomenar una Junta Gestora o assumir interinament les funcions de la Junta
Directiva d’una AMPA/AFA federada quan es produeixi dimissió, cessament,
inhabilitació o causa anàloga sense que existeixi una candidatura o fins que
se celebri l’Assemblea de socis de l’AFA/AMPA.

CAPÍTOL II
ENTITATS ASSOCIADES A LA FAPAES,
ARTICLE 4
ENTITATS SÒCIES
Tenen dret a ésser sòcies de la FAPAES totes les Associacions de Famílies i/o
Mares i Pares d’Alumnes de Centres d’Educatius sufragats amb fons públics
no Universitaris legalment constituïdes, i compreses dins l’àmbit que
s’assenyala.
ARTICLE 5
ADMISSIÓ
L’ ingrés a la FAPAES és de caràcter voluntari i caldrà que el sol·liciti la Junta
Directiva de l’Associació respectiva, donant compliment al que marquin els
Estatuts de l’Associació aspirant a l’ ingrés. Per la seva admissió caldrà l’acord
de la Junta Directiva de la FAPAES.
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ARTICLE 6
DRETS
Les associacions de la FAPAES tindran dret a participar en les activitats i la
gestió designant-hi representants que formin part de l’Assemblea General,
Junta Directiva, Delegacions, i de les Comissions d’Estudis, així com assistir a
les reunions legalment convocades per ella, amb veu i vot; segons la forma
establerta per capítol IV dels presents estatuts.
ARTICLE 7
DEURES
Les sòcies hauran de contribuir econòmicament al sosteniment de la FAPAES i
de les seves activitats, satisfent les quotes i derrames acordades, complint els
acords reglamentaris adoptats per la FAPAES a través dels seus diferents
òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de la
FAPAES.
ARTICLE 8
BAIXA
Les associacions sòcies causaran baixa a la FAPAES per alguns dels motius
següents:
1. Renúncia voluntària, comunicada per escrit adreçat al president, donant
compliment al que al respecte marquin els seus estatuts corresponent
2. En cas de dissolució de l’Associació Federada
3. Falta de pagament de quota o derrama vàlidament acordada
4. Utilitzar la FAPAES o fer servir la condició de soci per altres finalitats a
les estatuàries assumides per l’Entitat.
ARTICLE 9
EXPEDIENT
Quan la baixa obeeixi als motius 3r i 4t, de l’ ARTICLE 8è, serà preceptiva
l’obertura d’un expedient, en el qual es donarà audiència a l’Associació.
ARTICLE 10
ACORD
L’acord de baixa l’adoptarà i comunicarà la Junta Directiva.
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ARTICLE 11
RECURS
L’Associació hi podrà recórrer en contra en el termini de quinze dies hàbils
comptats a partir del dia següent a aquell en què l’acord hagi estat notificat, i
per poder-ho defensar en la propera Assemblea General Ordinària.
CAPÍTOL III
RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 12
PATRIMONI
La FAPAES no té patrimoni fundacional.
ARTICLE 13
INGRESSOS
Per tal d’assolir els seus objectius, la FAPAES disposarà dels mitjans
econòmics següents:
1. Import de les quotes i derrames de les entitats associades aprovades en
l’Assemblea.
2. Aportacions en forma de conveni o subvencions per part d’administracions
públiques.
3. Els donatius, convenis o subvencions d’altres estaments o entitats, si n’hi
haguessin.
4. Els interessos bancaris que es poguessin produir.
5. Qualsevol altre ingrés que s’arbitri a través de les activitats a realitzar per
la FAPAES per l’assoliment dels seus objectius.
ARTICLE 14
EXERCICI ANUAL
Hom s’ajustarà a les necessitats i al que disposa la legislació respecte a la
quantitat del pressupost anyal.
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, s’inicia l’1 de gener i es tanca
el 31 de desembre.
ARTICLE 15
QUOTES
Les Associacions Federades satisfaran la quota que s’estableixi a l’Assemblea
General Ordinària en aprovar el pressupost, a fi d’adequar-la a les despeses
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previstes.

CAPÍTOL IV
ÒRGANS DE GOVERN
ARTICLE 16
CLASIFICACIÓ
Els òrgans de Govern de la FAPAES són:
1. L’Assemblea General
2. La Junta Directiva
Seran òrgans consultius:
1. El Consell Assessor
2. Les comissions d’estudi i coordinació
3. Delegacions Territorials
ARTICLE 17
ASSEMBLEA GENERAL
L’ASSEMBLEA GENERAL és l’òrgan suprem de la FAPAES i està constituïda
per totes les associacions federades. Els seus acords seran per majoria simple,
mitjançant votació.
