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viver, les determinacions per comprovar que les llavors
de categoria base, certificada i, si s’escau, comercial,
compleixen els requisits exigits pels reglaments tècnics
corresponents, es poden realitzar sota supervisió oficial si
es compleixen les condicions següents:
a) Les anàlisis les han de portar a terme laboratoris
degudament autoritzats amb aquesta finalitat per l’organisme oficial responsable.
b) Han de tenir un analista directament responsable
de les operacions tècniques de laboratori que disposi de
les qualificacions necessàries per portar la gestió tècnica
d’un laboratori de proves sobre llavors.
c) Els seus analistes de llavors han de tenir les qualificacions tècniques necessàries, adquirides en cursos de
formació organitzats en les mateixes condicions aplicables als analistes oficials i confirmades en exàmens oficials.
d) Les instal·lacions i els equips de què disposin els
laboratoris han d’haver estat considerats satisfactoris per
l’organisme oficial responsable.
e) Han de portar a terme les proves sobre llavors
d’acord amb els mètodes internacionals actualment
vigents.
f) Han de ser independents o pertanyents a una
empresa de llavors.
En aquest últim cas, només poden portar a terme els
assajos sobre lots de llavors produïdes per compte de
l’empresa esmentada, llevat que hi hagi un acord en contra entre aquesta, el sol·licitant de la certificació i l’organisme oficial responsable.
g) Els resultats obtinguts s’han de sotmetre a un
control per part de l’organisme oficial responsable.
h) Almenys un 5% dels lots analitzats en laboratoris
autoritzats s’ha de sotmetre a una anàlisi oficial de control.
Per a les plantes de reproducció asexual, els reglaments tècnics corresponents han d’indicar quins resultats
de les anàlisis han de presentar els productors.
Les operacions de precintament i presa de mostres de
llavors o plantes de viver s’han d’indicar en una acta
segons el model oficial, que han de signar l’entitat i el
mostrejador, i fer-hi constar les circumstàncies en què
s’han realitzat aquestes operacions.
El precintament de llavors i plantes de viver té un període de validesa màxim de deu mesos, llevat que, excepcionalment, s’indiqui el contrari en el reglament tècnic
corresponent.»
4. En el punt 26.c) se suprimeixen de la primera frase
les paraules: «com a llavor certificada».
5. Al final del punt 44 s’afegeix el paràgraf següent:
«En el cas d’inspeccions de camp, presa de mostres i
anàlisis de laboratori realitzades sota supervisió oficial, se
sancionen les infraccions d’acord amb el que disposa la
normativa vigent. En tot cas, l’incompliment d’aquestes
normes, deliberadament o per negligència, per part de
l’inspector, mostrejador o laboratori oficialment autoritzat, pot donar lloc a la retirada de l’autorització atorgada.
L’organisme oficial responsable ha d’anul·lar la certificació de les llavors examinades, excepte en cas que es
pugui demostrar que les llavors compleixen els requisits
pertinents.»
Disposició final primera. Títol competencial.
La present Ordre es dicta a l’empara de l’article 149, 1,
13.a de la Constitució, que atorga a l’Estat la competència
exclusiva sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 17 de novembre de 2005.
ESPINOSA MANGANA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
19154

REIAL DECRET 1337/2005, d’11 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de fundacions de
competència estatal. («BOE» 279, de 22-11-2005.)

