I. AS NOSAS LEIS
LEI 12/2006, DO 1 DE DECEMBRO, DE FUNDACIÓNS DE INTERESE GALEGO.
JOSÉ RAMÓN CÓLERA LEIRADO
Letrado do Parlamento Gallego
I. Introdución
Estamos en presenza dunha institución que historicamente se ven adaptando á realidade social -dinámica pola súa natureza-, buscando un punto de equilibrio dentro da tensión dialéctica existente entre a vontade do fundador, transcendente, e o interese xeral, permanente. Para a súa satisfacción o primeiro, o fundador, crea un patrimonio separado e
afecto á consecución de fins de interese xeral. E o segundo suxeito da relación xurídica, o
poder público impulsa a creación e establece unhas normas de dereito público necesario que
garantan o seu cumprimento ao longo do tempo.
A resultante normativa desta tensión é unha regulación tributaria das fontes xurídicas, privada e pública. As normas civís delimitan os elementos estruturais da fundación: a
constitución por vontade do fundador dunha universitas bonorum, sen ánimo de lucro, adscrita á consecución dun fin de interese xeral. E as normas administrativas garanten o contido esencial da institución mediante unha estrutura xurídica na que se residencia a publicidade da súa existencia e fins, a organización e funcións do protectorado, o control interno e externo da fundación e, por último, a certificación do seu derradeiro destino en caso
de liquidación.
Este proceso evolutivo adquire carta de natureza no artigo 34.1 da Constitución
"...recoñécese o dereito de fundación para fins de interese xeral, regulado por lei". Ou
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sexa, que por primeira vez no dereito comparado europeo constitucionalízase o dereito de
fundación como un dereito fundamental, de segundo grao, con reserva de lei e non susceptible de recurso constitucional de amparo. Congruente con este recoñecemento, o Tribunal
Constitucional tivo ocasión de fixar o que hoxe podemos denominar como a folla de ruta
da institución "... por otro lado, como se ha señalado, el artículo 34.1 CE emplaza al legislador para que complete la configuración del derecho de fundación para fines de interés general. Pues bien, un análisis armónico del bloque de constitucionalidad anteriormente descrito, pone de manifiesto que tal llamamiento se dirige tanto al legislador estatal como a los legisladores autonómicos. Así, será el legislador autonómico el habilitado
para ejercer la amplia libertad de configuración que el texto constitucional le confiere
cuando se trate de fundaciones que realicen su actividad principalmente en el territorio de
la Comunidad Autónoma, mientras que lo será el estatal en los supuestos no cubiertos por
las aludidas previsiones estatutarias. En todo caso, al establecer el régimen jurídico de
esos entes fundacionales es evidente que la regulación autonómica habrá de respetar las
competencias del Estado en materias de legislación civil y procesal (artículo 149.1.8 y 6
CE, respectivamente), sin olvidar que el artículo 149.1.1 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las condiciones básicas que garantice la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, competencia que habilita el Estado para dictar normas que permitan disfrutar en condiciones de igualdad del
derecho de fundación (F.J. 4º, apartado final, de la STC 341/2005, de 21 de decembro).
II. Marco normativo
A partir da súa constitucionalización, e respectando o ámbito xurídico privado, desenvolveuse unha lexislación estatal e autonómica para regular os respectivos ámbitos de
competencias exclusivas, concorrentes e compartidas.
1.- O Estado estableceu un primeiro bloque normativo integrado pola Lei 30/1994,
de 24 de novembro, de fundación e incentivos fiscais á participación privada nas actividades de interese xeral, completado polos RRDD 316/1996, de 23 de febreiro, regulamento
para as fundacións de competencia estatal, e 384/1996, de 1 de marzo, regulamento do rexistro de fundacións.
Posteriormente, ese bloque sufre algunhas modificacións coa aprobación da Lei
50/2002, de 26 de decembro. Derrógase o título I da Lei 30/1994, que é substituído polos
novos 46 artigos -un dos cales, o 45, apdo. 1, foi modificado pola Lei 47/2003, de 26 de novembro-. E outro tanto sucede co título II, derrogado e substituído pola Lei 9/2002, do 10
de outubro, do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo. Complétase o bloque normativo co Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de fundacións de competencia estatal.
2.- A Comunidade Autónoma de Galicia sempre tivo presente a necesidade dunha
regulación lexislativa do dereito de fundación. Un primeiro paso atopámolo no artigo 14.
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m) do plebiscitado Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, no que se atribuía á rexión
galega a competencia sobre o réxime das fundacións e os servizos de asistencia social en
todas as súas formas, antecedente do que hoxe constitúe o artigo 27.26 do actual Estatuto
de Autonomía, polo que corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia a competencia
exclusiva do réxime das fundacións de interese galego.
Para satisfacer aquela necesidade lexislativa, "na materia de fundacións exerceuse a
dita competencia con moita maior rapidez mediante a promulgación da Lei 7/1983, do 22
de xuño, de réxime das fundacións de interese galego e o Decreto 193/1984, o 7 de decembro, sobre o Regulamento de organización e funcionamento do protectorado das fundacións de interese galego" 1.
Tamén agora a Comunidade Autónoma deu mostra da súa dilixencia, logo de se
aprobar a Lei 30/1994. A nosa é a segunda comunidade2 que aprobou "un texto normativo
actualizado que se adapte á realidade e á actualidade do fenómeno fundacional, como consecuencia da súa crecente importancia e da súa actuación en múltiples áreas de actividade" (Exposición de motivos I.apdo. 3º da vixente Lei 12/2006, do 1 de decembro).
Ademais da citada Lei 1/2006, o marco normativo autonómico fica completado:
- Pola Lei 10/1996, do 5 de novembro, que obriga a axustar a actuación das fundacións, constituídas polo sector público da Administración autonómica, ao disposto nos artigos 2, selección de persoal; 9, contratación; e 11 e 12, auditorías e control externo da súa
fiscalización polo Consello de Contas.
- Lei 7/2003, de 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia (Capítulo VIII.Fundacións públicas sanitarias, artigos 69 a 72).
- Lei 4/2006, de 30 de xuño, de transferencia e boas prácticas na Administración Pública Galega, que no seu artigo 1.1.b) establece que esta lei "será de aplicación aos organismos autónomos, ás sociedades públicas, ás fundacións do sector público autonómico, e
ás demais entidades de dereito público...
III.- Tramitación parlamentaria
1.- O proxecto de lei de fundacións de interese galego tivo entrada no Rexistro do
Parlamento o día 28 de agosto co número 11.739, e a Mesa do Parlamento, unha vez escoitado o parecer da Xunta de Portavoces, nas súas reunións do día 29 de agosto, admitiu

1 Domingo Bello Janeiro: "A normativa galega sobre fundacións (REGAP nº 28, páx. 305).
2 A primeira foi Andalucía que pola Lei 10/2005, do 31 de maio, axustou o réxime das fundacións andaluzas á lei estatal.
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a trámite o devandito proxecto e publicouse no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
186/2006, do 31 de agosto.
Asignada a súa tramitación á Comisión 1.ª, institucional, administración xeral, de
xustiza e interior, abriuse o prazo de presentación de emendas que rematou o 27 de setembro. Esgotado este trámite, a mesa da Comisión 1.ª, na súa reunión do 3 de outubro, cualificou como emendas ao articulado as 21 formuladas polo Grupo Parlamentario Popular
(BOPG núm. 210/2006, do 4 de outubro). A ponencia constituída para o estudo e informe
das emendas formuladas, rematou o seu labor dando paso ao debate do informe na Comisión correspondente o día 13 de outubro. Nesta sesión, ditaminouse favorablemente o proxecto de lei incorporándose, por unanimidade, 10 emendas ao seu texto, retiráronse 5, e
foron mantidas para o debate plenario 6 emendas.
2.- No Pleno que tivo lugar o 21 de novembro, tentouse chegar a un acordo para
aprobar o ditame por unanimidade. Coma froito desa negociación retiráronse as emendas
do Grupo Popular que afectaban nos artigos 25, 33 e 35, e a aceptáronse outras tres emendas co contido seguinte:
- A emenda núm. 3 do Grupo Popular solicitaba a supresión do apartado 2º do artigo 7º do proxecto, que fixaba unha concorrencia necesaria de dous requisitos para entender
cando "unha fundación desenvolve principalmente as súas funcións en Galicia". Foi transaccionada cun dobre contido. Por unha banda, suprimiuse o devandito apartado 2º do artigo 7º e, por outra, engadiuse un texto transaccional ao artigo 2º, como apartado 2º, coa seguinte redacción:
"Sen prexuízo do disposto na aliña precedente, as fundacións de interese galego poderán establecer relacións instrumentais con terceiros en diferente ámbito territorial".
- A emenda núm. 7 do Grupo Popular postulaba unha modificación no parágrafo
final do artigo 23 relativo á gratuidade do cargo de patrón. Neste apartado o proxecto de lei
orixinario recoñecía ao patrón o dereito a resarcirse dos gastos debidamente xustificados e
ocasionados polo exercicio do cargo "cos límites que regulamentariamente se establezan".
A emenda aceptada, pola contra, defendía que os gastos a resarcir foran os debidamente xustificados e ocasionados sen límites regulamentarios. Este foi a tese que prosperou.
- A emenda núm. 10 do Grupo Popular modificaba o deber de comunicación do fundador -cando é unha persoa física- ao protectorado respecto ao exercicio daquelas funcións
que se reservaba con carácter vitalicio. O texto orixinario establecía que, no suposto de se
producir esta reserva de exercicio de funcións, o fundador debería formular consulta previa
ao padroado. Neste punto, o texto aprobado substituíu a consulta previa pola simple dación
en conta, xustificando este modificación na necesidade de afortalar a vontade do fundador.
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IV.- Contido da Lei.
Dúas consideración xerais van orientar o noso comentario.
A primeira é que cada capítulo da Lei delimita, dun xeito homoxéneo, o bloque normativo sometido a estudo, pasando do xeral ao particular, do abstracto ao concreto, e do
substantivo ao procesual.
A segunda parte dun feito probado. A lei galega respecta as condicións básicas do
dereito de fundación e non invade as normas civís e procesuais establecidas na disposición
transitoria primeira da Lei estatal 50/2002, de 26 de decembro, sen prexuízo da aplicación
preferente daquelas outras que forman parte integrante do dereito civil de Galicia.
1.- Disposicións xerais.
Baixo esta rúbrica, e seguindo as directrices de técnica normativa de 22 de xullo de
2005, os oito primeiros artigos da Lei autonómica 12/2006, de fundacións de interese galego -no sucesivo LFIG- regula: o obxecto e ámbito de aplicación da Lei, o concepto de fundación de interese galego, o seu réxime xurídico, os fins e os beneficiarios, a personalidade da fundación, a súa denominación, o domicilio, e vai rematar cun artigo no que se regula as fundacións estranxeiras que desenvolvan principalmente as súas actividades na comunidade autónoma, texto que garda unha correlación necesaria coa novidade introducida
polo artigo 7 da Lei estatal 12/2002.
Un estudio sistemático destes artigos cos correspondentes da Lei estatal, permítenos
tirar catro ideas-forzas:
Primeira.- A traslación básica á lei autonómica do contido literal dos artigos 2.1, 3,
4, 5, 6 e 7 da Lei estatal 50/2002, de 26 de decembro, tal como ratifica a disposición adicional primeira da vixente Lei 12/2006:
O contido dos artigos 2.1, 5 ao 15, 22, 24, 26, 30, 41, 42.1, 4 e 5, 44, 47.1, 48.2, 50
e 53.8 desta lei están redactados de conformidade cos preceptos de aplicación xeral da Lei
50/2002, de 26 de decembro, de fundacións.
Alguén pode comentar que reproducir na lexislación autonómica preceptos da lei estatal, ademais de ser unha mala técnica xurídica, abre o camiño para declarar unha posible
inconstitucionalidade da norma. Non é este o caso. O mellor alegato atópase no fundamento xurídico 9, apartado 3 da STC núm. 341/2005.
"Recapitulando todo lo anterior y a efectos de nuestro enjuiciamiento, cabe distinguir dos supuestos de reproducción de normas estatales por las autonómicas, de los que se
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derivan consecuencias distintas. El primer supuesto se produce cuando la norma reproducida y la que reproduce se encuadran en un materia sobre la que ostentan competencias
tanto el Estado como la comunidad autónoma. El segundo tiene lugar cuando la reproducción se concreta en normas relativas a materias en las que la Comunidad Autónoma carece de competencias. Pues bien, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, mientras que
en el segundo la falta de habilitación autonómica debe conducirnos a declarar la inconstitucionalidad de la norma que transcribe la norma estatal (salvo supuestos excepcionales
como el aludido en la STC núm. 47/2004, de 25 de marzo), en el primero, al margen de reproches de técnica legislativa, la consecuencia no será siempre la inconstitucionalidad,
sino que habrá que estar a los efectos que tal reproducción pueda producir en el caso concreto".
Segunda.- A afirmación do principio de territorialidade na delimitación do ámbito de
aplicación da lei.
Semella oportuno explicitar esta afirmación para comprendela.
O artigo 1 da Lei autonómica 7/1983, de 22 de xuño, -modificado pola Lei 11/1991,
de 8 de novembro- ao delimitar o seu ámbito de aplicación, configuraba ás fundacións de
interese galego cun criterio alternativo: "...aquelas que estando domiciliadas ou desenvolvendo principalmente as súas funcións en Galicia". Este concepto xurídico indeterminado
precisouse polo Decreto da Xunta de Galicia 248/1992, do 18 de xullo (artigo 2.2) entendendo que unha fundación desenvolve principalmente as súas funcións en Galicia pola concorrencia de dous requisitos:
a) Que o conxunto dos seus activos, que radiquen ou se atopen depositados no territorio da Comunidade Autónoma, teñan un valor de inventario superior á metade do total
dos seus bens inventariados;
b) Que naturalmente invistan ou destinen a Galicia a parte máis importante do seu
orzamento de gastos, ou ben que desenvolvan en Galicia a máis salientable das súas funcións.
Aquel criterio alternativo suprímese na vixente Lei autonómica 12/2006. Para que
unha fundación adquira a condición de interese galego, ten que desenvolver principalmente as súas actividades e fixar o seu domicilio en Galicia (artigo 2.1 LFIG), requisito único
que afortala o artigo 7.1 da mesma LFIG coa seguinte redacción:
"Deberán estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia as fundacións
de interese galego que desenvolvan principalmente as súas actividades dentro do seu territorio".
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As razóns que impulsaron a este cambio de criterio son, ao meu xuízo, de índole diversa:
-De base constitucional. Como lembra o fundamento xurídico 2, parágrafo final, da
Sentencia do Tribunal Constitución 341/2005, de 21 de decembro, o panorama que ofrece
o tratamento do fenómeno fundacional no bloque de constitucionalidade se basea nunha
distribución competencial que "...opera sobre el criterio del ámbito territorial sobre el que
se extienda el desarrollo principal de las actividades de las fundaciones".
-De carácter evolutivo. O proxecto de lei presentado no Rexistro da Cámara o día
28 de agosto de 2006 establecía, no seu artigo 7.2, os requisitos conxuntos para entender
cando "unha fundación desenvolve principalmente as súas funcións en Galicia". Estes requisitos eran os recollidos no artigo 2 do citado Decreto 248/1992 e, ao longo da tramitación parlamentaria, a Comisión aceptou a emenda núm. 3 de supresión do G.P. Popular, desaparecendo o dito apartado 2 e nacendo, por transacción, a aliña 2 do vixente artigo 2, engádega que matiza o ámbito territorial das fundacións de interese galego en termos que son
unha reprodución do parágrafo in fine da aliña 3 do artigo 1 da Lei andaluza 10/2005, de
31 de maio.
-De lege data. O artigo 7 da LFIG é unha transcrición do artigo 6 da lei estatal. Neles
únense os conceptos domicilio e desenvolvemento principal das súas actividades para determinar o ámbito territorial de aplicación da lei.
Terceira.- O concepto de fundación é unívoco.
"...El artículo 34 CE se refiere sin duda al concepto de fundación admitido de forma
generalizada entre los juristas y que considera la fundación como la persona jurídica constituída por una masa de bienes vinculados por el fundador o fundadores a un fin de interés
general" (Fundamento xurídico 4º, apartado 2º da STC 341/2005, do 21 de decembro).
Ese é o concepto que nos seus elementos esenciais recóllese no artigo 1.1 da Lei estatal 30/1994, reitérase no artigo 2.1 da Lei 50/2002, e mantense no artigo 2.1 da LFIG
cunha engádega que salienta a súa natureza autonómica:
"Son fundacións de interese galego aquelas organizacións constituídas sen fin de
lucro que, por vontade dos seus creadores, teñan afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de fins de interese xeral para Galicia que desenvolvan rincipalmente as súas actividades e teñan o seu domicilio no territorio da Comunidade Autónoma".
