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PASSES A SEGUIR PER A CONSTITUIR UNA APIMA  
 DE NOVA CREACIÓ 

 
 

1. Estatuts: Cal Redactar-los.  
 
Podeu consultar un model tipus al següent enllaç. 
 
http://palmaeduca.cat/p_activitats/index.php?modulo=actividades&accio
n=actividad&id=688&option=none 
 
 

2. Convocatòria Assemblea  amb objecte de: 
 

a. Constituir l’Amipa: Triar les persones que formaran la Junta 
directiva (el mínim són tres persones) 

- President/a 
- Vicepresident/a (opcional, segons s’estableixi als Estatuts). 
- Secretari/a 
- Tresorer/a 
- Es poden tenir el número de vocalies que es vulguin (a 
definir als Estatuts. 

b. Aprovar els estatuts 
c. Qui tengui les tasques de secretaria ha d’aixecar / redactar  l’Acta 

Fundacional 
d. Els membres de la Junta directiva firmen totes les fulles dels 

Estatus.  
 

3. Registre Entitats   
 
A la web podreu consultar la documentació necessàri a: 
 
http://www.caib.es/sites/associacions/ca/inscripcio_duna_associacio-
6601/  

 
Per a més informació: C/ Sant Pere, 3 - Tel: 971 17 71 45 ( Servei 
d’Entitats Jurídiques - Assessorament). 
 
S’ha de presentar: 

 
a. Acta fundacional 
b. Fotocòpies DNI de la Junta directiva (vigents i ,si es possible, tots 

a una mateixa fulla).  
c. Estatuts 
d. Sol·licitud registre  
e. Pagament – Model 046 telemàticament al següent enllaç: 

 
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3406
&lang=ca 

 
(Original i, mínim,2 fotocòpies de tot) 
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La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se 
al Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern 
de les Illes Balears. Passeig Sagrera, 2, 07012 Palma 
 

 
4. Delegació Hisenda  

 
a. Sol·licitar CIF – Cal presentar: 

- Instància del Registre de Entitats 
- Estatuts 
- Acta fundacional 
- Model 036 – Consultar al següent enllaç: 
 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/G324.s
html 

 
(Original i,mínim, 2 fotocòpies de tot) 

 
Presentar-ho a les oficines de la AEAT 
 
5. Conselleria Educació   

 
A la web podreu consultar la documentació necessàri a: 
 
www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/194895 

 
a. Acta fundacional 
b. Estatuts 
c. Número Registre Associacions 
d. Dades AMIPA 
e. Sol·licitud de registre AMIPA 
f. Còpia NIF de l’Associació 

 
(Original i ,mínim, 2 fotocòpies de tot) 

 
Per a més informació dirigir-se a la Conselleria d’Educació 971 17 78 00. 
C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Pol ígon de Son Fuster, 4a 
planta). 
 
 
Podeu trobar models de d’acta fundacional, estatuts , entre d’altres  
documents a:  
 
La web de Palma Educa : 
 
http://palmaeduca.cat/p_activitats/index.php?modulo=actividades&accion=activi
dad&id=688&option=none 
 
 
 
 



 

Regidoria d’Educació. Plaça nova de la Ferreria, 2 -  07002. PALMA tel 971 449 447-8 

 

La web de la Conselleria d’Educació 
 
http://www.caib.es/sites/associacions/ca/inscripcio_duna_associacio-6601/  
 
 
 
UNA VEGADA FINALITZADES TOTES LES PASSES I AMB LES 
RESSOLUCIONS DEFINITIVES S’ACONSELLA INSCRIURER-SE  AL :  
 
 
-RMEC (Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes).  
 
Podeu consultar la documentació necessària al següent enllaç: 
 
https://participacio.palma.cat/portal/PALMA/participacio/contenedor1.jsp?seccio
n=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=1952&language=es&codResi=1&layout=co
ntenedor1.jsp&codAdirecto=945 
 
 
-Federacions d’Associacions de Pares i Mares que hi  puguin haver al 
territori,  que poden oferir formació, assessorament, assegurances, entre 
d’altres. 
 
 
 
 
 
 
 