ARTICLE 18
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
L’ASSEMBLEA GENERAL es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada
a l’any, dins del termini de 6 mesos següents al tancament comptable, per tal
d’exercir les competències que li confereix l’ARTICLE 22 dels presents estatuts.
ARTICLE 19
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA
Les assemblees generals, ja siguin ordinàries o extraordinàries, es convocaran
amb una antelació mínima de quinze dies a la seva celebració, mitjançant
comunicació escrita a cada Associació Federada, en la qual s’expressarà
l’ordre dels assumptes a tractar. Aquesta comunicació podrà ser per correu
ordinari, correu electrònic o altres vies telemàtiques.
S’accepta el vot delegat que seguirà el procés que marqui del reglament de
funcionament de l’assemblea general.
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Les assemblees es podran celebrar de forma presencial, presencial
i telemàtica alhora o virtual a través de qualsevol mitjà telemàtic, sempre que es
pugui garantir el dret de participació, d’identificació, de veu i de vot dels
associats.
ARTICLE 20
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
L’Assemblea General Extraordinària haurà d’ésser convocada:
1. A iniciativa del president/a.
2. Per acord de la Junta Directiva.
3. A petició del 10% com a mínim, d’associacions federades, en virtut dels
acords aprovats per les respectives juntes directives. En aquest cas,
l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la
sol·licitud.
ARTICLE 21
CONSTITUCIÓ ASSEMBLEA GENERAL
L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre
d’associacions sòcies presents o representats.
Abans de la constitució de l’Assemblea General, el secretari o secretaria i,
procedirà a l’examen i comprovació de les credencials de les persones que
representen a cadascuna de les associacions federades, que consistirà en una
certificació de la Junta Directiva respectiva on consti el nom i cognoms dels
seus representants, així com el càrrec que posseeix l’Associació.
Cada Associació Federada disposarà d’un vot.
Cada Associació formularà el seu vot per mitjà d’un portaveu d’entre les
persones que la representen degudament acreditat en les credencials
respectives.
Un únic representant, per part d’una Associació, serà suficient per estar
degudament present en l’Assemblea General, sempre i que l’empari la
credencial corresponent.
Abans de posar cap punt a votació, el secretari o secretaria llegirà a
l’Assemblea la seva composició, segons sigui en cada moment la seva
composició.
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ARTICLE 22
COMPETÈNCIES ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Correspon a l’Assemblea General Ordinària:
1. Aprovar, o revocar, la memòria anual d’activitats.
2. Aprovar, o revocar, l’estat de comptes.
3. Aprovar, o revocar, els pressupostos de despeses i d’ingressos.
4. Elegir el president/a.
5. Aprovar, o revocar, la Junta Directiva per ell proposada.
6. Aprovar, o revocar, els plans generals d’actuacions de la Junta Directiva
de FAPAES.
7. Aprovar, o revocar, els membres del Consell Assessor.
8. Decidir sobre altres qüestions proposades per la Junta Directiva i que no
sigui competència de l’Assemblea General Extraordinària.
9. Elegir dos censors de comptes entre les persones representades si
l’Assemblea ho requereix.
ARTICLE 23
COMPETÈNCIES ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:
1. Acordar la disposició o alienació de béns o drets
2. Constituir confederacions o adherir-se a les ja existents
3. La modificació dels presents estatuts
4. Decidir sobre qualsevol altra qüestió proposada per la Junta Directiva i
que no sigui competència de l’Assemblea General Ordinària
5. La dissolució de la FAPAES.
ARTICLE 24
JUNTA DIRECTIVA
LA JUNTA DIRECTIVA és l’òrgan executiu de la FAPAES i està facultada per
donar compliment a les disposicions fixades per l’Assemblea General, amb
caràcter obligatori, i es regirà pels presents estatuts i altres disposicions legals
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a què faci referència. Assumirà la representació i direcció de la
FAPAES per delegació de l’Assemblea General, quan aquesta no estigui
reunida.
ARTICLE 25
ATRIBUCIONS JUNTA DIRECTIVA
La JUNTA DIRECTIVA tindrà les següents atribucions:
1. Resoldre sobre l’admissió de noves AFA/AMPA associades.
2. Nomenar totes les comissions que siguin necessàries per l’assoliment
dels seus objectius.
3. Prendre i executar els acords pertinents pel millor compliment de la
finalitat de la FAPAES, exceptuant els d’exclusiva competència de
l’Assemblea General.