Cuarta.- A determinación dos seus fins.
Os antecedentes normativos coincidían en clasificar as fundacións atendendo aos
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seus fins ou actividades -benéfico-asistenciais, benéfico-docentes, culturais...-. Pola contra,
a lexislación vixente configura a fundación como unha institución única, na súa estrutura e
nos elementos esenciais da súa composición, e diversa nos seus fins, como pon de manifesto o artigo 4º da LFIG, no que se recolle unha variedade de fins que, en contraste co artigo 3 da Lei estatal, presenta algunhas peculiaridades:
- No cultural "...particularmente a promoción, o fomento e a difusión da lingua e da
cultura galegas".
- No político "...de fortalecemento institucional de Galicia, ... de promoción dos valores constitucionais, estatutarios e de defensa dos principios democráticos".
- No social "...de apoio á igualdade de oportunidades entre homes e mulleres".
- No económico "...fomento da economía social e do desenvolvemento da economía
produtiva de Galicia.
Coa referenciada ampliación de fins, ábrese o camiño para permitir a creación de
fundacións con fins políticos, ou aquelas outras tendentes a facilitar a participación en actividades económicas. Entendemos que esa amplitude de fins permite a súa creación e, consecuente con esta liña de apertura, acéptase tamén o recoñecemento das fundacións laborais (artigo 4.2 LFIG). Pola contra prohíbese as fundacións familiares agás "... as fundacións cuxa finalidade exclusiva ou principal sexa a conservación e a restauración de bens
do patrimonio cultural galego, ou do patrimonio histórico español, sempre que cumpran as
esixencias establecidas pola normativa autonómica e estatal, en particular, respecto dos deberes de visita e exposición pública dos devanditos bens (artigo 4.4 LFIG).
2.- Constitución.
Desde unha vertente metodolóxica parécenos oportuno distinguir entre creación e
constitución.
A creación ten a súa orixe na vontade do fundador -pedra angular do concepto
mesmo de fundación-, que se vincula "ás persoas físicas e xurídicas, sexan públicas ou privadas".
Esa vontade de crear unha fundación e de dispoñer dos bens e dos dereitos, que integran a dotación, opera a través de actos intervivos ou mortis causa que impulsan o nacemento da fundación:
"La fundación nace, por tanto, de un acto de disposición de bienes que realiza el
fundador, quien los vincula a un fin por él determinado y establece las reglas por las que
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han de administrarse al objeto de que sirva para cumplir los fines deseados de manera permanente o, al menos, duradera".
Por outra banda, a referencia constitucional e a tradición xurídica avalan que a constitución da fundación é, nunha parte, un negocio xurídico civil e, noutra, un acto administrativo complexo, integrado por actos separados, na súa formulación, e concatenados para
o seu nacemento e eficacia.
O texto legal vixente recolle ambas fases. A creación establécese nos artigos 9 e 10,
e a constitución regúlase nos seus artigos 11, 12 e 13 -a escritura de constitución ou carta
fundacional, os estatutos e a dotación-, que son, no seu contido esencial, unha transcrición
dos artigos 8 a 13 da Lei estatal 50/2002, do 26 de decembro.
Os dous primeiros artigos -11 e 12-, non presentan maiores novidades, agás a que se
reflicte no apartado c).1 do artigo 12. Para o lexislador galego non é suficiente que os estatutos fagan constar os fins fundacionais -como prescribe a lei estatal-, esixe tamén determinar "as principais actividades encamiñadas ao cumprimento dos devanditos fins".
En canto á dotación, que pode consistir en bens e dereitos de calquera clase, debe
ser adecuada e suficiente, requisitos que o protectorado debe avaliar segundo o disposto no
artigo 48.1 b) cun informe preceptivo que condiciona a súa inscrición no Rexistro de fundacións e maila adquisición da súa personalidade xurídica.
Dentro desa dotación, hai que distinguir entre a inicial e a sucesiva, limitada neste
caso a aquelas achegas que sexan dinerarias, e, se é o caso, de non ser dinerarias, hai que
sumar á escritura fundacional a taxación realizada por un experto independente. Respecto
ao cumprimento deste requisito, establécese a presunción legal de estimar suficiente a dotación cuxo valor económico alcance os 30.000 euros, límite mínimo cuantitativo que é
unha transposición do establecido no artigo 12.1 da Lei estatal 50/2002.
¿Existe algún outro elemento esencial para constitución unha fundación?
Lembramos ao profesor Alejandro Nieto que, con carácter xeral, salienta que "Allí
donde aparecen los intereses generales puede y debe intervenir la Administración Pública"
, afirmación premonitoria que o Tribunal Constitucional sanciona con estas verbas "Del
rasgo básico que supone el que las fundaciones tengan un fin de interés general se deriva
la exigencia de la intervención administrativa" (fundamento jurídico 4, apartado 4 de la
STC 341/2005).
Polo tanto, no acto fundacional está presente a Administración Pública. Esta debe
respectar a vontade do fundador, porén isto non limita a súa competencia para establecer
uns requisitos que deben cumprirse para que a fundación adquira a súa personalidade xurí-
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dica, determine o seu alcance e fixe os seus límites. Nesta liña, o artigo 5 prescribe o carácter constitutivo da inscrición da escritura fundacional no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, e declara a unha fundación en proceso de formación (artigo 8 LFIG) en tanto
non se leve a cabo o acto de inscrición, incumprimento que faculta ao protectorado para nomear novos patróns e para asumir a obriga de inscribir a fundación no devandito Rexistro,
logo de obter a correspondente autorización xudicial.
Tamén hai que salientar que corresponde á Administración autonómica o acto xurídico de cualificación da fundación para que sexa recoñecida como de interese galego, aplicando os criterios reflectidos no artigo 4º do Decreto 248/1992. E, por último, a facultade
de denegar a inscrición, por resolución motivada, cando o proceso de constitución non se
axuste ás prescricións da lei.
3.- O padroado.
Regúlase desde os artigos 15 a 25 da LFIG, subliñándose que os artigos 15 -órgano
de goberno-, 22 -responsabilidade dos patróns-, e 24 -substitución, cesamento e suspensión
do cargo de patróns- están redactados de conformidade cos preceptos de aplicación xeral
contidos na Lei estatal 50/2002.
Este feito explica que o lexislador autonómico sexa máis creativo na regulación do
órgano de goberno, sempre con dous límites:
-A garantía institucional do dereito de fundación, que lle obriga a manter as características esenciais do padroado para facelo recoñecible no mundo xurídico.
-O respecto á vontade do fundador, en canto elemento esencial da fundación que
pode ser modulada pola intervención administrativa e polo control público dos fins xerais.
Defínese como órgano de goberno e representación da fundación, ao que lle corresponde "cumprir os fins fundacionais e administrar con dilixencia os bens e os dereitos que
integran o patrimonio da fundación, mantendo o seu rendemento e a súa utilidade".
A devandita definición descritiva vainos facilitar o seu comentario para o cal semella oportuno escindir o órgano das facultades atribuídas aos seus membros.
1.- O Padroado é un órgano necesario. En toda fundación deberá existir coa denominación de Padroado.
1.1.- Tamén é un órgano colexiado, constituído por un mínimo de tres membros.
Certo é que existen antecedentes na súa regulación que acreditan a posibilidade de ser un
órgano único ou unipersoal. Abonda coa lectura da Instrución da beneficencia particular de
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14 de marzo de 1899 ou co artigo 9.3 do Regulamento de fundacións culturais privadas de
1972, que facultaba ao fundador para se reservar, en exclusiva e con carácter vitalicio, o
cargo de patrón único ata o seu pasamento3.
O modelo muda a partir dos artigos básicos 12.1 e 13.1 da Lei estatal 30/1994, e o
carácter colexiado do órgano imponse actualmente a todas as fundacións, que deberán
adaptarse a ese modelo (Disposición Transitoria única LFIG), aínda que se permita -con carácter temporal- "que o fundador ou fundadores que sexan persoas físicas poderán reservar
para si, con carácter vitalicio o exercicio de todas as competencias asignadas ao órgano de
goberno da fundación. Neste caso, a persoa fundadora deberá exercer as súas funcións dándolle conta previamente ao Padroado".
E ese órgano colexiado necesita ter un presidente -que será membro do padroado- e
debe nomear un secretario, cargo que pode recaer nunha persoa allea ao padroado, innovación que introduce a vixente lei separándose do precedente contido no artigo 13.1 da Lei
autonómica 11/1991, de 8 de novembro.
1.2.- Os titulares do cargo de patrón poden ser persoas físicas ou xurídicas, e deben
ter, aquelas, plena capacidade de obrar e non poden estar inhabilitadas para o exercicio de
cargos públicos.
Os devanditos cargos deben ser aceptados de xeito expreso, formalizados nalgunha
das modalidades previstas no artigo 19.1, notificados ao protectorado e inscritos no Rexistro de fundacións de interese galego, actos todos eles habilitantes para que o patrón inicie
a súa xestión.
1.3.- O cargo ten a duración que se estableza nos estatutos ou na carta fundacional.
É gratuíto e de exercicio persoal. Estas dúas últimas características son merecentes dunha
explicación polo miúdo.
A gratuidade do cargo de patrón é unha constante histórica, e implica que non poida
percibir ningunha retribución "nin en cartos nin en especie" polo desempeño das súas funcións. Sen rachar con este principio, a lei vixente introduce algunhas modulacións:
a) Ten dereito ao resarcimento dos gastos debidamente xustificados que o cargo lle
ocasione no exercicio das súas funcións. Este dereito foi emendado ao longo da súa trami-

3 Na nota 17 do traballo de Antonia Nieto Alonso "Las fundaciones de interés gallego. Regulación y juicio crítico" (páx. 344 da

Revista Xurídica Galega), recóllese a seguinte referencia: En el artículo 9.1 de los Estatutos de la fundación Pedro Barrié de la
Maza, conde de Fenosa, se confía de modo exclusivo al fundador, y en su defecto al patronato, el gobierno, administración y representación de la administración. Fallecido el fundador, todas sus facultades recaerán exclusivamente sobre el Patronato.
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tación parlamentaria (artigo 23.1). Inicialmente o proxecto lexislativo remataba co seguinte inciso: "cos límites que regulamentariamente se establezan", como xa dixemos con anterioridade, na negociación mantida na sesión plenaria suprimiuse a referencia aos límites a
prol da prescrición de ter dereito a resarcirse de todos os gastos "debidamente xustificados".
Entendeuse que o cargo sen deixar de ser esencialmente gratuíto, non debe ser oneroso para
o patrón.
b) Ten dereito a percibir unha retribución adecuada -sempre que a vontade do fundador non dispuxese o contrario e se dea conta ao protectorado no prazo dun mes- pola
prestación á fundación de servizos distintos dos que implican o desempeño das súas funcións.
c) Ten dereito á contraprestación pactada nos supostos de autocontratación (artigo
40 da LFIG).
Por último, en relación co exercicio do cargo, mantense o principio de que o desempeño sexa persoal, aínda que a lei vixente permita actuar por representación (artigo
17.4), por delegacións ou por apoderamentos coas excepcións e limitacións establecidos no
artigo 18 LFIG.
2.- Facultades conferidas aos patróns.
Para cumprir os fins fundacionais, tanto os estatutos como a lei confiren aos patróns
amplas facultades, algunhas delas indelegables, como son: a aprobación das contas e o plan
de actuación; a modificación dos estatutos; a adopción dos acordos de fusión, extinción ou
liquidación e, en xeral, todos aqueles actos que requiran a autorización do protectorado.
E, xunto a aquelas facultades, o artigo 20 da LFIG determina os seus dereitos e deberes como membros do padroado para impulsar o normal funcionamento da institución.
Con esa finalidade, e sempre que o volume de xestión ou calquera outra circunstancia o
aconselle, a lei permítelles constituír comisións, crear consellos asesores e de estudo e -se
así o prevén os estatutos- encomendar o exercicio da xestión ordinaria ou administrativa das
actividades da fundación a un xerente, que poderá ser unha persoa física ou xurídica, con
acreditada solvencia técnica e co dereito a percibir unha remuneración axustada ás funcións
desempeñadas (artigo 25 LFIG).
Aquel conxunto de dereitos e deberes, vencellados a unha actividade dilixente e leal
na procura dos fins fundacionais, configuran o estatus do patrón e, de se incumprir, o nacemento dunha responsabilidade solidaria fronte á fundación polos danos e perdas causados por actos contrarios á lei ou aos estatutos "ou polos actos realizados sen a dilixencia
coa que deben desempeñar o cargo".
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Para a súa esixencia, a lei recoñece lexitimación para promover a acción de responsabilidade ante a xurisdición competente á:
- O propio órgano de goberno.
- O protectorado e os patróns disidentes ou ausentes, así como, a persoa fundadora
cando non fose patrón.
Por último, e dentro deste apartado, o artigo 24 relata os supostos de substitucións,
cesamentos e suspensión do cargo de patrón, os cales, por reflectir a lexislación básica estatal, non presenta ningunha novidade merecente de especial consideración.
4.- O réxime económico da fundación.
"O patrimonio da fundación está formado por todos os bens, dereitos e obrigas susceptibles de valoración económica que integren a dotación, así como por todos aqueles que
adquira a fundación con posterioridade á súa constitución, aféctense ou non á dotación"
(artigo 26 LFIG).
Á vista desta definición, é posible distinguir dentro do patrimonio dous grupos de
bens, os que integran a dotación e os adquiridos con posterioridade, gozando dunha especial atención os bens e dereitos que estean directamente vinculados ao cumprimento dos
fins fundacionais", vinculación fundada na vontade expresa do fundador, do padroado ou
da persoa física ou xurídica, pública ou privada, que realice unha achega voluntaria á fundación e, tamén, os vencellados por resolución motivada do protectorado ou da autoridade
xudicial.
A distinción ten importancia -supón unha innovación na lexislación- respecto aos
actos de disposición, alleamento ou gravame:
- Se afectan á dotación ou aos bens e dereitos directamente vinculados aos fins fundacionais, o artigo 21.1 da Lei estatal require que o padroado obteña a autorización previa
do protectorado. Entronques, a lei autonómica -para estes bens e dereitos e, en xeral, para
aqueles cuxo importe sexa superior ao 20% do activo da fundación- establece o deber de
comunicación ao protectorado no prazo máximo dun mes (artigo 29.1 LFIG). En definitiva, a lei autonómica substitúe a autorización estatal polo acto concreto de comunicación,
establecendo un control a posteriori e recoñecendo ao padroado, por conseguinte, unha
maior autonomía.
- E respecto aos restantes bens ou dereitos, os actos de alleamento ou de gravame,
faranse constar anualmente na memoria presentada ao protectorado.
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Por último, hai que facer constar que, en materia de herdanzas e doazóns, se reproduce o artigo 22 da Lei estatal, e que, en relación coa publicidade do patrimonio, se manteñen os deberes legais do padroado de formación do inventario e da inscrición do patrimonio nos rexistros públicos correspondentes.
5.- Funcionamento e actividade da fundacións.
5.1.- Funcionamento.
Vén presidido polos principios establecidos no artigo 31 LFIG, entre os que hai que
subliñar "destinar efectivamente o patrimonio e as súas rendas, de acordo con esta lei e cos
estatutos da fundación, aos seus fins fundacionais". O seu desenvolvemento instruméntase
nun réxime de adopción de acordos, axustado ao disposto nos estatutos e nas normas de réxime interno, estas últimas aprobadas polo padroado dentro do marco xurídico vixente.
5.2.- Financiamento das súas actividades.
Os comentaristas da anterior normativa galega en materia de fundacións, coincidían
na falla dunha disposición legal expresa sobre a realización de actividades industriais ou
mercantís por parte das fundacións de interese galego.
Coido, agora, que o lexislador autonómico superou esta limitación. A partir do principio reitor de que a fundación pode ser financiada por calquera medio lícito, recoñécelle o
dereito:
- a "desenvolver actividades económicas cuxo obxecto estea relacionado cos fins
fundacionais ou sexan complementarias ou accesoria delas, con sometemento ás normas reguladoras da defensa da competencia".
- a "participar en sociedades mercantís, nas que non se responda persoalmente das
débedas sociais". Participación que, de ser maioritaria, deberallo comunicar ao protectorado e que, de corresponder ás sociedades personalistas, deberá proceder ao seu alleamento
ou a promover a transformación de tales sociedades.