La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, ha
suposat la revisió del marc legal existent al nostre país en
la matèria fins aquell moment, constituït per la Llei 30/1994,
de 24 de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la
participació privada en activitats d’interès general.
Una de les principals característiques de la Llei
50/2002, de 26 de desembre, és que aborda la regulació
substantiva i procedimental de les fundacions, però no el
seu règim tributari, el qual està regulat per la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que ha
estat desplegada per reglament pel Reial decret 1270/2003,
de 10 d’octubre.
D’altra banda, i tot i que la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, ha introduït modificacions importants sobre
diversos aspectes de la vida fundacional, també és cert
que ha conservat un important nombre de preceptes de la
Llei 30/1994, de 24 de novembre.
Ara és necessari abordar el desplegament reglamentari d’aquesta Llei, amb vista a garantir l’eficàcia en la
gestió de les fundacions, i deixant de banda, per raons
d’especialitat de la matèria, els aspectes relatius al registre de fundacions de competència estatal, que han de ser
objecte d’una regulació específica.
En aquest sentit, el Reglament que s’aprova mitjançant aquest Reial decret, dictat de conformitat amb l’habilitació que conté la disposició final quarta de la Llei
50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, regula les
qüestions orientades a facilitar l’activitat i el funcionament adequat d’aquestes entitats i recull determinades
disposicions relatives als diferents aspectes del fenomen
fundacional.
El capítol I recull les disposicions d’abast més general,
relatives a l’àmbit d’aplicació de la norma, la denominació de les fundacions i les delegacions a Espanya de fundacions estrangeres.
Els capítols II i III regulen la constitució i el govern de
la fundació: adequació i suficiència de la dotació, acreditació i valoració de les aportacions, i organització i règim
d’actuació del patronat, així com altres possibles òrgans
de govern.
Al capítol IV s’han unificat les normes procedimentals
relatives als actes de disposició i gravamen del patrimoni
fundacional, a diferència del Reglament que ara es deroga,
en què aquesta matèria es regulava de manera dispersa.
Al capítol V es despleguen les previsions legals relatives a les diferents activitats que poden portar a terme les
fundacions, així com les relacionades amb la gestió econòmica. També s’hi preveuen, d’acord amb la Llei, diverses obligacions de la fundació en matèria de comptabilitat
i rendició de comptes, sense perjudici de l’aplicabilitat de
les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat
per a les entitats sense fins lucratius. Finalment, en aquest
capítol es regula la destinació que les fundacions han de

Suplement núm. 22

Dijous 1 desembre 2005

donar a les seves diverses rendes i ingressos, i es despleguen les limitacions quantitatives que la Llei preveu per a
determinats tipus de despeses.
Després de la regulació de la intervenció temporal,
recollida al capítol VI, el capítol VII regula els procediments per a la modificació d’estatuts, la fusió i l’extinció
de les fundacions, així com les normes aplicables a la
liquidació del patrimoni de la fundació extingida.
El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Reial
decret preveu, en els dos últims capítols, l’actuació de
l’Administració en relació amb les fundacions, sistematitza les diverses funcions que la Llei atribueix als protectorats, que han de mantenir amb les associacions de fundacions les degudes relacions de col·laboració, i estableix
l’estructura, la composició i les funcions del Consell Superior de Fundacions.
En virtut d’això, a proposta dels ministres de la Presidència, d’Afers Exteriors i de Cooperació, de Justícia, d’Economia i Hisenda, d’Educació i Ciència, deTreball i Afers Socials,
d’Indústria, Turisme i Comerç, d’Administracions Públiques,
de Cultura i de Medi Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la
reunió del dia 11 de novembre de 2005,
DISPOSO:
Article únic.
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b) El Decret 2930/1972, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de les fundacions culturals privades i entitats anàlogues i dels serveis administratius
encarregats del protectorat sobre aquestes.
c) El Decret 446/1961, de 16 de març, pel qual es
creen les fundacions laborals, així com l’Ordre del Ministeri de Treball, de 25 de gener de 1962, per la qual es dicten normes d’aplicació de l’anterior.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o de rang inferior que s’oposin al que
disposen aquest Reial decret i el Reglament que s’aprova.
Disposició final primera. Desplegament normatiu.
S’autoritza els titulars dels departaments ministerials
perquè adoptin, en el marc de les seves competències, les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament
i l’aplicació del que estableix el Reglament que s’aprova.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 11 de novembre de 2005.
JUAN CARLOS R.

Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de fundacions de competència
estatal, el text del qual s’insereix a continuació.
Disposició addicional primera. Registre de fundacions
de competència estatal.
El Registre de fundacions de competència estatal es
regeix per la seva normativa específica.
Disposició addicional segona. Normes comptables.
Les modificacions que, com a conseqüència del que
disposa la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, sigui necessari fer en les normes d’adaptació del
Pla general de comptabilitat per a les entitats sense fins
lucratius han de ser objecte d’un desplegament reglamentari específic.
Disposició addicional tercera.
pla d’actuació.

