federació d’associacions de pares i mares d’alumnes de mallorca

SERVEIS DE FAPA MALLORCA PER A LES APIMA FEDERADES
Més enllà de la importància de formar part del col·lectiu d’associacions per tenir una veu davant les
Administracions i treballar plegats per la millora de l’educació, FAPA Mallorca us ofereix a les APIMA
federades uns serveis que pretenen ajudar-vos a fer millor i amb una major seguretat la vostra tasca.

ASSESSORAMENT TÈCNIC
Us ajudam amb els problemes que us puguin sorgir de la vostra activitat, dubtes de funcionament o
normatius perquè pogueu realitzar la vostra tasca de la millor manera possible.

FORMACIÓ
Cursos i tallers de formació, gratuïts per a membres de la Junta:






Funcionament d’una APIMA
Consells Escolars
Comptabilitat
Comunicació
LOPD...

Xerrades per a pares i mares del vostre centre, gratuïtes o a preus especials.

XAE – Xarxa d’Activitats Extraescolars
Totes les APIMA poden disposar del servei de la XAE:




Assessorament i suport per organitzar activitats extraescolars i altres activitats
Contractació de personal (nous monitors o aquells que ja fan l’activitat)
Organització i gestió d’activitats diverses: extraescolars, escoles d’estiu, Pasqua, etc.

SERVEI D’ASSEGURANCES
Assegurances incloses en la quota, per realitzar amb la cobertura necessària les vostres activitats:





Responsabilitat civil de les activitats realitzades per l’APIMA
Responsabilitat civil per als membres de la Junta Directiva
Assegurança d’accidents per als membres de la Junta directiva.
Oferta d’altres assegurances en condicions molt competitives: d’accidents per a actvitats
extraescolars, esportives, escoles d’estiu, campaments, etc.

Podeu veure les cobertures específiques al final d’aquesta informació.

ASSESSORAMENT FISCAL




Aquest servei atendrà consultes en matèria fiscal de les associacions.
Presentació anual del model 347 (operacions amb tercers) i Impost de Societats, en nom de
l’APIMA que ho desitgin, amb menys de 50.000€ de pressupost
De manera opcional, les APIMA poden contractar per 30€ anuals un servei de comptabilitat i
fiscalitat individual (les APIMA amb un pressupost major de 50.000€, consultar preu)
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ASSESSORIA JURÍDICA
Servei gratuït de consulta de dubtes o problemes legals relacionats amb l’associació, assessorats pels
serveis jurídics de la Federació.
Com a servei complementari, no inclòs en la quota, de manera externa es poden atendre problemes
individuals dels socis de l’APIMA. En aquest cas, se posaria a l’interessat directament en contacte
amb el bufet d’advocats, que aplicaria la tarifa mínima que marca el Col·legi d’Advocats.

CONDICIONS D’ÚS DELS SERVEIS








Haver enviat tota la documentació que FAPA sol·licita per donar d’alta l’APIMA.
Mantenir actualitzada la fitxa de la Federació amb les dades de la Junta Directiva.
Estar al corrent de les quotes de la Federació.
Les consultes es faran preferiblement per correu-e a info@fapamallorca.org, sempre des de
l’adreça de correu de l’APIMA, no des de adreces personals, identificant amb nom i telèfon a
la persona de contacte.
Les consultes telefòniques es faran, segons disponibilitat, de dilluns a divendres, de 16h a
20h.
S’atendrà a l’oficina de la Federació només amb cita prèvia.

QUOTES
La quota d’associat és anual, es paga entre octubre i desembre, i es calcula amb un import variable
segons el número de socis, més un import fixe per a l’assessoria jurídica de 25€.
Barem segons número de socis:
 Fins a 100 socis ... 152€/any
 Cada 50 socis o fracció ... + 30€/any
 Les APIMA amb menys de 50 socis, consulteu la quota amb l’oficina.
Per exemple:
 Fins a 100 socis ............ 152€ + 25€ anuals
 De 101 i 150 socis ....... 182€ + 25€ anuals
 De 151 a 200 socis ...... 212€ + 25€ anuals
 etc.

info@fapamallorca.org | www.fapamallorca.org | 971 432131
Gremi de Tintorers, 2 07009 Palma

@fapamallorca

federació d’associacions de pares i mares d’alumnes de mallorca

ANNEXE ASSEGURANCES
Cobertura de les pòlisses contractades per FAPA Mallorca:

RESPONSABILITAT CIVIL DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER LES APIMA
•
•
•

Límit d'indemnització per sinistre ... 900.000 €
Límit d'indemnització per anualitat ... 6.000.000 €
Cobertures:
− Responsabilitat civil del desenvolupament de l’activitat
− Intoxicacions alimentàries
− Propietat o ús d’immobles
− Responsabilitat civil patronal − Responsabilitat civil de producte
− Responsabilitat civil locativa − Responsabilitat civil per danys patrimonial primaris
− Defensa i fiances
* Franquícia 150 euros *

ACCIDENTS DELS VOLUNTARIS INTEGRATS DINS DE LES JUNTES DIRECTIVES DE LES APIMA
•
•

Fins a 10 persones per APIMA/ESDEVENIMENT
Cobertures:
• Mort ............................ 7.500 €
• Invalidesa ................... 15.000 €
• Assistència mèdica ..... Il·limitada (centres mèdics concertats)

RESPONSABILITAT CIVIL PER ALS MEMBRES DE LES JUNTES DIRECTIVES DE LES APIMA
•
•
•
•

Límit anual de reclamació conjunt FAPA Mallorca .... 1.000.000 €
Límit anual per APIMA ......... 150.000 €
Despeses legals .................... Sense límit
Sense franquícia

Des del nostre web podeu:
•
•

Descarregar els certificats de cobertura de les tres pòlisses contractades per FAPA Mallorca.
Contractar de forma directa, amb condicions molt competitives, assegurances com:
• accidents per a activitats extraescolars per curs,
• accidents per a activitats extraescolars esportives per curs,
• accidents per a escoles d’estiu, campaments i casals,
• accidents per a activitats puntuals (1 dia)
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