Como consecuencia do recoñecemento desas actividades, o padroado debe incluír na
súa contabilidade "o detalle das sociedades participadas, con indicación da porcentaxe de
participación" [artigo 36.2 g) da LFIG], así como a axustala ao disposto no código de comercio cando realicen actividades económicas e a presentar as contas anuais consolidadas
cando a fundación se atope "en calquera dos supostos previstos no citado código para a sociedade dominante" (artigo 36.6 da LFIG).
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O conxunto destas actividades perseguen unha finalidade: obter os ingresos necesarios para que se cumpran os fins fundacionais de interese xeral fixados pola vontade do fundador nos estatutos. Agora ben, as rendas producidas e os ingresos obtidos teñen un destino determinado por lei, ao ser unha institución sen fin de lucro. Por este motivo:
- O 70% dos ingresos, logo de se deducir os gastos realizados, están afectos á realización dos fins fundacionais.
- E o resto das rendas e ingresos deberán incrementar a dotación ou as reservas, unha
vez deducidos os gastos de administración, cuxa contía máxima se determinará regulamentariamente.
5.3.- Contabilidade.
A Lei 7/1983, do 22 de xuño, modificada pola Lei 11/1991, do 8 de novembro, regulaba nun só artigo -o 21- a actividade contable das fundacións, que logo completaba coas
correspondentes normas regulamentarias. O modelo actual é diferente, xa que tanto a lei estatal como a autonómica regulan con detalle -ás veces cun acento regulamentario excesivoa actividade contable. A lei autonómica 12/2006 dedica os artigos 36 a 39 -todos eles de
considerable extensión- ao que a exposición de motivos denomina "a área de xestión económica da fundación".
A devandita contabilidade ten un obxecto craro, mostrar a imaxe fiel do patrimonio,
da situación financeira e dos resultados da fundación.
A súa elaboración corresponde ao padroado, e se reflicte nas contas anuais, integradas polo balance de situación, a conta de resultados e a memoria correspondentes ao exercicio económico anterior.
A devandita documentación, deberá axustarse aos modelos, ás normas e aos criterios establecidos na adaptación sectorial do plan xeral de contabilidade para as entidades
sen fins lucrativos, admitíndose un modelo simplificado de contabilidade para aquelas fundacións que cumpran dúas das seguintes circunstancias:
- Que o total das partidas do activo non superen os 150.000 euros
- Que o importe do volume anual de ingresos pola actividade propia, mais de ser o
caso, o de cifra de negocios da súa actividade mercantil, sexa inferior aos 150.000 euros.
- Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a cinco.
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En canto ao procedemento, as contas anuais serán aprobadas polo padroado dentro
dos seis meses seguintes á data de pechamento do exercicio; presentaránselle ao protectorado no prazo dos vinte días hábiles, acompañadas da certificación do secretario e, se é o
caso, do informe da auditoría. O protectorado, tras examinar e comprobar a súa adecuación
formal á normativa vixente, depositaraas no Rexistro de fundacións de interese galego, con
independencia da obriga de depositalas tamén no Rexistro mercantil, nos casos que así o
dispoña a súa regulación.
En canto á auditoría, hai que ter en conta o disposto no artigo 37 que somete as contas anuais das fundacións a unha auditoría externa cando, durante dous exercicios consecutivos, concorran na data do seu pechamento, a lo menos, dúas das seguintes circunstancias:
- Que o total das partidas de activo sexa superior a 2.400.000

.

- Que o importe neto do volume anual de ingresos pola actividade propia máis, de
ser o caso, o da cifra de negocios da súa actividade mercantil sexa superior a 2.400.000 .
- Que o número de traballadores empregados durante o exercicio sexa superior a 50.
- Que o valor das vendas e dos gravames de bens e de dereitos da fundación realizados ao longo do exercicio económico supere o 50% do valor total do seu patrimonio.
Ademais deste suposto, a Lei establece a necesidade de someter a auditoría externa
aquelas contas que, a xuízo do padroado ou do protectorado, presenten circunstancias especiais que o aconsellen en relación coa contía do patrimonio ou co volume de xestión. Para
a contratación da auditoría externa terase en conta o establecido na Lei 19/1988, do 12 de
xullo, e os auditores designados disporán dun prazo mínimo dun mes, a contar desde a entrega das contas anuais formuladas, para a realización do seu informe, que serán presentados ao protectorado xunto coa presentación das contas anuais.
Por último, hai que facer mención do plan de actuación que substitúe á anterior obriga de aprobar un orzamento anual para facilitar a súa xestión. Xa que logo, o padroado elaborará e remitiralle ao protectorado, nos últimos tres meses de cada exercicio, o devandito
plan de actuación, no que serán reflectidos os obxectivos, as actividades a desenvolver durante o exercicio seguinte, unha previsión das partidas de ingresos e gastos e unha memoria explicativa do mesmo plan de actuación. Presentado ao protectorado e acompañado da
certificación da súa aprobación polo padroado, depositarase no Rexistro de fundacións de
interese galego.
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6.- Modificación dos estatutos. Fusión, escisión e extinción da fundación.
6.1.- Modificación dos estatutos.
"El artículo 27.1 de la Ley de fundaciones, rompiendo con la tradición jurídica española, anteponiendo sin demasiados miramientos la promoción de los intereses generales
a la voluntad del fundador, llevando a sus máximas consecuencias el principio que hemos
denominado pro-fundación, faculta al patronato para modificar los estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente, en interés de la misma, y no lo haya prohibido el
fundador, en cuyo caso requerirá la autorización previa del protectorado"4.
As palabras transcritas reflicten o comentario crítico dos dous autores citados ante a
redacción do artigo 27.1 da Lei 30/1994, de fundacións. Comentario que, entendo, se tornaría en favorable ao comprobar que o artigo 29.1 da Lei estatal 50/2002 tivo a ben suprimir o parágrafo final, volvendo ao seo da referida tradición xurídica.
E este comentario favorable tamén debe estenderse ao vixente artigo 41.1 da LFIG
que transcribe o citado artigo 29.1 da lei estatal -de aplicación xeral ao abeiro do artigo
149.8.ª CE-, o contido do cal está en sintonía coa doutrina sentada polo Tribunal Constitucional no fundamento xurídico 10.d) apdo. 3º da Sentencia núm. 341/2005, que di:
"Pues bien, podemos afirmar que, con la supresión del inciso final del antiguo artículo 27.1 de la Lei 30/1994, el legislador estatal ha erigido a la voluntad del fundador,
manifestada en el negocio jurídico fundacional, en el límite infranqueable de eventuales
modificaciones estatutarias, excluyendo la intervención sustitutiva del protectorado. En
todo caso estamos ante una norma que incide en el núcleo mismo de la institución fundacional, en cuanto persona jurídico-privada, que ha de reconducirse al ámbito propio de la
legislación civil en el cual el Estado tiene, en principio, competencia exclusiva ex art.
149.1.8ª CE, que únicamente reconoce competencia normativa a las comunidades autónomas para conservar, modificar o desarrollar los derechos civiles, forales o especiales allí
donde existan".
Polo tanto, para modificar os estatutos é necesaria a concorrencia de dous requisitos: que resulte conveniente para o interese da fundación e que a persoa fundadora non o
prohibise, requisitos que se afortalan na alínea 2 do artigo 41 cando sinala que, se as circunstancias que presidiron a constitución da fundación variasen, de xeito que esta non
poida actuar satisfactoriamente de acordo cos seus estatutos, o padroado deberá acordar a
súa modificación "agás que para este suposto o fundador prevese a extinción da fundación".

4 "Derecho de fundaciones y voluntad del fundador". Autores José Luis Piñar Mañas y Alicia Real Pérez (Editorial Marcial Pons,

páx. 140).
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6.2.- Fusión e escisión.
A fusión regúlase no artigo 42 e as súas aliñas 4 e 5 reflicten o contido básico do artigo 30 da Lei estatal 50/2002.
Dentro desta figura xurídica coexisten dúas modalidades: a absorción ou a creación
dunha nova fundación que, en todo caso, supón a extinción dunha ou de todas aquelas que
se integren na nova organización. A súa promoción corresponde ao padroado e debe comunicalo ao protectorado, órgano que pode opoñerse por razóns de legalidade e mediante un
acordo motivado. De non existir obstáculo legal, a fusión debe constar en escritura pública
e ser inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Por outra parte, o artigo 43 desenvolve a figura da escisión que supón "a creación
doutra ou doutras fundacións mediante a segregación dunha parte ou de varias partes do seu
patrimonio, que se lle transmite a outra ou a outras fundacións, esixe que non conste a vontade contraria do fundador e que se xustifique o mellor cumprimento dos fins fundacionais
da escindida".
En calquera caso da escisión, o protectorado desempeña unha función especial de
control, xa que pode opoñerse "por razóns de legalidade e mediante un acordo motivado
no prazo máximo dun mes".
6.3.- Extinción e liquidación.
O artigo 44 da LFIG, que regula a extinción, é unha reprodución, no seu contido
esencial, do artigo 31 da Lei 50/2002, precepto estatal de aplicación directa por afectar ás
condicións básicas do dereito de fundación.
Das seis causas que motivan a extinción só dúas están vinculadas á vontade do fundador: a expiración do prazo polo que foi constituída -que debe ser suficiente para a consecución dos fins fundacionais-, e a concorrencia de calquera causa prevista no acto constitutivo ou nos estatutos. As restantes catro causas son aquelas que a doutrina civilista tradicional denomina como causas legais, intervindo no seu desenvolvemento, dun xeito primordial, o padroado, o protectorado e, incluso, a autoridade xudicial mediante resolución
motivada.
Respecto da eficacia das causas de extinción, faise constar que o cumprimento do
prazo produce a extinción automática e de pleno dereito da fundación. As restantes necesitan a apertura dun expediente con acordo favorable do padroado, ratificado polo protectorado, agás a última causa "cando concorra calquera outra causa establecida nas leis," que
require unha resolución xudicial motivada.
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A declaración de extinción vai traer consigo a apertura do proceso de liquidación,
actuando, como órgano, o padroado baixo o control do protectorado, a quen lle corresponde verificar as actuacións de liquidación e cancelación e a promoción da extinción no Rexistro correspondente. Se como consecuencia da extinción, fose disolto o padroado, o labor
de liquidación corresponderá aos liquidadores que designe o protectorado de oficio.
O último estadio deste proceso é o destino dos bens. Cuestión que, historicamente,
non tivo unha resposta dotada de certeza xurídica. E nesa liña, o vixente artigo 45.1 vainos
dicir que se lles dará o destino previsto polo fundador ou decidido polo padroado cando
teña recoñecida esa facultade na carta fundacional. Con esta redacción ábrese camiño á posibilidade de reverter a dotación inicial -ou o doado ou o deixado a título de legado ou herdanza- aos herdeiros do fundador. Sobre esta cuestión incide o Tribunal Constitucional na
repetida Sentencia núm. 341/2005 nos seus dous último parágrafos do Fundamento Xurídico 6º:
"Pues bien, se mantiene por los recurrentes, que admitir la cláusula de reversión o
desafectación del patrimonio fundacional es contrario al artículo 34 CE porque ignora la
garantía del instituto de la fundación ... Ello no resulta contrario al artículo 34 CE, puesto que la fundación, mientras ha existido se ha atenido a la consecución de dicho fin y, una
vez extinta, como quiera que ya no existe fundación, desaparece el deber de perseguir un
fin de interés general; solución que resulta coherente con la primacía que en las fundaciones se atribuye a la voluntad del fundador en el artículo 39 CC".
¿E que ocorre no suposto de non estar previsto ese destino?. O apartado 2º do artigo 45 da resposta a este interrogante ao corresponderlle ao protectorado destinar tales bens
e dereito "ás fundacións, ás entidades non lucrativas privadas ou ás entidades públicas que
persigan fins de interese xeral, que desenvolvan principalmente as súas actividades en Galicia e que teñan afectados os seus bens, incluso no suposto de disolución á consecución de
tales fins".
Sobre este último aspecto tamén pronúnciase o Tribunal Constitucional na citada
Sentencia, fundamento xurídico 5º:
"Para la hipótesis de que el fundador nada hubiera dispuesto al respecto, en el
apartado tercero se contempla la posibilidad de que el instituyente atribuya la facultad de
decidir el destino de los bienes al Patronato; en otro caso, su ejercicio corresponderá al
Protectorado. A su vez, en el apartado cuarto y último se limita esta facultad de disposición, estableciéndose que los bienes "se destinarán, en todo caso, a las Fundaciones, entidades no lucrativas privadas o entidades públicas que persigan fines de interés general,
que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid, y que tengan
afectados sus bienes, incluso en el supuesto de su disolución a la consecución de tales
fines" (apartado 3.º).
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"Pues bien, desde la perspectiva de la ley recurrida, ocurre lo propio, ya que, habiendo asumido estatutariamente el legislador autonómico competencia sobre el régimen
jurídico de las fundaciones que desarrollen su actividad principalmente en el territorio de
la Comunidad Autónoma, dentro de dicha competencia encuentra perfecto acomodo el establecimiento de normas relativas a las actuaciones administrativas procedentes en caso
de disolución de los entes regulados. Y es que declarar, como hace el precepto legal impugnado, que el destino de los bienes de la fundación en caso de extinción será en primer
término, el decidido por el fundador, no supone regulación de la posible cesión o transferencia de bienes patrimoniales ni de ningún instituto civil, sino el reconocimiento de la eficacia de tal decisión, desde la perspectiva de la liquidación que debe llevar a cabo el patronato, bajo el control del protectorado" (apartado 8.º).
7. O protectorado
A Lei 30/1994 marcou un fito na súa configuración. Pasou de ser un órgano primordialmente intervencionista e controlador a se converter nun órgano fundamentalmente
asesor. E nesta liña afonda a Lei estatal 50/2002 e a Lei autonómica 12/2006. Para confirmar esta evolución abonda coa lectura do artigo 47.1:
"O protectorado é o órgano administrativo de asesoramento, apoio técnico e control das fundacións que velará polo exercicio correcto do dereito de fundación e pola legalidade da súa constitución e funcionamento".
O seu exercicio corresponde á Xunta de Galicia a través dos departamentos que
teñan atribuídas as competencias correspondentes aos fins das fundacións.
En canto ás súas funcións, o artigo 48.1 da LEFG relaciona ata 14 supostos que
poden clasificarse nos seguintes grupos:
- As que afectan a creación e constitución da fundación (letras a), b), c) e k).
- Ao padroado (letras f), g) e i).
- Á administración dos bens (letra d).
- Ao funcionamento e actividade da fundación (letras d), l) e m).
- A modificación, fusión e extinción (letras h) e g).
- E unha cláusula final "calquera outra función que se lle atribúa nesta lei e no ordenamento xurídico vixente".
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Ademais destas funcións, noutros artigos deste apartado saliéntanse algúns aspectos
merecentes de consideración:
- A solicitude de asesoramento ao Servizo de Igualdade cando fose necesario ou conveniente para integrar activamente a dimensión da igualdade de oportunidades entre homes
e mulleres.
- A lexitimación para exercer a acción de responsabilidade respecto dos patróns
polos actos relacionados no artigo 22.2 ou para promover o cesamento dos membros do padroado nos supostos establecidos no artigo 24.4.
- A intervención temporal da fundación cando advertise unha irregularidade grave
na xestión económica ou unha desviación grave respecto dos fins fundacionais, ínnovación
introducida pola Lei estatal 50/2002 que por ser básica se traslada ao texto autonómico.
- O réxime das autorizacións baseado no silencio administrativo positivo, no suposto de "non se recibir resolución expresa no prazo dun mes", e o sometemento dos acordos
do protectorado, suxeitos a dereito administrativo, a recursos na vía administrativa e, se é
o caso, a contenciosoadministrativa.
- O deber de remitir testemuño ao Ministerio Fiscal ou ao órgano xudicial competente da existencia de indicios de ilicitude penal na actividade da fundación.
En resume, estamos en presenza dun órgano de apoio, asesoramento e de control público para garantir a vontade do fundador, os fins da fundación e a corecta administración
do seu patrimonio.
8. O rexistro das fundacións
A regulación contida nos artigos 52 a 55 da LFIG supón unha mellora importante se
tomamos como referencia a normativa autonómica anterior. Esta era insuficiente na súa
vertente lexislativa, en canto deixaba o seu desenvolvemento material ás normas de carácter regulamentario.
As citadas eivas quedan resoltas na Lei autonómica 12/2006.
Nos seus aspectos xerais, configúrase como un rexistro público, único, adscrito á
Consellería competente en materia de fundacións, cunhas funcións definidas, unha cuidada
relación dos actos incribibles e cuns principios rexistrais que garanten a publicidade da vida
da fundación, desde o seu nacemento ata a súa extinción.
A súa regulación remata coa obrigatoriedade da inscrición de todas as fundacións,
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tanto as de interese galego do artigo 2º, como as estranxeiras con delegación aberta nesta
comunidade.