Normes d’elaboració del

Les normes d’elaboració del pla d’actuació de les fundacions han de ser objecte d’un desplegament reglamentari específic.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

REGLAMENT DE FUNDACIONS DE COMPETÈNCIA
ESTATAL
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte del Reglament.
Aquest Reglament té per objecte desplegar les previsions que conté la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions, en relació amb determinats aspectes del règim
de les fundacions de competència estatal, i regula l’organització i les funcions del protectorat de fundacions de competència estatal i del Consell Superior de Fundacions.
Article 2. Àmbit d’aplicació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Aquest Reglament s’aplica:
a) A les fundacions que duguin a terme la seva activitat en tot el territori de l’Estat, o principalment en el territori de més d’una comunitat autònoma, sense perjudici
de la seva possible actuació a l’estranger.
b) A les delegacions de les fundacions estrangeres
que actuïn principalment en el territori de més d’una
comunitat autònoma, respecte als béns situats a Espanya
i a totes les activitats que duguin a terme en el territori
nacional.
c) A les fundacions del sector públic estatal, amb les
especialitats que preveuen el capítol IX de la Llei 50/2002,
de 26 de desembre, de fundacions, i la seva normativa
específica.
d) A les fundacions laborals de competència estatal,
segons defineix la disposició addicional primera d’aquest
Reglament.

1. Queden derogats:
a) El Reial decret 316/1996, de 23 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament de fundacions de competència
estatal.

2. Queden excloses de l’aplicació d’aquest Reglament:
a) Les fundacions a què es refereix la Llei 23/1982,
de 16 de juny, reguladora del patrimoni nacional.

Disposició transitòria única. Registres de fundacions.
Fins que no s’aprovi la normativa reguladora del
Registre de fundacions de competència estatal, els registres de fundacions actualment existents es regeixen pel
Reglament del Registre de fundacions de competència
estatal, aprovat pel Reial decret 384/1996, d’1 de març.
Fins que no entri en funcionament el Registre únic de
fundacions de competència estatal, les funcions a què es
refereix el Reglament que s’aprova mitjançant aquest
Reial decret, inclosa la informació al Consell Superior de
Fundacions que preveu l’article 50.2, les exerceixen els
registres de fundacions actualment existents.
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b) Les fundacions públiques sanitàries a què es refereix l’article 111 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, que es
regeixen per la seva normativa específica.
c) Les fundacions constituïdes a l’empara de la
Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, que es
regeixen per la seva normativa específica, sense perjudici
de l’aplicació supletòria del capítol XI de la Llei 50/2002,
de 26 de desembre, de fundacions.
3. El que disposa aquest Reglament s’entén sense
perjudici del que estableixen els acords amb l’església
catòlica i els acords i convenis de cooperació subscrits per
l’Estat amb altres esglésies, confessions i comunitats religioses, així com les normes dictades per a la seva aplicació en relació amb les fundacions creades o fomentades
per aquestes.
Article 3. Denominació de les fundacions.
1. Les fundacions només poden tenir una denominació. Es poden utilitzar les lletres de l’alfabet de qualsevol
de les llengües oficials espanyoles. Les expressions
numèriques es poden recollir en números aràbics o
romans.
2. La denominació de la fundació no pot coincidir o
assemblar-se de manera que pugui crear cap confusió
amb cap altra la inscripció prèvia de la qual consti en un
registre públic espanyol, o amb una denominació protegida o reservada a altres entitats, públiques o privades,
per la seva legislació específica. Entre altres possibles
circumstàncies, s’entén en tot cas que hi ha semblança si
es dóna alguna de les següents:
a) La utilització de les mateixes paraules en diferent
ordre, gènere o nombre.
b) La utilització de les mateixes paraules amb l’addició o supressió de termes, expressions, articles, adverbis,
preposicions, conjuncions, accents, guions, signes de
puntuació o altres partícules de poca significació.
c) La utilització de diferents paraules amb idèntica
expressió gràfica o notòria semblança fonètica.
3. Les persones físiques o jurídiques poden utilitzar
el seu nom, denominació, pseudònim o acrònim en la
denominació de les fundacions que constitueixin.
Article 4. Delegacions a Espanya de fundacions estrangeres.
1. L’establiment de la delegació d’una fundació
estrangera ha de constar en una escriptura pública, en la
qual hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
a) Els fins de la fundació estrangera.
b) Les dades o els documents que acreditin la constitució de la fundació estrangera d’acord amb la seva llei
personal.
c) Una certificació de l’acord del seu òrgan de
govern, pel qual s’aprova establir una delegació de la fundació a Espanya.
d) La denominació de la delegació, que ha d’integrar
l’expressió «Delegació de la fundació».
e) El domicili i l’àmbit territorial d’actuació de la
delegació a Espanya.
f) Les activitats que, en compliment dels fins, pretén
dur a terme la delegació de manera estable a Espanya,
sense que aquestes puguin consistir exclusivament en la
captació de fons.
g) La identificació de la persona o les persones que
exerceixen la representació de la delegació o que integren
els seus òrgans de govern.
h) El primer pla d’actuació de la delegació a Espanya.
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2. El protectorat ha de dictaminar, de manera preceptiva i vinculant per al Registre de fundacions de competència estatal, si els fins de la fundació matriu són d’interès general d’acord amb l’ordenament jurídic espanyol.
CAPÍTOL II
Constitució de la fundació
Article 5.