4. Coordinar, assessorar, i donar suport a les delegacions territorials.
ARTICLE 26
COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA
LA JUNTA DIRECTIVA regeix, administra i representa la federació i estarà
composada pels càrrecs de: presidència, secretaria i tresoreria, que a la
vegada formaran la Junta Permanent, i tants vocals com aprovi l’assemblea
general. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
La duració dels càrrecs serà de tres anys i podran ser reelegits. Cap membre
de la Junta podrà ostentar el mateix càrrec, més de dos períodes.
Les vacants que es puguin produir durant l’any seran cobertes per la Junta
Directiva de manera provisional fins a la propera Assemblea.
La presidència tindrà la facultat de crear fins a dues vocalies no contemplades
en la composició inicial de la Junta, sempre i que sigui aprovat per l’Assemblea.
Aquests càrrecs cessaran en el temps i en el seu mandat.
ARTICLE 27
CONSELL ASSESSOR
Per acord majoritari de la Junta Directiva, podrà comptar amb la participació i
assessorament dels membres del Consell Assessor davant de tots aquells
estaments que consideri oportú, si bé serà necessari, sempre, la presència de
membres de la Junta Directiva en qualsevol gestió davant dels estaments.
Aquell consell estarà format preferentment per antics membres de la Federació
o per persones de reconegut prestigi en el moviment d’AFA/AMPA, el qual serà
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per la durada que s’acordi a proposta de la Junta Directiva o d’un
nombre d’associacions federades no inferior al 10%, en acord pres per les
juntes directives respectives, i que consti en acta, serà presentat a l’Assemblea
Ordinària inclòs en un punt de l’Ordre del Dia i que ratificarà, o revocarà,
l’esmentat nomenament.
La durada del nomenament dels membres del Consell Assessor no podrà ser
superior al període de mandat de la Junta Directiva de FAPAES, i poden ser
proposats, i reelegits, en successives assemblees.
A petició de la Junta Directiva, els membres del Consell Assessor podran
participar en totes les activitats, comissions, gestions, reunions i assemblees,
desenvolupades per la Federació o la seva Junta Directiva, a les reunions i
assemblees de les quals assistiran amb veu, i sense dret a vot.
La Junta Directiva, en acord aprovat per majoria, podrà encarregar als
membres del Consell Assessor la representació delegada de la Federació en
tots aquells estaments i gestions que considerin adients.
El nombre de membres del Consell Assessor no serà superior al nombre de
vocals de la Junta Directiva.
El cessament dels membres del Consell Assessor es produirà a petició pròpia
en escrit dirigit a la Junta Directiva, per haver finalitzat el termini del seu
nomenament, a proposta de la Junta Directiva de la Federació, o d’un grup
d’associacions federades en nombre no inferior a 1/3 en acord aprovat per les
corresponents juntes directives, davant de l’Assemblea General Ordinària,
inclòs en un punt del seu Ordre del Dia i que per majoria simple dels vots dels
socis presents ratificarà, o revocarà, l’esmentat cessament.
ARTICLE 28
FUNCIONS PRESIDÈNCIA
Correspon al president o presidenta:
1. Proposar a l’Assemblea General Ordinària el seu equip de Junta
Directiva. Donarà compte de qui ocuparà els càrrecs de secretaria,
tresoreria i/o vocals
2. Convocar i presidir la Junta Directiva i l’Assemblea General i dirigir els
debats
3. Vetllar pel compliment dels Estatuts, i subscriure amb la secretaria, les
actes de les sessions i tota la classe de documents que emanen de la
FAPAES
4. Representar a la FAPAES.
5. Actuar en representació de FAPAES davant les institucions per a la
tramitació d’ajuts o subvencions amb fons públics
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6. La direcció executiva de FAPAES, d’acord amb les directrius
consensuades amb la Junta Directiva
El president o presidenta es substituït, en cas d’absència o malaltia, per la
presidència, si n’hi ha, o el vocal de més edat de la junta, per aquest ordre.
ARTICLE 29
FUNCIONS SECRETARIA
La secretaria custodiarà els llibres (amb excepció feta dels de comptabilitat),
documents i segell de la FAPAES, portarà al corrent el Registre de les
associacions membres, amb la relació dels seus representants, arxivarà un
exemplar de les credencials de cadascú d’ells, redactar l’acta de les sessions
de la Junta Directiva i de les assemblees generals i lliurarà certificacions amb
referència als llibres documents de la FAPAES amb el vistiplau de presidència.