En resumo, a lexislación autonómica, nesta materia, é máis ampla que a contida nos
artigos 36 e 37 da Lei estatal 50/2002, os preceptos da cal non son obxecto de aplicación
directa á Comunidade Autónoma, agás o apartado 4º do artigo 37 no que se refire á "normativa reguladora doutros rexistros públicos existentes".
9. O Consello Superior de Fundacións da Comunidade Autónoma de Galicia.
En relación coa normativa autonómica anterior supón unha novidade lexislativa. É
un órgano colexiado de carácter consultivo, integrado por representantes da Administración
autonómica e das fundacións obxecto desta lei.
Nace coa vocación de promover e dinamizar a participación da sociedade civil na
xestión pública para a consecución de fins de interese xeral, desenvolvendo as catro funcións específicas que se relacionan no artigo 57 da LFIG.
10. As fundacións do sector público de Galicia.
Na tradición xurídica fundacional mantívose un criterio constante: só as persoas xurídicas privadas poden crear unha fundación. E un testemuño próximo desta posición atópase na Lei catalana 1/1982, do 13 de marzo, que non recoñece as persoas xurídico públicas o dereito de fundación.
O devandito criterio racha coa aprobación do artigo 6.4 da Lei estatal 30/1994, que
se recolle no artigo 8.4 da Lei estatal 50/2002 e se transcribe -por ser de aplicación xeralao artigo 9.4 da Lei autonómica 12/2006 de 1 de decembro nos seguintes termos:
"As persoas xurídico-públicas terán capacidade para constituír fundacións, agás
que as súas normas reguladoras establezan o contrario".
No exercicio desa capacidade para fundar, as administracións públicas poden crear
tres tipos de fundacións:
- Privadas. Sometidas en grande parte ao réxime xurídico privado, e, noutra menor,
ao réxime xurídico das administracións públicas naquelo que concerne á contabilidade e ao
control económico e financeiro (STC núm. 76/1983, do 5 de agosto, F.X. 24) e a administración, defensa e conservación do seu patrimonio (STC núm. 58/1992, do 27 de xullo, F.X.
1). Unha vez creada a fundación privada, coa participación pública, sepárase e adquire personalidade xurídica de seu no tráfico xurídico privado.
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- As do sector público de Galicia.
- E as fundacións públicas sanitarias.
Destas tres modalidades de fundacións, as primeiras sométense ás normas xerais da
LFIG, e respecto aos dúas últimas, semella oportuno facer un comentario máis detallado.
10.1.- Fundacións do sector público de Galicia. Segundo o establecido no artigo
58.1 "enténdese por fundacións do sector público de Galicia aquelas fundacións constituídas maioritariamente, ou na súa totalidade, por achegas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, os seus organismos públicos e as demais entidades ou empresas
do sector público autonómico, ou aquelas cuxos ingresos proveñan maioritariamente de
subvencións con cargo aos orzamentos da comunidade autónoma, sempre que neste último
caso a comunidade autónoma forme parte dos seus órganos de goberno ou de dirección".
Como se pode comprobar, este concepto converxe co establecido no artigo 1.b) da
Lei 10/1996, do 5 de novembro, de actuacións de entes e empresas nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia en materia de persoal e contratación. A súa creación
debe ser autorizada por acordo do Consello da Xunta de Galicia e o seu título xurídico habilitante vincúlase á potestade organizativa da administración pública, a quen lle corresponde designar á persoa que debe actuar no acto de constitución e, se é o caso, o seu representante ou representantes no padroado. Ademais, como nota específica, o Parlamento
no acto de creación, pode exercer o control sobre a acción desenvolvida pola Xunta de Galicia (artigo 59.4 LFIG).
Estamos en presenza de fundacións con dous límites claros, e cun réxime xurídico
especial de natureza pública.
En canto aos límites estas fundacións:
- Non poden exercer potestades públicas.
- E as súas actividades vincúlanse ao ámbito competencial das entidades fundadoras, que deberán contribuír á consecución dos fins delas, sen que isto supoña a asunción da
titularidade das súas competencias, agás previsión legal expresa.
Respecto ao seu réxime xurídico, hai que conciliar as normas contidas na citada Lei
10/1996, do 5 de novembro, coas establecidas no capítulo X da Lei autonómica 12/2006.
Esta complementariedade xurídica permítenos salientar as súas peculiaridades:
a) As fundacións financiadas totalmente pola Xunta de Galicia terán a consideración
de medios propios e instrumentais para os efectos do artigo 3 da Lei de contratos das ad-
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ministracións públicas, podendo encomedarlles a execución de obras, servizos e subministracións, encomendas que instrumentaranse a través de encargos de realización obrigatoria,
cuxa execución supervisará o ente encomendante.
b) En materia de orzamentos, contabilidade e auditoría, réxense polo Decreto lexislativo autonómico 1/1999, do 7 de outubro, que aproba o texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia.
c) En materia de selección de persoal, élles aplicable a Lei da función pública de Galicia no relativo á composición e funcionamento dos tribunais, bases da convocatoria e probas de selección.
d) En materia de contratación, sométense a Lei de contratos das administracións públicas, no que abranguen a súa preparación e adxudicación.
e) O seu control financeiro exercerase pola intervención xeral da Comunidade Autónoma, sen prexuízo das competencias que nesta materia lle correspondan ao Consello de
Contas de Galicia.
Por último en materia de subvencións seralles de aplicación os principios e os procedementos previstos na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
10.2.- As fundacións públicas sanitarias. O título legal habilitante para a súa creación ten a súa orixe na Lei 5/2000, do 28 de decembro, que lles recoñeceu a súa natureza
de persoa xurídica de titularidade pública, e mantense a súa vixencia na Lei 7/2003, do 9
de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia, normas legais que lle atribuíron un réxime xurídico específico, tal como ratifica a disposición adicional segunda da Lei 12/2006.
No seu desenvolvemento as citadas fundacións son de titularidade e natureza públicas, créanse, modifícanse ou extínguese por decreto do Consello da Xunta -por proposta do
conselleiro de sanidade-, e regúlanse tanto na súa organización como no seu funcionamento por disposicións xerais que atinxen aos seguintes aspectos:
- A relación xurídica do persoal ao servizo das citadas fundacións e de natureza laboral, séndolle aplicable o disposto na Lei 10/1996, do 5 de novembro.
- O réxime de contratación respectará, en todo caso, os principios de publicidade,
concorrencia e obxectividade que rexen a lexislación de contratos das administracións públicas.
- Dispoñerán do seu propio patrimonio e poderán ter bens e dereitos adscritos pola
Administración da Comunidade Autónoma.
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- Os seus recursos económicos terán a consideración de ingresos de dereito público.
- E na materia financeira, orzamentaria e de control réxense polo previsto para as sociedades públicas autonómicas reguladas no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Como conclusión compartimos o criterio de que estas fundacións públicas sanitarias, teñen de fundación só o nome porque, en realidade, son entidades públicas de natureza xurídica semellante ás sociedades públicas autonómicas e, xa que logo, forman parte da
súa administración institucional.
11.- Disposicións complementarias.
Algunhas delas xa foron citadas en páxinas anteriores. Por isto, neste apartado faise
unha sumaria referencia a aquelas que presentan unha nota distintiva respecto ao réxime xurídico xeral. Entre as disposicións adicionais, destaca a primeira, que xustifica a redacción
de determinados artigos da LFIG consontes cos contidos da Lei 50/2002, por ser de aplicación directa en canto afectan ao ámbito competencial do artigo 149.1.a), 6.a) e 18.a) da
CE.
Tamén hai que salientar algunhas alíneas da disposición transitoria única, como son
a obrigatoriedade de adaptar os estatutos das fundacións, xa constituídas, ao disposto nesta
lei no prazo de dous anos; a imposibilidade de obter subvención ou axudas públicas da
Xunta de Galicia no caso de incumprimento das obrigas establecidas na lei; e, por último,
a consideración de non ter postas aquelas condicións estatutarias das fundacións constituídas "a fe e en conciencia" cando sexan contrarias ao disposto nesta lei.
Como conclusión, debemos salientar que estamos en presenza dunha nova lei, vixente desde o 19 de xaneiro, que intenta responder ás necesidades de flexibilidade e autonomía acordes coa realidade actual".
Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2007.
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LEI 12/2006, DO 1 DE DECEMBRO, DE FUNDACIÓNS DE INTERESE GALEGO.
Exposición de motivos
1
O Estatuto de autonomía da Comunidade Autónoma de Galicia, na alínea 26 do artigo 27,
confírelle a competencia exclusiva á Xunta de Galicia en materia de fundacións de interese galego.
Pola súa banda, a Constitución española, no seu artigo 34.1, recoñece o dereito de fundación para fins
de interese xeral, de acordo coa lei, mentres que o artigo 53.1 do texto constitucional lle reserva á lei
a regulación do exercicio dos dereitos e das liberdades recoñecidos no capítulo segundo do título I,
entre os cales se encontra o de fundación, por especificar que tales normas legais deben, en todo caso,
respectar o contido esencial destes dereitos e liberdades.
A teor da competencia exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia ditáronse diversas disposicións sobre este ámbito, entre as cales destacan a Lei 7/1983, do 22 de xuño, de réxime das fundacións de interese galego, modificada pola Lei 11/1991, do 8 de novembro, e o Decreto 248/1992,
do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do protectorado
das fundacións de interese galego. A devandita normativa complementábase co ordenamento xurídico vixente no ámbito estatal, que recentemente foi modificado, do que algún dos seus preceptos é de
aplicación xeral, ao abeiro do previsto no artigo 149.1 da Constitución española.
O obxectivo desta lei é dotar a nosa comunidade autónoma dun texto normativo actualizado,
que se adapte á realidade e á actualidade do fenómeno fundacional, como consecuencia da súa crecente importancia e da súa actuación en múltiples áreas de actividade.
A través do seu articulado introdúcense aspectos dirixidos a facilitar a actividade das fundacións de interese galego e a promover, respectando a súa autonomía, os fins de interese xeral para os
cales se constituíron, considerando que a súa acción se debe entender como unha tarefa compartida
entre os diferentes poderes públicos e a sociedade civil.
Con estrito respecto ao marco constitucional, estatutario e legal, esta norma pretende regular
as fundacións de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de promover, estimular e protexer estas entidades, dado o dinamismo e a vitalidade da sociedade galega para acadar
no noso territorio fins de interese xeral.
Resulta imprescindible destacar a institución das fundacións como un instrumento adecuado
de participación da sociedade galega na acción social, cultural, científica e doutros ámbitos, o que se
manifesta como unha expresión creativa do ánimo altruísta e solidario dos seus membros. En definitiva, son entidades non lucrativas cun papel propio e diferenciado dentro do marco do Estado social
e democrático de dereito. Así, cómpre recoñecer a importancia vital das fundacións neste eido, como
medio fundamental de coparticipación e de colaboración da cidadanía no sector público.
Neste sentido, a Comunidade Autónoma de Galicia entende que se debe estimular a iniciativa privada na realización de actividades de interese xeral, prestándolle apoio e cobertura ao protagonismo que a sociedade reclama e exerce a través dunha variada gama de entidades sen ánimo de lucro,
para o cal se flexibiliza o seu réxime xurídico nos aspectos que máis adiante se relacionan.
No entanto, e como consecuencia do anterior, é necesario someter as fundacións á tutela e á
protección dos poderes públicos, como garantía de cumprimento da vontade fundacional, plasmada
nunha finalidade de interese xeral. Por iso a normativa que as regule no seu conxunto debe ser non
unicamente de carácter civil senón tamén de carácter administrativo.
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2
Esta lei pretende regular as fundacións declaradas de interese galego coa finalidade de potenciar a creación destas entidades, o seu desenvolvemento, a súa adscrición ao ámbito desta e, polo
tanto, a consecución no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia de fins de interese xeral que
constitúan o seu obxecto fundacional.
Defínese un marco regulador que intenta responder ás necesidades de flexibilidade e de autonomía acordes coa realidade actual. Neste sentido, esta normativa configúrase como pouco intervencionista, polo que o protectorado desempeña un maior número de funcións de asesoramento e de
apoio en detrimento de medidas de fiscalización, mediante a simplificación de trámites administrativos, a redución dos actos de control do protectorado e a reforma do réxime de organización e de funcionamento do padroado, entre outras.
A lei articúlase en dez capítulos, formados por sesenta e tres artigos, catro disposicións adicionais, unha disposición transitoria, unha disposición derrogatoria e mais dúas disposicións derradeiras.
Na súa redacción, e segundo se concreta na disposición adicional primeira, algúns artigos
están redactados de conformidade cos preceptos de aplicación xeral da Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións, coa única finalidade de dotar o texto de sentido e intelixibilidade.
O capítulo I (artigos 1 a 8) contén as disposicións xerais que definen o obxecto da lei, o concepto de fundación de interese galego e o seu réxime xurídico.
Ademais, regúlanse neste capítulo aspectos relacionados cos fins e os beneficiarios, a personalidade xurídica, a denominación e o domicilio das fundacións, así como os aspectos principais das
fundacións estranxeiras.
O capítulo II (artigos 9 a 14), relativo á constitución da fundación, recolle as normas que regularán a capacidade para crear estas entidades e as modalidades de constitución, así como os requisitos da escritura pública de constitución, dos estatutos e da dotación fundacional.
O capítulo III (artigos 15 a 25), dedicado ao goberno da fundación, recolle disposicións relacionadas coa definición, a composición e o funcionamento do órgano do padroado da fundación, así
como os dereitos, os deberes e as responsabilidades dos seus membros.
O capítulo IV (artigos 26 a 30) refírese ao réxime económico da fundación. Nel recóllense as
normas relativas á composición do patrimonio, entendido como o conxunto de bens, dereitos e obrigas susceptibles de valoración económica, así como o réxime de disposición e gravame deles, diferenciando entre os actos sometidos a un réxime de comunicación ao protectorado e aqueloutros sometidos a información deste mediante a súa inclusión na memoria anual.
O capítulo V (artigos 31 a 40) regula os principios xerais de funcionamento, de actividade e
de xestión económica da fundación. Os dous primeiros principios refírense ás actividades fundacionais, entre as cales se inclúen, ademais das realizadas pola fundación para cumprir os seus fins fundacionais, as de carácter mercantil, cos requisitos exixidos.
Na área de xestión económica regúlanse os libros de contabilidade e o plan de actuación anual
que debe levar a fundación, e que describen o contido e os procedementos de elaboración, de aprobación e de presentación perante o protectorado para a súa verificación, o depósito posterior e o rexistro.
O capítulo VI (artigos 41 a 46) regula os procedementos de modificación estatutaria, de fusión e de escisión das fundacións, así como os relativos á extinción e á liquidación delas.
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O capítulo VII (artigos 47 a 51) dedícase ao protectorado e establece as normas relativas á súa
organización e atribucións, entre as cales destacan as funcións de impulso, de apoio e de asesoramento, tanto para as fundacións xa constituídas coma para as que se encontren en proceso de constitución. Así mesmo, tamén se regula o procedemento de intervención xudicial temporal no caso de
irregularidade grave na xestión económica da fundación.
O capítulo VIII (artigos 52 a 55) regula as normas básicas de actuación do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, que será único e establecerá os principios, os actos que se deben inscribir e a obrigatoriedade de inscrición para todas as fundacións que desenvolvan, principalmente, as
súas actividades na Comunidade Autónoma de Galicia e para aqueloutras que teñan unha delegación
aberta nela.
O capítulo IX (artigos 56 e 57) regula a natureza e o funcionamento do Consello Superior de
Fundacións de Galicia, creado por esta lei como órgano de carácter consultivo e coa finalidade de asesorar, informar e ditaminar sobre as disposicións que afecten as fundacións de interese galego, así
como de formular propostas e planificar actuacións necesarias para promover e fomentar as devanditas fundacións.
O capítulo X (artigos 58 a 63) define o réxime aplicable ás fundacións incluídas no sector público de Galicia e establece as limitacións e os requisitos exixidos pola natureza especial destas entidades, tendo especialmente en conta a integración activa da dimensión da igualdade entre mulleres e
homes, consonte o establecido na Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e
homes.
En canto ás disposicións adicionais, a primeira refírese aos preceptos redactados de conformidade coa lei estatal; a segunda, ás fundacións sanitarias públicas; a terceira, ás obrigas dos notarios
de lle comunicaren ao protectorado o contido das escrituras na constitución e as súas modificacións
posteriores; por último, a cuarta refírese á aplicación -para as fundacións reguladas nesta lei- das normas previstas no Plan xeral de contabilidade para as entidades sen ánimo de lucro, así como as establecidas para elaborar o plan de actuación.