Acreditació de les aportacions a la dotació.

1. La realitat de les aportacions dineràries a la dotació s’ha d’acreditar davant el notari que autoritza l’escriptura de constitució de la fundació mitjançant un certificat
de dipòsit de la quantitat corresponent a nom de la fundació en una entitat de crèdit.
El certificat, que s’ha d’incorporar a l’escriptura
pública, l’ha d’expedir l’entitat de crèdit dipositària, i el
dipòsit no pot ser de data anterior en més de tres mesos
a la de l’escriptura pública.
De la mateixa manera s’ha de procedir en els desemborsaments successius, quan l’aportació dinerària s’efectuï de manera successiva en els termes que estableix
l’article 12.2 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions; el certificat de dipòsit corresponent s’ha d’incorporar a l’escriptura o escriptures públiques que documentin els desemborsaments esmentats.
Els requisits exigibles per a la inscripció registral dels
augments de la dotació mitjançant aportacions dineràries, així com d’aquells a què es refereix l’article 32.1, són
els que estableixi el Reglament del Registre de fundacions
de competència estatal.
2. Quan l’aportació a la dotació sigui no dinerària,
s’han de descriure els béns i els drets objecte de l’aportació en l’escriptura de constitució, i se n’han d’indicar les
dades registrals, si n’hi ha, i el títol o el concepte de l’aportació. S’ha d’incorporar a l’escriptura de constitució l’informe de valoració a què es refereix l’article següent.
En els augments de la dotació, quan l’aportació sigui
no dinerària procedent del fundador o de tercers, s’ha de
fer constar en l’escriptura pública corresponent el que
estableix el paràgraf anterior, així com la manifestació de
la voluntat de l’aportador perquè formi part de la dotació.
3. Quan l’aportació no dinerària comporti algun
tipus de càrrega o gravamen per a la fundació, l’aportador
està obligat al sanejament de la cosa objecte de l’aportació, en els termes que estableix l’article 638 del Codi civil
per a les donacions oneroses.
4. Els compromisos d’aportacions de tercers a la
dotació inicial han de constar en títols dels que comporten execució, que s’han de descriure en l’escriptura fundacional.
Article 6.

Valoració de les aportacions a la dotació.

1. El valor de la dotació s’ha de fixar sempre en
euros, tant si consisteix en diners com en aportacions no
dineràries.
2. Les aportacions no dineràries efectuades a la
dotació, les ha de valorar un expert independent nomenat
pel patronat i a costa de la fundació, menys quan l’aportació es produeixi en el moment de constituir la fundació,
cas en què l’expert ha de ser designat per l’aportador i a
costa seva. La designació ha de recaure en persones que
exerceixin una professió o activitat directament relacionada amb la valoració o el peritatge dels béns o drets
objecte de l’aportació, i que compleixin els requisits exigits per al seu exercici.
Quan els béns o drets que s’hagin de valorar siguin de
naturalesa heterogènia, es poden nomenar diversos
experts. En el nomenament hi han de constar els béns o
drets que han de valorar cadascun d’ells.
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3. Quan les aportacions consisteixin en valors cotitzats en un mercat secundari oficial, té la consideració
d’informe d’expert independent la certificació d’una entitat gestora que operi en aquest mercat, en què s’acrediti
la valoració dels títols d’acord amb la cotització mitjana
de l’últim trimestre.
4. La taxació de l’expert independent s’ha d’incorporar a l’escriptura de constitució; en la inscripció registral
s’hi ha de fer constar el nom de l’expert que l’ha elaborat,
les circumstàncies de la designació i també la data
d’emissió de l’informe.
L’informe ha de contenir la descripció de cadascuna de
les aportacions no dineràries, amb les dades registrals, si
s’escau, així com els criteris de valoració adoptats.
Article 7. Fundació en procés de formació.
1. El protectorat, en rebre la còpia simple de l’escriptura de constitució enviada pel notari autoritzant, pot
requerir els patrons que hi estan designats perquè acceptin el càrrec, si encara no ho han fet, i instin la inscripció
de la fundació.
2. Transcorreguts sis mesos des de l’atorgament de
l’escriptura fundacional sense que els patrons hagin instat la inscripció en el Registre de fundacions de competència estatal, el protectorat els ha de comunicar el cessament i els ha de reclamar el lliurament de tota la
documentació que estigui en poder seu, i ha de procedir,
amb l’autorització judicial prèvia, a la designació de nous
patrons.
CAPÍTOL III
Govern de la fundació
Article 8.