Assistirà a la presidència en la confecció dels ordres del dia de les reunions de
la Junta Directiva. Per delegació, i sota l’autoritat de presidència, serà el cap de
l’oficina administrativa.
ARTICLE 30
FUNCIONS TRESORERIA
La tresoreria s’encarregarà de custodiar i portar el control dels fons de la
FAPAES i dels llibres de comptabilitat. Efectuarà els cobraments i pagaments
autoritzats per la junta i validades conjuntament amb la presidència.
Elaborarà el pressupost, balanç i la liquidació de comptes anuals per presentar
a l’assemblea.
ARTICLE 31
VOCALS
Els i les vocals assistiran amb veu i vot a les reunions de la Junta Directiva,
amb igualtat de drets respecte a la resta de components d’aquesta i formaran
part de les comissions i ponències que siguin constituïdes per la Junta
Directiva, amb les atribucions que aquesta els confereixi.
ARTICLE 32
ACORDS JUNTA DIRECTIVA
Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria simple de vots. Els
empats que es puguin produir seran dirimits pel vot de qualitat de la
presidència.
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ARTICLE 33
REUNIONS JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es reunirà, almenys, un cop al mes. La manca d’assistència
reiterada de qualsevol dels membres de la Junta Directiva, sense cap raó
justificada, serà motiu de la seva baixa. La substitució quedarà regulada
d’acord amb l’ ARTICLE 26, punt 3.
Les reunions de la junta directiva es podran celebrar de forma presencial,
presencial i telemàtica alhora o virtual a través de qualsevol mitjà telemàtic,
sempre que es pugui garantir el dret de participació, d’identificació, de
deliberació, de veu i de vot dels membres.
ARTICLE 34
GRATUÏTAT CÀRRECS JUNTA DIRECTIVA I CONSELL ASSESSOR
Tots els membres de la Junta Directiva i del Consell Assessor exerceixen el
càrrec gratuïtament.
ARTICLE 35
CONVOCATÒRIA REUNIONS JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva podrà reunir-se:
1. A iniciativa de la presidència
2. A petició del 10% dels seus components.
ARTICLE 36
DELEGACIONS TERRITORIALS, DE FAPAES
Són finalitats de les delegacions de FAPAES representar, potenciar i defensar
les associacions federades, i les agrupacions territorials de FAPAES, davant
els diferents estaments i administracions que conformen la Comunitat
Educativa, i de les quals tinguin competències amb l’ensenyament sufragat
amb fons públics, l’àmbit d’actuació del qual estigui inclòs dins dels límits
geogràfics que delimitin la Delegació Territorial de FAPAES, amb els quals
mantindrà relació permanent.
Les delegacions territorials de la FAPAES seran el mateix nombre que les
delegacions territorials que tingui el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, més les que es creguin convenient crear per al bon funcionament
i/o operativitat, coincidint amb elles en els seus límits geogràfics.
Seran funcions de les delegacions territorials de FAPAES el coordinar les
AFA/AMPA del seu territori i representar-les, en nom de FAPAES, davant la
corresponent Delegació Territorial d’Educació, de la Generalitat de Catalunya.
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Igualment, assessorar, informar i orientar, per tal que, els seus
membres associats puguin portar a terme els objectius que els són propis.
CAPÍTOL V
LA DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ
ARTICLE 37
DISSOLUCIÓ
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb
caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
ARTICLE 38
COMISSIÓ LIQUIDADORA
En cas de dissolució, la Junta Directiva assumirà la funció de Comissió
Liquidadora i un cop satisfetes les obligacions pendents, si hi hagués romanent
de béns, es lliurarà a parts iguals, entre les associacions federades perquè
sigui usat en finalitats específiques d’aquestes.
CAPÍTOL VI
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS
ARTICLE 39
La iniciativa de modificació dels presents estatuts podrà partir de la Junta
Directiva, o proposada per escrit i signada, per almenys un 10% d’associacions
federades, incloent també la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària.
L’aprovació de modificació dels estatuts requerirà les dues terceres parts de
vots presents o delegats favorables a la seva modificació, en votació realitzada
en l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte.
Els presents estatuts van ser aprovats en l’Assemblea General Extraordinària
del 17 de març de 2022, celebrada a Barcelona.
DILIGÈNCIA
Jo, Margarita Ribas Sánchez, com a Secretària de la FAPAES, amb número al
registre d'associacions 19,
CERTIFICO
que els presents Estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General el 17 de
març de 2022. I per a que consti, signo la present diligència, amb el vistiplau del
president.

Signa: Secretària i president
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