E a disposición transitoria fixa un prazo para adaptar, cando proceda, os estatutos das fundacións xa constituídas.
Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2º
(do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu
presidente, promulgo en nome de El-Rei, a Lei de fundacións de interese galego.
Capítulo I
Disposicións xerais
Artigo 1.-Obxecto da lei.
Esta lei ten por obxecto regular as fundacións de interese galego, de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co disposto no artigo 27.26 do Estatuto de autonomía de Galicia.
Artigo 2.-Concepto.
1. Son fundacións de interese galego aquelas organizacións constituídas sen fin de lucro que,
por vontade dos seus creadores, teñan afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de
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fins de interese xeral para Galicia e desenvolvan principalmente as súas actividades e teñan o seu domicilio no territorio da comunidade autónoma.
2. Sen prexuízo do disposto na alínea precedente, as fundacións de interese galego poderán
establecer relacións instrumentais con terceiros en diferente ámbito territorial.
Artigo 3.-Réxime xurídico.
As fundacións de interese galego rexeranse pola vontade da persoa fundadora, polos seus estatutos e, en todo caso, pola lei.
Artigo 4.-Fins e beneficiarios.
1. As fundacións ás que se refire esta lei deberán perseguir fins de interese xeral, como poden
ser: os de defensa dos dereitos humanos, das vítimas do terrorismo, de actos violentos e doutros acontecementos catastróficos, a asistencia social e a inclusión social; fins cívicos, educativos, culturais e, particularmente, a promoción, o fomento e a difusión da lingua e da cultura galegas-, científicos,
deportivos, sanitarios, laborais, de fortalecemento institucional de Galicia, de cooperación para o desenvolvemento, de promoción do voluntariado, de apoio á igualdade de oportunidades entre homes e
mulleres, de promoción da acción social, de defensa do medio natural de Galicia, e de fomento da
economía social e de desenvolvemento da economía produtiva de Galicia, de promoción e de atención ás persoas en risco de exclusión por razóns físicas, sociais ou culturais, de promoción dos valores constitucionais, estatutarios e de defensa dos principios democráticos, de fomento da tolerancia,
de desenvolvemento da sociedade da información, ou de investigación científica e desenvolvemento
tecnolóxico e outros fins de interese xeral para Galicia que sexan de análoga natureza.
2. A finalidade fundacional debe beneficiar a colectividades xenéricas de persoas. Terán esta
consideración os colectivos de traballadores dunha ou de varias empresas e os seus familiares.
3. Non se poderán constituír en ningún caso fundacións coa finalidade principal de destinar
as súas prestacións ao fundador ou aos membros do padroado, aos cónxuxes ou a persoas ligadas con
análoga relación de afectividade, ou aos seus parentes ata o cuarto grao inclusive, así como ás persoas xurídicas singularizadas que non persigan fins de interese xeral. Non obstante, poderán ser beneficiarios das actividades da fundación sempre que formen parte das colectividades xenéricas de persoas destinatarias da finalidade fundacional.
4. Non se inclúen na alínea anterior as fundacións cuxa finalidade exclusiva ou principal sexa
a conservación e a restauración de bens do patrimonio cultural galego ou do patrimonio histórico español, sempre que cumpran as exixencias establecidas pola normativa autonómica e estatal, en particular, respecto dos deberes de visita e exposición pública dos devanditos bens.
Artigo 5.-Personalidade xurídica.
1. As fundacións reguladas por esta lei terán personalidade xurídica desde a inscrición da escritura pública da súa constitución no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. A inscrición só poderá ser denegada, mediante resolución motivada, cando a escritura de
constitución non se axuste ás prescricións da lei.
3. Só aquelas entidades inscritas no Rexistro de Fundacións de Interese Galego poderán utilizar a denominación de Fundación de Interese Galego.
Artigo 6.-Denominación.
1. A denominación das fundacións axustarase ás seguintes regras:
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a) Deberá figurar a palabra "Fundación", e non poderá coincidir ou asemellarse de maneira
que poida crear confusión con ningunha outra previamente inscrita nos rexistros de fundacións.
b) Non se poderán incluír termos ou expresións que resulten contrarios ás leis ou que poidan
vulnerar os dereitos fundamentais das persoas.
c) Non se poderá formar exclusivamente co nome de España, de Galicia, das demais comunidades autónomas ou das entidades locais, nin utilizar o nome de organismos oficiais ou públicos,
tanto nacionais coma internacionais, agás que se trate do propio das entidades fundadoras.
d) A utilización do nome ou do pseudónimo dunha persoa física ou da denominación ou do
acrónimo dunha persoa xurídica distintos do fundador deberá contar co seu consentimento expreso
ou, no caso de ser incapaz, co do seu representante legal.
e) Non se poderán adoptar denominacións que fagan referencia a actividades que non correspondan cos fins fundacionais ou induzan a erro ou confusión respecto da natureza ou a actividade da
fundación.
f) Observaranse as prohibicións e as reservas de denominación previstas na lexislación vixente.
2. Non se admitirá ningunha denominación que incumpra calquera das regras establecidas na
alínea anterior ou conste que coincide con ou se asemella á dunha entidade preexistente inscrita noutro rexistro público ou á dunha denominación protexida ou reservada a outras entidades públicas ou
privadas pola súa lexislación específica.
Artigo 7.-Domicilio.
1. Deberán estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia as fundacións de interese galego que desenvolvan principalmente as súas actividades dentro do seu territorio.
2. As fundacións terán o seu domicilio estatutario no lugar onde se encontre a sede do seu padroado ou ben no lugar onde se leven a cabo principalmente as súas actividades.
Artigo 8.-Fundacións estranxeiras.
1. As fundacións estranxeiras que pretendan exercer as súas actividades de forma estable e desenvolvan principalmente as súas actividades no territorio da comunidade autónoma deberanse inscribir no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, así como manter unha delegación no seu territorio, que constituirá o seu domicilio para os efectos desta lei.
2. A fundación estranxeira que pretenda a súa inscrición deberá acreditar perante o devandito
rexistro que foi constituída segundo a súa lei persoal.
A inscrición poderase denegar cando non se acredite a circunstancia sinalada no parágrafo anterior, así como cando os fins non sexan de interese xeral de acordo co ordenamento autonómico.
3. As delegacións en Galicia de fundacións estranxeiras estarán sometidas ao protectorado ao
que se refire o capítulo VII desta lei, polo que se lles aplicará o réxime xurídico previsto para as fundacións de interese galego.
4. As fundacións estranxeiras que contraveñan os requirimentos establecidos neste artigo non
poderán utilizar a denominación de "Fundación".
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Capítulo II
Constitución da fundación
Artigo 9.-Capacidade para fundar.
1. Poderán constituír fundacións as persoas físicas e as persoas xurídicas, sexan estas públicas ou privadas.
2. As persoas físicas requirirán da capacidade para disporen gratuitamente, inter vivos ou
mortis causa, dos bens e dos dereitos nos que consista a dotación.
3. As persoas xurídicas de índole asociativa requirirán o acordo expreso do órgano competente para disporen gratuitamente dos seus bens, consonte os seus estatutos ou a lexislación que lles
sexa aplicable.
As de carácter institucional deberán contar co acordo expreso do seu órgano reitor.
4. As persoas xurídico-públicas terán capacidade para constituír fundacións, agás que as súas
normas reguladoras establezan o contrario.
Artigo 10.-Modalidades de constitución.
1. A fundación poderase constituírse por actos inter vivos ou mortis causa.
2. A constitución da fundación por acto inter vivos realizarase mediante escritura pública, co
contido que determina o artigo seguinte.
3. A constitución da fundación por acto mortis causa realizarase testamentariamente, cumpríndose no testamento os requisitos establecidos no artigo seguinte para a escritura de constitución.
4. Se na constitución dunha fundación por acto mortis causa o testador se limitase a establecer a súa vontade de crear unha fundación e de dispor dos bens e dos dereitos da dotación, a escritura pública na que se conteñan os demais requisitos exixidos por esta lei será outorgada polo testamenteiro e, no seu defecto, polos herdeiros testamentarios. No caso de estes non existiren ou de contraviren esta obriga, a escritura será outorgada polo protectorado ao que fai referencia o artigo 47
desta lei, logo de autorización xudicial.
Artigo 11.-Escritura de constitución.
A escritura de constitución dunha fundación deberá conter, polo menos, os seguintes extremos:
a) Nome, apelidos, idade e estado civil do fundador ou fundadora, ou dos fundadores ou fundadoras, se son persoas físicas, e a súa denominación ou razón social, se son persoas xurídicas. En
ambos os dous casos, a súa nacionalidade, o domicilio e o número de identificación fiscal.
b) A vontade de constituír unha fundación.
c) A dotación, a valoración e mais a forma e a realidade da súa achega.
d) Os estatutos da fundación, cuxo contido se axustará ás prescricións do artigo seguinte.
e) A identificación das persoas que integran o padroado, así como a súa aceptación, no caso
de se efectuar no momento fundacional.
Artigo 12.-Estatutos.
1. Nos estatutos da fundación farase constar:
a) A denominación da entidade.
b) Os fins fundacionais.
c) As principais actividades encamiñadas ao cumprimento dos devanditos fins.
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d) O domicilio da fundación e o ámbito territorial no que desenvolverá principalmente as súas
actividades.
e) As regras básicas para a aplicación dos recursos co fin de cumprir os fins fundacionais e
para determinar as persoas beneficiarias.
f) A composición do padroado, as regras para a designación e a substitución dos seus membros, as causas do cesamento, as súas atribucións e mais a forma de deliberar e de adoptar acordos.
g) As causas da súa disolución e o destino dos bens e dos dereitos resultantes da súa liquidación.
h) Calquera outra disposición e condición lícita que a persoa fundadora ou as persoas fundadoras queiran establecer.
2. Toda disposición dos estatutos da fundación ou manifestación da vontade do fundador ou
fundadora que sexa contraria á lei considerarase por non posta, agás que afecte a súa validez constitutiva.
Neste último caso, non procederá inscribir a fundación no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Artigo 13.-Dotación da fundación.
1. A dotación, que poderá consistir en bens e dereitos de calquera clase, terá que ser adecuada e suficiente para o cumprimento dos fins fundacionais.
Presumirase suficiente a dotación cuxo valor económico alcance os 30.000 euros.
Cando a dotación sexa de inferior valor, a persoa fundadora deberá xustificar a súa adecuación e suficiencia aos fins fundacionais mediante a presentación do primeiro programa de actuación,
xunto cun estudo económico que acredite a súa viabilidade coa utilización exclusiva dos devanditos
recursos.
2. Se a achega é en cartos, poderase efectuar en forma sucesiva. En tal caso, o desembolso
inicial será, polo menos, do 25 por cento, e o resto deberase facer efectivo nun prazo non superior a
cinco anos, contados desde o outorgamento da escritura pública de constitución da fundación.
Se a achega non é en cartos, deberase incorporar á escritura de constitución a taxación realizada por un experto independente.
Nun e noutro caso, deberase acreditar ou garantir a realidade das achegas perante o notario
autorizante, nos termos que regulamentariamente se establezan.
3. Aceptarase como dotación o compromiso de achegas de terceiros, sempre que a devandita
obriga conste en títulos dos que comportan execución.
4. Formarán tamén parte da dotación os bens e os dereitos de contido patrimonial que durante a existencia da fundación acheguen en tal concepto a persoa fundadora ou terceiras persoas, ou que
afecte o padroado, con carácter permanente, aos fins fundacionais.
5. Non se considerará en ningún caso dotación o mero propósito de recadar donativos.
Artigo 14.-Fundacións en proceso de formación.
1. Ao ser outorgada a escritura fundacional, e mentres se procede á inscrición no Rexistro de
Fundacións de Interese Galego, o padroado da fundación realizará, ademais dos actos necesarios para
a inscrición, unicamente aqueloutros que resulten indispensables para a conservación do seu patrimonio e os que non admitan demora sen prexuízo para a fundación, os cales se entenderán automaticamente asumidos por esta cando obteña personalidade xurídica.
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2. Despois de transcorrer seis meses desde o outorgamento da escritura pública fundacional
sen que os patróns instasen a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, o protectorado disporá o cesamento dos patróns, que responderán solidariamente das obrigas contraídas no nome
da fundación e polos prexuízos que ocasione a falta de inscrición.
Así mesmo, o protectorado procederá a nomear novos patróns, logo de autorización xudicial,
que asumirán a obriga de inscribir a fundación no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Capítulo III
Goberno da fundación
Artigo 15.-Padroado.
1. En toda fundación deberá existir, coa denominación de padroado, un órgano de goberno e
de representación dela, que adoptará os seus acordos por maioría nos termos establecidos nos estatutos.
2. Correspóndelle ao padroado cumprir os fins fundacionais e administrar con dilixencia os
bens e os dereitos que integran o patrimonio da fundación, mantendo o seu rendemento e a súa utilidade.
Artigo 16.-Composición do padroado.
1. O padroado é un órgano colexiado que estará integrado polo número de membros que determinen os seus estatutos, cun mínimo de tres. O padroado contará cun presidente.
2. Ao presidente do padroado, que deberá ser un membro del, correspóndelle presidir as xuntanzas do padroado e dirixir os debates, así como representar a fundación perante todo tipo de persoas ou entidades, agás naqueles supostos concretos nos que o padroado delegue tal representación nalgún dos seus membros ou outorgue un poder notarial para tal efecto.
3. Así mesmo, o padroado debe nomear un secretario, cargo que poderá recaer nunha persoa
allea a aquel, caso no que terá voz pero non voto, e a quen lle corresponderá a certificación dos acordos do padroado co visto e prace do presidente.
4. O fundador ou os fundadores que sexan persoas físicas poderán reservar para si con carácter vitalicio o exercicio de todas as competencias asignadas ao órgano de goberno da fundación. Neste
caso, a persoa fundadora deberá exercer as súas funcións dándolle conta previamente o padroado.
Este poderá exercer a acción de responsabilidade fronte a aquel nos termos establecidos no artigo 22.
No suposto de seren varias as persoas fundadoras, entenderase que actúan sempre mancomunadamente, a non ser que os estatutos ou a escritura de constitución da fundación mencionen outro sistema de administración.
Artigo 17.-Capacidade dos membros do padroado.
1. Poderán ser membros do padroado da fundación tanto as persoas físicas coma as xurídicas.
2. As persoas físicas que sexan membros do padroado deberán ter plena capacidade de obrar,
e non poderán estar inhabilitadas para o exercicio de cargos públicos.
3. Os membros do padroado que sexan persoas xurídicas deberán nomear a persoa ou as persoas físicas que os representen, de acordo coas súas normas de funcionamento, os cales deben deixar
constancia da súa aceptación nas formas previstas no artigo 19 desta lei.
4. O cargo de membro do padroado que recaia nunha persoa física deberá ser exercido persoalmente.
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Non obstante, poderá actuar no seu nome e representación outro membro do padroado designado por el. Esta actuación será sempre para actos concretos e deberase axustar ás instrucións que, de
ser o caso, o representado formule por escrito.
5. No suposto de que o membro do padroado o sexa por razón do cargo que ocupe, poderá actuar no seu nome a persoa á que legalmente lle corresponda a súa substitución.
Artigo 18.-Delegación e apoderamentos.
1. Agás prohibición expresa dos estatutos da fundación, o padroado poderá delegar as súas facultades nun ou en máis dos seus membros, con funcións mancomunadas, solidarias ou colexiadas segundo se determinen. Non serán, en ningún caso, delegables:
a) A aprobación das contas anuais e do plan de actuación.
b) A modificación dos estatutos.
c) O acordo de fusión, extinción ou liquidación da fundación.
d) Todos aqueles actos que requiran autorización do protectorado.
2. Sempre que o volume de xestión ou calquera outra circunstancia o aconselle, o padroado
poderá acordar constituír comisións formadas polo número de membros do padroado que determine
e coa denominación que crea conveniente. Nas devanditas comisións poderanse delegar as funcións
e as competencias que o padroado considere oportuno, coas limitacións previstas na alínea 1 deste artigo.
3. O padroado, de así o preveren os estatutos, poderá crear outros órganos, como consellos
asesores e de estudo, para o mellor desenvolvemento das funcións que lle correspondan, coas excepcións previstas na alínea 1 deste artigo. A constitución destes órganos deberáselle notificar ao protectorado.
4. Así mesmo, o padroado poderá outorgar ou revogar poderes xerais e especiais, agás que os
estatutos dispoñan o contrario.
5. No Rexistro de Fundacións de Interese Galego deberanse inscribir os nomeamentos e os
cesamentos dos membros do padroado, as delegacións, os apoderamentos xerais e a súa revogación,
así como os órganos creados ao amparo das alíneas segunda e terceira deste artigo, consonte as condicións e os requisitos que se establezan regulamentariamente.
Artigo 19.-Aceptación.
1. Os membros do padroado iniciarán a súa xestión despois de aceptaren o cargo. Tal aceptación formalizarase dalgunha das seguintes formas:
a) Na propia carta fundacional ou en escritura pública independente.
b) En documento privado, con sinatura lexitimada por un fedatario público.
c) Mediante comparecencia realizada para tal efecto no Rexistro de Fundacións de Interese
Galego.
d) Perante o padroado, acreditándose mediante certificación expedida polo secretario co visto
e prace do presidente.
2. En todo caso, a aceptación notificaráselle formalmente ao protectorado e inscribirase no
Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Artigo 20.-Duración do cargo de patrón.
O cargo de patrón terá a duración que se estableza nos estatutos ou na carta fundacional.
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Artigo 21.-Dereitos e deberes dos membros do padroado.
1. Son dereitos dos membros do padroado:
a) Recibir a convocatoria que conteña a orde do día e asistir ás xuntanzas dos órganos dos que
formen parte.
b) Exercer o seu dereito de voto.
c) Obter a información precisa para o cumprimento das súas funcións.
2. Son deberes dos membros do padroado, ademais dos que os estatutos poidan establecer, os
seguintes: a) Cumprir e facer cumprir fielmente os fins fundacionais, de acordo co disposto nesta lei,
na lexislación estatal aplicable e nos estatutos da fundación.
b) Administrar os bens e os dereitos que integran o patrimonio da fundación, mantendo plenamente o rendemento, a utilidade e a produtividade deles, segundo os criterios económico-financeiros dun bo xestor.
c) Asistir ás xuntanzas do padroado e velar pola legalidade dos acordos que nelas se adopten.
d) Realizar os actos necesarios para inscribir a fundación no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Artigo 22.-Responsabilidade dos patróns.
1. Os patróns deberán desempeñar o seu cargo coa dilixencia dun representante leal.
2. Os patróns responderán solidariamente fronte á fundación dos danos e das perdas que causen por actos contrarios á lei ou aos estatutos, ou polos actos realizados sen a dilixencia coa que deben
desempeñar o cargo. Quedarán exentos de responsabilidade os que votasen en contra do acordo e os
que proben que, non intervindo na súa adopción e execución, descoñecían a súa existencia ou, coñecéndoa, fixeron todo o conveniente para evitar o dano ou, polo menos, se opuxeron expresamente a
aquel.
3. A acción de responsabilidade iniciarana, perante a autoridade xudicial e en nome da fundación:
a) O propio órgano de goberno da fundación, logo de acordo motivado, na adopción do cal
non participará o patrón ou os patróns afectados.
b) O protectorado, nos termos establecidos no artigo 47.
c) Os patróns disidentes ou ausentes, nos termos da alínea 2 deste artigo, así como a persoa
fundadora cando non fose patrón.
Artigo 23.-Gratuidade do cargo de patrón.
1. Os membros do padroado exercerán o seu cargo gratuitamente, sen que poidan percibir ningunha retribución, nin en cartos nin en especie, por desempeñaren as súas funcións. Non obstante,
terán dereito a ser resarcidos dos gastos debidamente xustificados que o cargo lles ocasione no exercicio da súa función.
2. Agás que a persoa fundadora dispuxese o contrario, o padroado poderalles fixar unha retribución adecuada a aqueles membros do padroado que lle presten á fundación servizos distintos dos
que implica o desempeño das funcións que lles corresponden como membros do padroado, do que se
lle dará conta ao protectorado no prazo máximo dun mes.
Artigo 24.-Substitución, cesamento e suspensión do cargo de patróns.
1. A substitución dos patróns producirase na forma prevista nos estatutos. Cando isto non fose
posible procederase de conformidade co disposto no artigo 41 desta lei, e o protectorado queda fa-

366

REVISTA XURÍDICA GALEGA

cultado, ata que a modificación se produza, para a designación da persoa ou das persoas que integren
pro18.376 visionalmente o órgano de goberno e representación da fundación.
2. De ser o número de patróns nalgún momento inferior a tres, os subsistentes, nun prazo de
trinta días, deberán restablecer o número mínimo de patróns ou, nos dez días seguintes a rematar o
devandito prazo, deberanllo comunicar ao protectorado, que poderá exercer calquera das seguintes
opcións:
a) Concederlle un prazo novo ao padroado para que restableza o número dos seus membros.
b) Completar por si mesmo o número mínimo de patróns.
c) Instar a extinción da fundación, só se se apreciase a súa inviabilidade.
3. De faltar nalgún momento da vida da fundación todos os membros do padroado, por calquera causa, o protectorado, cando coñeza isto, deberá nomear novos patróns ou ben instar a extinción da fundación.
4. O cesamento dos patróns dunha fundación producirase nos supostos seguintes:
a) Por morte ou declaración de falecemento da persoa física, así como por extinción da persoa xurídica.
b) Por incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, de acordo co establecido na lei.
c) Por cesamento no cargo por razón do cal foron nomeados os membros do padroado.
d) Por non desempeñar o cargo coa dilixencia prevista na alínea 1 do artigo 22, de así ser declarado por resolución xudicial.
e) Por resolución xudicial que acolla a acción de responsabilidade polos actos mencionados
no artigo 22.2 desta lei.
f) Por transcorreren seis meses desde o outorgamento da escritura pública fundacional sen instar a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
g) Por transcorrer o período do seu mandato, de teren sido nomeados por tempo determinado.
h) Por renuncia, que poderá levarse a cabo por calquera dos medios e mediante os trámites
previstos para a aceptación.
i) Polas causas establecidas validamente para o cesamento nos estatutos.
5. A suspensión dos patróns poderá ser acordada cautelarmente polo xuíz cando se interpoña
contra eles a acción de responsabilidade.
6. A substitución, o cesamento e a suspensión dos patróns inscribiranse no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Artigo 25.-Xestión da fundación.
Dentro dos límites establecidos nesta lei, o padroado, se así está previsto nos seus estatutos,
poderalle encargar o exercicio da xestión ordinaria ou administrativa das súas actividades a un xerente ou cargo semellante, que poderá ser unha persoa física ou xurídica, pero sempre con solvencia
técnica acreditada respecto diso, e coa remuneración axustada ás funcións desempeñadas.
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Capítulo IV
Réxime económico da fundación
Artigo 26.-Patrimonio das fundacións.
O patrimonio da fundación está formado por todos os bens, dereitos e obrigas susceptibles de
valoración económica que integren a dotación, así como por aqueles que adquira a fundación con posterioridade á súa constitución, aféctense ou non á dotación.
Artigo 27.-Administración e disposición do patrimonio.
A administración e a disposición do patrimonio das fundacións correspóndenlle ao padroado
e faranse consonte o estipulado nos seus estatutos e con suxeición ao establecido nesta lei e nas demais disposicións aplicables.
Artigo 28.-Publicidade do patrimonio.
Os bens ou os dereitos que integran o patrimonio das fundacións deberán figurar ao seu nome
e constar nos seus inventarios.
Os que sexan susceptibles de inscrición inscribiranse nos rexistros correspondentes.
Os fondos públicos e os valores mobiliarios deberán ser depositados ao seu nome en establecementos financeiros.
O órgano de goberno promoverá, baixo a súa responsabilidade, a inscrición ao nome da fundación dos bens e dos dereitos que integran o seu patrimonio nos rexistros públicos correspondentes.
Artigo 29.-Alleamento e gravame.
1. O alleamento e o gravame dos bens e dos dereitos que formen parte da dotación ou estean
directamente vinculados ao cumprimento dos fins fundacionais, así como aqueles cuxo importe, con
independencia do seu obxecto, sexa superior ao 20 por cento do activo da fundación que resulte do
último balance aprobado, deberanlle ser comunicados polo padroado ao protectorado no prazo máximo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa realización.
Enténdese que os bens e os dereitos da fundación están directamente vinculados ao cumprimento dos fins fundacionais cando tal vinculación está contida nunha declaración de vontade expresa, xa sexa do fundador, do padroado da fundación ou da persoa física ou xurídica, pública ou privada, que realice unha contribución voluntaria á fundación, e sempre respecto dos bens e dos dereitos
achegados ou nos que se materialicen as contribucións percibidas.
Así mesmo, a vinculación á que se refire o parágrafo anterior poderase realizar por resolución
motivada do protectorado ou da autoridade xudicial.
2. Os restantes alleamentos ou gravames faranse constar anualmente na memoria presentada
ao protectorado.
3. Os alleamentos ou os gravames aos que se refire este artigo faranse constar anualmente no
Rexistro de Fundacións de Interese Galego ao remate do exercicio económico.
4. O protectorado poderá exercer as accións de responsabilidade que correspondan contra os
patróns cando os acordos do padroado fosen lesivos para a fundación nos termos previstos na lei.
Artigo 30.-Herdanzas e doazóns.
1. A aceptación de herdanzas pola fundación entenderase feita sempre a beneficio de inventario.
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Os patróns serán responsables fronte á fundación da perda do beneficio de inventario polos
actos aos que se refire o artigo 1024 do Código civil.
2. A aceptación de legados con cargas ou doazóns onerosas ou remuneratorias e a repudiación
de herdanzas, doazóns ou legados sen cargas seranlle comunicadas polo padroado ao protectorado no
prazo máximo dos dez días hábiles seguintes, e este poderá exercer as accións de responsabilidade
que correspondan contra os patróns de os actos do padroado seren lesivos para a fundación, nos termos previstos nesta lei.
Capítulo V
Funcionamento e actividade da fundación
Artigo 31.-Principios de actuación das fundacións.
As fundacións deberán actuar de acordo cos seguintes principios:
a) Destinar efectivamente o patrimonio e as súas rendas, de acordo con esta lei e cos estatutos da fundación, aos seus fins fundacionais.
b) Dar información suficiente dos seus fins e actividades para que sexan coñecidos polos seus
eventuais beneficiarios e os demais interesados.
c) Actuar con criterios de imparcialidade e non-discriminación na determinación dos seus beneficiarios.
d) Respectar o código de conduta das entidades sen ánimo de lucro.
Artigo 32.-Funcionamento.
1. A organización, o funcionamento e o réxime de adopción de acordos das fundacións axustaranse ao disposto nos seus estatutos e, de ser o caso, ás normas de réxime interno que para tal efecto aprobe o seu órgano de goberno, con suxeición ao preceptuado no ordenamento xurídico vixente.
2. As fundacións deberán contar cun libro de actas que recolla as actas das reunións do padroado e das comisións que teñan delegadas funcións e competencias deste, asinadas polo secretario
e co visto e prace do presidente. O libro de actas deberá estar legalizado nos termos establecidos na
alínea 7 do artigo 36.
Artigo 33.-Financiamento.
1. A fundación poderá ser financiada por calquera medio lícito.
2. A fundación, para o desenvolvemento das súas actividades, financiarase cos rendementos
que proveñan do seu patrimonio e, de ser o caso, con aqueloutros procedentes das axudas, as subvencións, as doazóns, as herdanzas e os legados, realizados por persoas físicas ou xurídicas, sexan públicas ou privadas.
3. As fundacións poderán desenvolver actividades económicas cuxo obxecto estea relacionado cos fins fundacionais ou sexan complementarias ou accesorias delas, con sometemento ás normas
reguladoras da defensa da competencia.
Ademais, poderán intervir en calquera actividade económica a través da súa participación en
sociedades, consonte o previsto nas seguintes alíneas.
4. As fundacións poderán participar en sociedades mercantís nas que non se responda persoalmente das débedas sociais. Cando esta participación sexa maioritaria deberallo comunicar ao protectorado en canto tal circunstancia se produza. Así mesmo, as fundacións con participación igual ou
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superior ao 20 por cento nestas sociedades deberán informar o protectorado, a través da memoria
anual, da devandita participación.
5. Se a fundación recibise por calquera título, quer como parte da dotación inicial quer nun
momento posterior, algunha participación en sociedades nas que deba responder persoalmente das débedas sociais, deberá allear a devandita participación, agás que, no prazo máximo dun ano, se produza a transformación de tales sociedades noutras nas que quede limitada a responsabilidade da fundación.
6. Para tal efecto, enténdese por participación maioritaria aquela que represente máis do 50
por cento do capital social ou dos dereitos de voto, polo que se computarán tanto as participacións
maioritarias que se adquiran nun único acto coma as adquisicións sucesivas de participacións minoritarias cuxa acumulación dea lugar a que a fundación ocupe unha posición dominante na sociedade
da que se trate.
Artigo 34.-Obtención de ingresos.
As fundacións poderán obter ingresos polas actividades que desenvolvan ou polos servizos
que lles presten aos seus beneficiarios, sempre que:
a) Non desvirtúe o interese xeral para a comunidade autónoma.
b) Non sexan contrarios á vontade fundacional.
c) Non implique unha limitación inxustificada do ámbito dos seus posibles beneficiarios.
Artigo 35.-Destino dos ingresos das fundacións.
1. Deberase destinar á realización dos fins fundacionais polo menos o 70 por cento das rendas e dos ingresos obtidos, por calquera título ou causa, logo de deducir os gastos realizados para a
obtención de tales rendas e ingresos.
2. Para calcular os gastos realizados para a obtención das rendas e dos ingresos aos que se refire a alínea anterior poderase deducir, de ser o caso, a parte proporcional dos gastos por servizos exteriores, dos gastos de persoal, doutros gastos de xestión, dos gastos financeiros e dos tributos, excluíndo do devandito cálculo os gastos realizados para cumprir os fins estatutarios.
3. Deberase destinar a incrementar a dotación ou as reservas, segundo o acordo do padroado,
o resto de rendas e ingresos que non se deban destinar a cumprir a obriga establecida na alínea 1 deste
artigo, unha vez deducidos os gastos de administración, cuxa contía máxima se determinará regulamentariamente.
Os gastos de administración serán aqueles directamente ocasionados aos órganos de goberno
pola administración dos bens e dos dereitos que integran o patrimonio da fundación, e aos que os
membros do padroado teñen dereito a ser reembolsados por desempeñaren o seu cargo, segundo o disposto nesta lei.
4. Para o cálculo das rendas e dos ingresos aos que se refire a alínea 1 deste artigo non se incluirán as contribucións ou as doazóns recibidas en concepto de dotación patrimonial, no momento
da constitución ou nun momento posterior, nin as ganancias obtidas na transmisión de bens ou dereitos afectados á dotación fundacional, sempre que se reinvistan en bens dotacionais.
Así mesmo, non se incluirán os ingresos obtidos na transmisión onerosa de bens inmobles nos
cales a entidade desenvolva a actividade propia do seu obxecto ou finalidade específica, sempre que
o importe da citada transmisión se reinvista en bens inmobles nos que concorra a devandita circunstancia.
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5. O prazo máximo previsto para cumprir a obriga contida na alínea 1 deste artigo será de
catro exercicios económicos a partir do momento da súa obtención, e o inicial será o seguinte a aquel
no que se xeraron.
Artigo 36.-Contabilidade.
1. As fundacións levarán unha contabilidade ordenada e axeitada á súa actividade, que permita un seguimento cronolóxico das operacións realizadas.
Para iso levarán necesariamente un libro diario e un libro de inventarios e contas anuais.
2. O padroado da fundación elaborará, en referencia ao anterior exercicio económico, as contas anuais, que comprenden o balance de situación, a conta de resultados e a memoria. Estes documentos forman unha unidade e deben ser redactados con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da fundación.
O exercicio económico coincidirá co ano natural, a non ser que nos estatutos se estableza un
período anual diferente.
No balance de situación expresaranse os bens e os dereitos que conforman o activo da entidade e as obrigas e os fondos propios que forman o seu pasivo.
A conta de resultados comprenderá os ingresos e os gastos do exercicio e, por diferenza, o seu
resultado.
A memoria completará, ampliará e comentará a información contida no balance de situación
e na conta de resultados, relativa ao último exercicio cerrado, e deberá incluír:
a) Unha descrición das actividades fundacionais realizadas, nos termos que regulamentariamente se desenvolvan.
b) Un inventario dos elementos patrimoniais, cuxo contido se desenvolverá regulamentariamente, onde conste a valoración dos bens, os dereitos e as obrigas da fundación integrantes do seu
balance.
c) O detalle do grao de cumprimento das regras establecidas no artigo 35 desta lei.
d) Información relativa á liquidación do plan de actuación do exercicio rematado, onde se especifique o grao exacto de cumprimento deste, diferenciando entre ingresos e gastos e mais describindo os recursos empregados, a súa procedencia, o número de beneficiarios en cada unha das distintas actuacións realizadas e os convenios que, de ser o caso, se levasen a cabo con outras entidades
para o cumprimento da finalidade fundacional.
e) Información sobre as variacións patrimoniais e os cambios nos órganos de goberno, dirección e representación da fundación durante o exercicio.
f) O cadro de financiamento.
g) O detalle das sociedades participadas, con indicación da porcentaxe de participación.
3. Os documentos referidos ás contas anuais deberanse elaborar seguindo os modelos, as normas e os criterios establecidos na adaptación sectorial do Plan xeral de contabilidade para as entidades sen fins lucrativos.
4. As fundacións poderán presentar as súas contas anuais nos modelos abreviados cando cumpran os requisitos establecidos respecto diso para as sociedades mercantís. A referencia ao importe
neto da cifra anual de negocios, establecida na lexislación mercantil, entenderase realizada ao importe do volume anual de ingresos pola actividade propia máis, de proceder, a cifra de negocios da actividade mercantil.
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5. Nos termos que se determinen regulamentariamente poderase establecer un modelo simplificado de contabilidade daquelas fundacións no que, ao pechamento do exercicio, se cumpran polo
menos dúas das seguintes circunstancias:
a) Que o total das partidas do activo non supere 150.000 euros. Para estes efectos entenderase por total activo o total que figura no modelo de balance.
b) Que o importe do volume anual de ingresos pola actividade propia máis, de ser o caso, o
da cifra de negocios da súa actividade mercantil sexa inferior a 150.000 euros.
c) Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a
5.
6. A contabilidade das fundacións axustarase ao disposto no Código de comercio, cando realicen actividades económicas, e deberán presentar contas anuais consolidadas cando a fundación se
atope en calquera dos supostos previstos no citado código para a sociedade dominante.
7. Os libros que deberán levar as fundacións, descritos na alínea 1 deste artigo, teñen que ser
legalizados polo Rexistro de Fundacións de Interese Galego. Estes libros poderanse legalizar antes de
ser utilizados ou ben despois de realizar os asentos e as anotacións por procedementos informáticos
e outros pertinentes. Neste último caso, téñense que legalizar dentro do prazo de presentación das
contas anuais do ano correspondente.
Artigo 37.-Auditoría.
1. Someteranse a auditoría externa as contas anuais das fundacións cando, durante dous exercicios consecutivos, concorran na data de pechamento delas, polo menos, dúas das seguintes circunstancias:
a) Que o total das partidas de activo sexa superior a 2.400.000 euros.
b) Que o importe neto do volume anual de ingresos pola actividade propia máis, de ser o caso,
o da cifra de negocios da súa actividade mercantil sexa superior a 2.400.000 euros.
c) Que o número de traballadores empregados durante o exercicio sexa superior a 50.
d) Que o valor das vendas e dos gravames de bens e de dereitos da fundación realizados durante o exercicio económico supere o 50 por cento do valor total do seu patrimonio.
2. As fundacións que se atopen no primeiro exercicio económico desde a súa constitución ou
fusión cumprirán o disposto na alínea anterior se reúnen, no momento do pechamento do devandito
exercicio, polo menos dúas das catro circunstancias que se especifican.
3. Tamén se someterán a auditoría externa aquelas contas que, a xuízo do padroado da fundación ou do protectorado, presenten circunstancias especiais que o aconsellen en relación coa contía do patrimonio ou co volume de xestión. No suposto de que sexa o protectorado o que solicite a realización da auditoría externa das contas anuais da fundación, deberá emitir unha xustificación onde
conste o motivo dela, e nomeará auditores de acordo co establecido regulamentariamente.
4. A auditoría contratarase e realizarase segundo establece a Lei 19/1988, do 12 de xullo, de
auditoría de contas, e a lexislación complementaria, polo que os auditores disporán dun prazo mínimo dun mes, a partir do momento no que lles entregasen as contas anuais formuladas, para realizaren o informe de auditoría.
5. Estes informes presentaránselle ao protectorado tras a súa emisión ou xunto coa presentación das contas anuais. O protectorado, logo do seu exame e a comprobación da súa adecuación á normativa vixente, depositaraas no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
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Artigo 38.-Aprobación e presentación das contas.
1. As contas anuais serán aprobadas polo padroado dentro dos seis meses seguintes á data de
pechamento do exercicio, e serán asinadas polo presidente ou pola persoa á cal, conforme os estatutos da fundación ou o acordo adoptado polos seus órganos de goberno, lle corresponda formulalas.
2. As contas anuais presentaránselle ao protectorado no prazo dos vinte días hábiles, contados
desde a súa aprobación polo padroado, acompañadas de certificación do secretario. De ser o caso,
achegarase o informe da auditoría.
3. Non poderán percibir subvencións nin axudas públicas da Xunta de Galicia aquelas fundacións que non cumpran coa obriga de lle presentar as contas ao protectorado.
4. Para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos na documentación presentada, o
protectorado poderá, en calquera momento, dirixirlle requirimentos ao padroado da fundación para
que, no prazo sinalado, achegue a documentación acreditativa correspondente.
5. O protectorado, tras examinar e comprobar a súa adecuación formal á normativa vixente,
depositaraas no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Calquera persoa poderá obter información dos documentos depositados, nos termos establecidos regulamentariamente.
6. O protectorado, no xeito establecido no artigo 50, tenlle que solicitar á autoridade xudicial
que ordene a intervención temporal da fundación que non presente as contas anuais durante dous
exercicios consecutivos.
Mentres que a autoridade xudicial non dite resolución ao respecto, o protectorado non pode
inscribir ningún documento relativo á fundación que se lle presente, agás o cesamento de patróns, a
revogación de delegacións de facultades, a revogación ou a renuncia de poderes, a extinción da fundación, os nomeamentos de liquidadores e os asentos ordenados pola autoridade xudicial.
7. A obriga de lle presentar as contas anuais ao protectorado, a súa anotación posterior e o depósito no Rexistro de Fundacións de Interese Galego establecerase, con independencia da obriga de
depositar as mencionadas contas no rexistro mercantil, nos casos nos que así o dispoña a regulación
deste.
Artigo 39.-Plan de actuación.
1. O padroado elaborará e remitiralle ao protectorado, nos últimos tres meses de cada exercicio, un plan de actuación, no que queden reflectidos os obxectivos, as actividades que se prevexan desenvolver durante o exercicio seguinte, unha previsión das partidas de ingresos e gastos calculados e
mais unha memoria explicativa do mesmo plan de actuación.
2. Este plan de actuación deberáselle presentar ao protectorado acompañado da certificación
de aprobación por parte do padroado da fundación, que as depositará no Rexistro de Fundacións de
Interese Galego.
Artigo 40.-Autocontratación.
Os membros do padroado poderán contratar coa fundación, xa sexa en nome propio ou dun
terceiro, do que lle darán conta ao protectorado.
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Capítulo VI
Modificación dos estatutos. Fusión, escisión e extinción da fundación
Artigo 41.-Modificación dos estatutos.
1. O padroado poderá acordar a modificación dos estatutos da fundación sempre que resulte
conveniente polo interese desta, agás que a persoa fundadora o prohibise.
2. Cando as circunstancias que presidiron a constitución da fundación variasen, de maneira
que esta non poida actuar satisfactoriamente de acordo cos seus estatutos, o padroado deberá acordar
a súa modificación, agás que para este suposto o fundador prevese a extinción da fundación.
3. Se o padroado non lle dá cumprimento ao previsto na alínea anterior, o protectorado requirirao para que o cumpra, e no caso contrario solicitará da autoridade xudicial que resolva sobre a
procedencia da modificación de estatutos requirida.
4. A modificación ou a nova redacción dos estatutos deberá ser formalizada en escritura pública e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. A modificación da nova redacción dos
estatutos acordada polo padroado teralle que ser comunicada ao protectorado, que só se poderá opor
por razóns de legalidade, no prazo máximo de tres meses, contado desde a citada notificación.
Artigo 42.-Fusión.
1. As fundacións, sempre que non o prohibise o fundador, poderanse fusionar logo de o acordaren os respectivos padroados, o que se lle comunicará ao protectorado, coa achega dunha memoria
acreditativa das circunstancias que aconsellan a fusión fronte a outras posibles alternativas e da información das condicións pactadas coas fundacións afectadas.
2. A fusión de fundacións responderá á conveniencia de cumprir mellor os fins fundacionais
e poderase realizar:
a) Pola absorción doutra ou doutras que se extinguen.
b) Pola creación dunha nova fundación, á cal se lle transmitirán en bloque os patrimonios das
fusionadas que se extinguen.
3. O protectorado poderase opor á fusión por razóns de legalidade e mediante un acordo motivado, no prazo máximo dun mes, que comezará a contar desde a notificación a el dos respectivos
acordos das fundacións interesadas. O protectorado poderá comunicar en calquera momento, dentro
deste prazo e de forma expresa, a súa conformidade ao acordo de fusión.
4. A fusión requirirá o outorgamento de escritura pública e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. A devandita escritura pública conterá os estatutos da fundación resultante da fusión, así como a identificación dos membros do seu primeiro padroado. Se da fusión resulta
unha nova fundación cuxa inscrición constitutiva corresponda inscribir no Rexistro de Fundacións de
Interese Galego, deberanse efectuar simultaneamente as inscricións de extinción por fusión e de constitución da nova entidade.
5. Cando unha fundación resulte incapaz de alcanzar os seus fins, o protectorado poderaa requirir para que se fusione con outra de fins análogos que manifestase perante o protectorado a súa
vontade favorable á devandita fusión, sempre que o fundador non o prohibise. Fronte á oposición daquela, o protectorado poderalle solicitar á autoridade xudicial que ordene a referida fusión.
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Artigo 43.-Escisión.
1. A escisión ou a creación doutra ou doutras fundacións mediante a segregación dunha parte
ou de varias partes do seu patrimonio, que se lle transmite a outra ou a outras fundacións, exixe que
non conste a vontade contraria do fundador e que se xustifique o mellor cumprimento dos fins fundacionais da escindida.
2. A escisión con creación dunha nova fundación requirirá o acordo motivado do padroado, o
que se lle comunicará ao protectorado, e o cumprimento do previsto nesta lei para constituír unha
fundación.
3. A escisión con transmisión do escindido a outra ou a outras fundacións xa existentes require o acordo motivado dos padroados respectivos, o outorgamento da escritura pública, a autorización do protectorado e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
4. En calquera caso de escisión, o protectorado poderase opor por razóns de legalidade e mediante un acordo motivado no prazo máximo dun mes, que comezará a contar desde que se lle notificase o acordo de escisión. O protectorado poderá comunicar en calquera momento, dentro do devandito prazo e de forma expresa, a súa conformidade co acordo de escisión.
Artigo 44.-Causas e formas de extinción.
1. A fundación extinguirase:
a) Cando expire o prazo polo que foi constituída.
b) Cando se realizase integramente o fin fundacional.
c) Cando sexa imposible realizar o fin fundacional, sen prexuízo do disposto nos artigos 41 e
42 desta lei.
d) Cando así resulte da fusión e da escisión ás que se refiren os artigos anteriores.
e) Cando concorra calquera outra causa prevista no acto constitutivo ou nos estatutos.
f) Cando concorra calquera outra causa establecida nas leis.
2. No suposto da alínea 1.a), a fundación extinguirase de pleno dereito.
3. Nos supostos das alíneas 1.b), c) e e), a extinción da fundación requirirá o acordo do padroado ratificado polo protectorado. Se non houbese acordo do padroado ou este non fose ratificado
polo protectorado, a extinción da fundación requirirá a resolución xudicial motivada, que poderá ser
instada polo protectorado ou polo padroado, segundo os casos.
4. No suposto da alínea 1.d), requirirase que se cumpran os requisitos establecidos nos artigos 42 e 43 desa lei.
5. No suposto da alínea 1.f), requirirase unha resolución xudicial motivada.
6. O acordo de extinción ou, de ser o caso, a resolución xudicial inscribiranse no Rexistro de
Fundacións de Interese Galego.
Artigo 45.-Destino dos bens no caso de extinción.
1. Aos bens e aos dereitos resultantes da liquidación dunha fundación extinguida daráselles o
destino previsto polo fundador ou decidido polo padroado cando teña recoñecida esta facultade na
carta fundacional.
2. De non existir previsión do fundador nin facultade do padroado, corresponderalle ao protectorado destinar tales bens e dereitos ás fundacións, ás entidades non lucrativas privadas ou ás entidades públicas que persigan fins de interese xeral, que desenvolvan principalmente as súas actividades en Galicia e que teñan afectados os seus bens, incluso no suposto de disolución, á consecución
de tales fins.
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Artigo 46.-Liquidación.
1. A extinción da fundación, agás nos supostos nos cales teña lugar como consecuencia dunha
fusión, determinará a apertura do procedemento de liquidación, que deberá ser realizado polo padroado co control e o asesoramento do protectorado. No caso de inexistencia do padroado, o protectorado designará de oficio os liquidadores.
2. O padroado -como órgano de liquidación- deberá realizar as seguintes actuacións:
a) Confección do inventario e do balance de situación da fundación na data de inicio do procedemento de liquidación.
b) Finalización das operacións de xestión que estaban iniciadas ao acordar a extinción, así
como de novas que se deban levar a cabo coas limitacións previstas.
c) Cobramento de créditos pendentes, cancelación de débedas cos acredores de todo tipo e
pola orde de prelación establecida.
d) Calquera outra actuación que sexa conveniente ou necesaria para os interesados no procedemento.
3. O protectorado poderalle solicitar ao órgano de liquidación información periódica do proceso e información adicional da documentación facilitada, e deberá impugnar perante o xuíz ou o tribunal competente os actos de liquidación que considere contrarios ao ordenamento ou aos estatutos,
logo do requirimento de emenda nos casos nos que se dea esta posibilidade.
4. Tras seren aprobadas as actuacións de liquidación polo padroado e de adxudicar o haber resultante, de acordo co previsto no artigo anterior, estas seranlle comunicadas ao protectorado, que verificará as cancelacións e promoverá as inscricións que procedan, entre elas a extinción da fundación,
no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Capítulo VII
O protectorado
Artigo 47.-O protectorado.
1. O protectorado é o órgano administrativo de asesoramento, apoio técnico e control das fundacións que velará polo exercicio correcto do dereito de fundación e pola legalidade da súa constitución e funcionamento.
2. O protectorado será exercido polos departamentos da Xunta de Galicia que teñan atribuídas as competencias correspondentes aos fins das fundacións.
De estaren atribuídas as competencias sobre os fins fundacionais a varios departamentos da
Xunta de Galicia, o protectorado será exercido polo departamento competente en materia de fundacións.
3. O protectorado exerce as funcións que lle atribúe esta lei e a demais lexislación aplicable,
respecto das fundacións inscritas no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Artigo 48.-Funcións.
1. Son funcións do protectorado:
a) Asesorar as fundacións que se atopen en proceso de constitución sobre a normativa aplicable ao devandito proceso e as fundacións xa inscritas sobre aquelas cuestións que se refiren tanto ao
seu réxime xurídico, económico-financeiro e contable coma ás actividades que cómpre realizar en
cumprimento dos seus fins.
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b) Informar sobre a adecuación e a suficiencia da dotación e sobre a idoneidade dos fins das
fundacións en proceso de constitución.
c) Velar polo cumprimento adecuado dos fins fundacionais de acordo coa vontade do fundador e tendo en conta a consecución do interese xeral, así como interpretar, suplir e integrar a vontade
do fundador cando fose necesario, conforme esta lei.
d) Velar pola integridade, a suficiencia e o rendemento do patrimonio fundacional e verificar
se os recursos económicos das fundacións foron aplicados para cumprir os fins fundacionais, nos termos previstos nos estatutos e na lexislación vixente, podendo solicitar do padroado a información necesaria para tal efecto.
e) Difundir a existencia e as actividades das fundacións.
f) Exercer provisionalmente as funcións do padroado de por calquera motivo faltaren todas as
persoas chamadas a integralo, así como nos supostos de intervención temporal acordados polo órgano xudicial competente designar novos membros do padroado ou, nos casos establecidos na lexislación, instar a extinción da fundación.
g) Exercer a acción de responsabilidade dos membros do padroado nos supostos establecidos
nesta lei.
h) Garantir a legalidade das modificacións estatutarias, das fusións e das extincións das fundacións, instando, de ser o caso, as accións xudiciais correspondentes.
i) Impugnar os actos e os acordos do padroado contrarios ao ordenamento xurídico vixente,
ao establecido nos estatutos ou ao interese xeral.
j) Controlar o proceso de liquidación das fundacións.
k) Procurar a utilización efectiva e adecuada da denominación "Fundación" e denunciar, de
ser o caso, perante a autoridade competente a súa utilización por outra clase de entidades.
l) Resolver as solicitudes de autorización ou de aprobación que, consonte o disposto nesta lei,
a precisen.
m) Cooperar, ao servizo do interese xeral e da sociedade civil, coas asociacións de fundacións
ou con outros entes análogos.
n) Calquera outra función que se lle atribúa nesta lei e no ordenamento xurídico vixente.
No exercicio das funcións ás que se refiren as alíneas anteriores solicitarase asesoramento ao
Servizo de Igualdade cando fose necesario ou conveniente para os efectos de integrar activamente a
dimensión da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, e, especialmente, cando as funcións
de protectorado se exerzan respecto dunha fundación entre cuxas finalidades se atope o apoio á igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
2. En todo caso, o protectorado está lexitimado para exercer a correspondente acción de responsabilidade polos actos relacionados no artigo 22.2 e para instar o cesamento dos membros do padroado no suposto previsto na alínea d) do artigo 24.4.
Así mesmo, está lexitimado para impugnar os actos e os acordos do padroado que sexan contrarios aos preceptos legais ou estatutarios polos que se rexe a fundación.
3. De o protectorado apreciar a existencia de indicios de ilicitude penal na actividade dunha
fundación, remitiralle testemuño ao ministerio fiscal ou ao órgano xurisdicional competente e comunicaralle esta circunstancia á fundación interesada.
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Artigo 49.-Réxime das autorizacións.
1. As autorizacións que, de acordo con esta lei, lle corresponda efectuar ao protectorado entenderanse concedidas de non se recibir resolución expresa no prazo dun mes, contado desde a presentación da solicitude. O prazo para resolver interromperase cando a solicitude non reúna os requisitos necesarios ou non se presente debidamente documentada e o protectorado así o considere mediante acto motivado que lle notificará ao padroado. O prazo comezará a contar de novo desde o momento no que tales defectos ou omisións fosen reparados.
2. Os certificados que deba emitir o protectorado no curso dos diferentes procedementos, así
como os de acreditación de todo tipo de feitos e circunstancias que soliciten os interesados, deberanse expedir no prazo de dez días desde a recepción da solicitude.
Artigo 50.-Intervención temporal.
1. Se o protectorado advertise unha irregularidade grave na xestión económica que poña en
perigo a subsistencia da fundación ou unha desviación grave entre os fins fundacionais e a actividade realizada, requirirá do padroado, unha vez oído este, a adopción das medidas que considere pertinentes para a corrección daquela.
2. Se o requirimento ao que se refire a alínea anterior non fose atendido no prazo que para o
efecto se sinale, o protectorado poderalle solicitar á autoridade xudicial que acorde, logo de audiencia do padroado, a intervención temporal da fundación.
Despois de ser autorizada xudicialmente a intervención da fundación, o protectorado asumirá todas as atribucións legais e estatutarias do padroado durante o tempo que determine o xuíz. A intervención quedará alzada ao rematar o prazo establecido, agás que se acceda a prorrogala mediante
unha nova resolución xudicial.
3. A resolución xudicial que acorde a intervención temporal da fundación inscribirase no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. Así mesmo, será inscrita a demanda que se interpoña para
solicitar aquela.
Artigo 51.-Recursos.
Contra os acordos do protectorado suxeitos a dereito administrativo poderase interpor recurso na vía administrativa e, de ser o caso, perante a xurisdición contencioso-administrativa.
Capítulo VIII
O Rexistro de Fundacións de Interese Galego
Artigo 52.-Rexistro de fundacións.
1. O Rexistro de Fundacións de Interese Galego será único para toda a Comunidade Autónoma de Galicia e estará adscrito á consellaría competente en materia de fundacións.
Sen prexuízo da unicidade á que se refire o parágrafo anterior, o rexistro contará con tantas
seccións como departamentos integren a Xunta de Galicia, en cada un dos cales se levará un rexistro
auxiliar.
2. A estrutura e o funcionamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, así como os
prazos de inscrición, serán determinados regulamentariamente.
3. A inscrición das fundacións, que deberá conter os requisitos exixidos no artigo 11 desta lei,
requirirá, en todo caso, un informe favorable do protectorado, en canto á idoneidade dos fins de interese galego e á determinación da suficiencia da dotación.
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4. Serán funcións do rexistro:
a) A inscrición das fundacións declaradas de interese galego e dos actos inscritibles descritos
no artigo 54 desta lei e na demais normativa vixente.
b) O depósito e o arquivo da documentación á que se refiren esta lei e as súas normas regulamentarias.
c) A legalización dos libros que deban levar as fundacións reguladas nesta lei.
d) Comunicarlle ao rexistro de fundacións de competencia estatal, para constancia e publicidade xeral, as inscricións de constitución de fundacións ou, de ser o caso, de extinción delas.
e) Calquera outra función que se lle atribúa regulamentariamente.
Artigo 53.-Principios rexistrais.
1. O Rexistro único de Fundacións de Interese Galego será público. A publicidade dos actos
inscritos farase efectiva mediante a certificación dos asentos expedida polo responsable do rexistro,
mediante nota simple informativa ou copia compulsada dos asentos e dos documentos depositados no
rexistro. Só as certificacións terán carácter de documento público.
2. Os documentos orixinais depositados e os arquivados poderán ser consultados logo de se
identificar o solicitante e acreditar o seu interese, consonte o previsto na normativa vixente en materia de protección de datos.
3. Os actos inscritos no rexistro presúmense válidos e o protectorado consideraraos para fundamentar as súas decisións. Respecto dos documentos depositados e dos arquivados que non causasen inscrición tan só se presumirá a súa regularidade formal.
4. Os actos suxeitos a inscrición no rexistro e non inscritos non prexudicarán a terceiros de
boa fe.
A boa fe do terceiro presúmese mentres non se probe que coñecía o acto suxeito á inscrición
e non inscrito.
5. Todas as actividades rexistrais poderanse facer en calquera dos dous idiomas oficiais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
6. Cando o rexistro encontre indicios racionais de ilicitude penal na constitución dunha fundación, este ditará unha resolución motivada e remitiralle toda a documentación ao ministerio fiscal
ou ao órgano xurisdicional competente. Así mesmo, comunicaralle esta circunstancia á fundación interesada e quedará suspendido o procedemento de inscrición ata que sexa dada unha resolución xudicial firme.
7. No rexistro levarase unha sección de denominacións, polo que se informará das que vaian
adoptando as fundacións inscritas no Rexistro Estatal de Fundacións, consonte o disposto no artigo
36.3 da Lei 50/2002, do 26 de decembro.
8. O disposto neste artigo enténdese sen prexuízo da normativa reguladora doutros rexistros
públicos existentes.
Artigo 54.-Actos inscritibles.
No Rexistro único de Fundacións de Interese Galego débese deixar constancia dos actos e dos
documentos seguintes:
a) A carta fundacional.
b) Os estatutos e os acordos de modificación.
c) O nomeamento, a suspensión, o cesamento e a renuncia dos membros do padroado e, de
proceder, dos liquidadores.
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d) As delegacións de facultades, a súa revogación e os apoderamentos xerais.
e) A constitución, a modificación, a fusión, a escisión e a extinción de fundacións.
f) A adquisición, o alleamento, o gravame e o arrendamento de bens nos supostos establecidos nesta lei.
g) A delegación das fundacións sometidas a outra lexislación que actúan en Galicia.
h) As accións de responsabilidade contra os membros do padroado e a resolución xudicial correspondente.
i) Con carácter preventivo, as intervencións temporais e as solicitudes de intervención temporal sobre as fundacións, que serán canceladas automaticamente no caso de seren concedidas ou denegadas por parte da autoridade xudicial.
j) Calquera outro que se estableza nesta lei, na súa normativa de desenvolvemento e no ordenamento xurídico vixente.
k) A prórroga de fundacións constituídas por un prazo determinado.
Artigo 55.-Obrigatoriedade da inscrición.
A inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego é obrigatoria para todas as fundacións definidas no artigo 2 e para as estranxeiras que teñan unha delegación aberta nesta comunidade.
Capítulo IX
Do Consello Superior de Fundacións da Comunidade Autónoma de Galicia
Artigo 56.-Consello Superior de Fundacións.
1. Créase o Consello Superior de Fundacións da Comunidade Autónoma de Galicia, adscrito
á consellaría competente en materia de fundacións, como órgano consultivo.
2. Regulamentariamente estableceranse a estrutura e a composición do Consello Superior de
Fundacións da Comunidade Autónoma de Galicia, no cal estarán representadas a Administración da
Xunta de Galicia e as fundacións obxecto desta lei, atendendo á existencia de asociacións de fundacións con implantación en Galicia.
Artigo 57.-Funcións.
Serán funcións do Consello Superior de Fundacións da Comunidade Autónoma de Galicia:
a) Asesorar, informar e ditaminar, cando así se solicite, sobre calquera disposición legal ou regulamentaria que afecte directamente as fundacións.
b) Formularlle as propostas que considere convenientes, neste ámbito, á consellaría competente en materia de fundacións.
c) Planificar e propor as actuacións necesarias para promover e fomentar as fundacións de interese galego.
d) As demais funcións que lle poidan atribuír as disposicións vixentes.
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Capítulo X
Das fundacións do sector público de Galicia

Artigo 58.-Concepto.
1. Enténdese por fundacións do sector público de Galicia aquelas fundacións constituídas
maioritariamente ou na súa totalidade por achegas da Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia, os seus organismos públicos e as demais entidades ou empresas do sector público autonómico ou aquelas cuxos ingresos proveñan maioritariamente de subvencións con cargo aos orzamentos
da comunidade autónoma, sempre que neste último caso a comunidade autónoma forme parte dos
seus órganos de goberno ou de dirección.
2. As fundacións do sector público de Galicia integrarán activamente, na súa organización e
nas súas actividades, a dimensión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes en todos os
ámbitos e a todos os niveis.
Artigo 59.-Creación e extinción.
1. A creación e a extinción das fundacións do sector público da Comunidade Autónoma de
Galicia, a adquisición e a perda da representación maioritaria, así como a modificación dos seus estatutos, deberán ser autorizadas por acordo do Consello da Xunta, que determinará as condicións xerais que deben cumprir todos estes actos e designará a persoa que deba actuar por ela no acto de constitución e, de ser o caso, o seu representante ou representantes no padroado.
2. No expediente de autorización incluirase unha memoria, que deberá ser informada polo departamento da Xunta de Galicia que exerza as competencias correspondentes aos fins da fundación,
na cal se xustifiquen suficientemente as razóns polas que se considera que existirá unha mellor consecución dos fins de interese xeral perseguidos a través dunha fundación que mediante outras formas
xurídicas previstas na normativa vixente.
3. Deberase presentar, igualmente, unha memoria económica, que requirirá o informe da consellaría competente en materia de economía, na cal se xustificará a suficiencia da dotación inicialmente prevista para comezar a actividade da fundación e, de ser o caso, os compromisos futuros que
garantan a súa continuidade.
4. O Parlamento poderá exercer o control da creación deste tipo de fundacións, nos termos establecidos no seu regulamento, dentro do control da acción da Xunta de Galicia.
Artigo 60.-Réxime xurídico.
1. As fundacións do sector público da comunidade autónoma non poderán exercer potestades
públicas.
Unicamente poderán realizar actividades relacionadas co ámbito competencial das entidades
fundadoras, que deberán contribuír á consecución dos fins delas, sen que isto supoña a asunción da
titularidade das súas competencias, agás previsión legal expresa.
2. O protectorado destas fundacións exercerao o departamento da Xunta de Galicia que exerza as competencias correspondentes aos fins da fundación.
3. As fundacións públicas cuxa dotación fundacional fose totalmente achegada pola Xunta de
Galicia, ou nas cales esta teña un control análogo ao que exerce sobre os seus propios servizos ou unidades, terán a consideración de medio propio e instrumental para os efectos previstos no artigo 3 da
Lei de contratos das administracións públicas. Nestes casos, a Xunta de Galicia poderalles encomen-
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dar a execución de obras, subministracións ou servizos públicos da súa competencia. As encomendas
instrumentaranse a través de encargos de realización obrigatoria, cuxa execución supervisará o ente
encomendante.
Nos casos nos que para a efectividade da encomenda a fundación pública precisase prestacións por parte de terceiros, a súa adxudicación quedará sometida á Lei de contratos das administracións públicas nos termos previstos nesta lei.
4. En materia de orzamentos, contabilidade e auditoría de contas, as fundacións previstas
neste capítulo rexeranse polo disposto no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
Artigo 61.-Contratación.
1. Á contratación de persoal ao servizo das fundacións reguladas neste título seranlle aplicables as disposicións da Lei de función pública de Galicia e das normas regulamentarias que a desenvolvan relativas a:
a) Composición e funcionamento dos tribunais ou das comisións de selección.
b) Bases das convocatorias.
c) Probas de selección.
En todo caso, respectaranse os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade da
convocatoria.
A consellaría competente en materia de función pública deberá emitir informe previo sobre o
contido das bases da convocatoria.
2. En materia de contratación de obras, de subministracións, de servizos ou de asistencia será
aplicable o disposto na lexislación de contratos das administracións públicas.
Artigo 62.-Control financeiro.
As fundacións reguladas neste capítulo estarán suxeitas ao control financeiro que realizará a
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, sen prexuízo das competencias que nesta materia lle
correspondan ao Consello de Contas de Galicia.
Artigo 63.-Principios e procedementos en materia de subvencións.
Seranlles aplicables na súa integridade ás fundacións do sector público de Galicia os principios e os procedementos previstos na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Seralles aplicable ás fundacións do sector público de Galicia o previsto na disposición adicional décimo sexta da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Disposicións adicionais
Primeira.-O contido dos artigos 2.1, 5 ao 15, 22, 24, 26, 30, 41, 42.1.4 e 5, 44, 47.1, 48.2, 50
e 53.8 desta lei están redactados de conformidade cos preceptos de aplicación xeral da Lei 50/2002,
do 26 de decembro, de fundacións.
Segunda.-Sen prexuízo da súa condición de fundacións do sector público de Galicia, as fundacións públicas sanitarias ás que se refire a Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria
de Galicia, seguirán a regularse pola súa normativa específica, polo que se lles aplicará o establecido
no capítulo X desta lei con carácter supletorio.
Terceira.-Os notarios deberanlle comunicar ao protectorado o contido das escrituras, no referente á constitución das fundacións e ás súas modificacións posteriores, mediante a remisión de copia
simple das citadas escrituras.
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No caso de que a fundación se constituíse en testamento, a referida obriga será cumprida
cando o notario habilitado coñecese o falecemento do testador.
Cuarta.-Seranlles aplicables ás fundacións reguladas nesta lei as normas de adaptación do
Plan xeral de contabilidade para as entidades sen ánimo de lucro e as normas de elaboración do plan
de actuación das devanditas entidades.
Disposición transitoria
Única.
1. No prazo de dous anos, contados desde a entrada en vigor desta lei, as fundacións xa constituídas e que se atopen no ámbito de aplicación desta lei deberán adaptar os seus estatutos, cando
proceda, ao disposto na devandita lei, agás o relativo ao establecido no artigo 2, e presentalos no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. A dotación das devanditas fundacións non se someterá ao
réxime previsto no artigo 13 desta lei.
De maneira excepcional, o protectorado poderá prorrogar ata un máximo dun ano máis o citado prazo, logo de solicitude razoada do padroado e sempre que consten acreditadas as circunstancias que obxectivamente así o xustifiquen.
2. Logo de transcorrer o prazo ao que se refire a alínea anterior sen se producir a adaptación
de estatutos, cando sexa necesario, non se inscribirá ningún documento da fundación no Rexistro
Único de Fundacións de Interese Galego ata que a adaptación sexa verificada, e sen prexuízo do disposto nos artigos 41.3 e 42.5 desta lei.
3. O incumprimento das obrigas previstas nesta disposición por algunha fundación provocará que esta non poida obter subvencións ou axudas públicas da Xunta de Galicia, sen prexuízo das
responsabilidades nas cales, conforme a lexislación vixente, puidese incorrer.
4. As condicións estatutarias contrarias a esta lei das fundacións constituídas a fe e en conciencia consideraranse non postas.
Disposición derrogatoria
Única.- Quedan derrogadas a Lei 7/1983, do 22 de xuño, de réxime das fundacións de interese galego, e a Lei 11/1991, do 8 de novembro, de modificación da anterior, así como todas as disposicións de rango igual ou inferior no que contradigan ou se opoñan ao establecido nesta lei.
Disposicións derradeiras
Primeira.-Autorízase a Xunta de Galicia para que dite as disposicións necesarias para o desenvolvemento desta lei.
Segunda.-Esta lei entrará en vigor ao mes da súa publicación completa no Diario Oficial de
Galicia.
Santiago de Compostela, un de decembro de dous mil seis.
Emilio Pérez Touriño
Presidente