Normes d’organització del patronat.

Les disposicions recollides en aquest capítol s’apliquen en defecte de la regulació continguda en els estatuts, d’acord amb la Llei.
Article 9.

Convocatòria i constitució del patronat.

1. Les reunions del patronat les convoca el secretari,
per ordre del president, i també en els supòsits previstos
legalment, sempre que aquest ho consideri necessari o
convenient o quan ho sol·liciti la tercera part del nombre
total dels membres del patronat. En aquest cas, a la sollicitud de convocatòria adreçada al president hi han de
consta els assumptes que s’hagin de tractar.
2. En la convocatòria hi ha de constar el lloc, la data
i l’hora de la reunió i l’ordre del dia. S’ha de remetre de
manera individual a tots els patrons amb cinc dies d’antelació, com a mínim, al domicili designat per ells, mitjançant qualsevol procediment, inclosos els mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, que permeti acreditar la
seva recepció pels destinataris.
3. El patronat pot adoptar acords quan hi estigui present o representada la majoria absoluta dels patrons.
4. El patronat queda vàlidament constituït, sense
necessitat de convocatòria prèvia, sempre que hi estiguin
presents o representats tots els patrons i acceptin per
unanimitat fer la reunió.
5. La reunió del patronat es pot prorrogar en una o
en diverses sessions quan aquest així ho acordi, a proposta del president.
Article 10. Composició del patronat.
1. Quan els estatuts fixin un màxim i un mínim de
patrons, correspon al mateix patronat determinar-ne el
nombre concret.
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2. Si es designa patró una persona jurídica, aquesta
comença a exercir les seves funcions després d’haver
acceptat expressament el càrrec i d’haver nomenat com a
representant una o diverses persones físiques, mitjançant
l’acord de l’òrgan competent de la persona jurídica. La
designació del representant o representants, així com les
seves substitucions posteriors, s’han de comunicar al
patronat i al protectorat.
Article 11. Adopció d’acords pel patronat.
1. El patronat adopta els acords per majoria dels
patrons presents o representats a la reunió. El president
té vot de qualitat en cas d’empat.
2. El patró s’ha d’abstenir d’exercir el dret de vot
quan es tracti d’adoptar un acord pel qual:
a) S’estableixi una relació contractual entre la fundació i el patró, el seu representant, els seus familiars fins al
quart grau inclusivament, o el seu cònjuge o la persona
que hi estigui lligada amb una relació d’afectivitat anàloga.
b) Es fixi una retribució pels serveis prestats a la fundació diferents dels que implica l’exercici de les funcions
que li corresponen com a membre del patronat.
c) S’entauli l’acció de responsabilitat contra ell.
Article 12. Actes de les sessions del patronat.
1. De cada sessió que celebri el patronat el secretari
n’ha d’estendre una acta, on ha d’especificar necessàriament els assistents, presents o representats, l’ordre del
dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en
què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions
si ho sol·liciten els patrons, així com el contingut dels
acords adoptats. Les actes han de ser signades en tots els
fulls pel secretari del patronat, amb el vistiplau del president.
2. A l’acta hi pot figurar, a sol·licitud de cada patró, el
vot contrari o favorable a l’acord adoptat o la seva abstenció, així com la justificació del sentit del seu vot. Així
mateix, els patrons tenen dret a sol·licitar la transcripció
íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que
aportin a l’acte, o en el termini que assenyali el president,
el text que correspongui fidelment a la seva intervenció,
que s’ha de fer constar a l’acta o s’ha d’ajuntar una còpia
a aquesta. També poden formular el vot particular per
escrit en el termini de 48 hores, que s’ha d’incorporar al
text aprovat.
3. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la
sessió següent; no obstant això, el secretari pot emetre la
certificació sobre els acords específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta. En les
certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat
a l’aprovació de l’acta s’hi ha de fer constar expressament
aquesta circumstància.
4. El president del patronat ha de requerir la presència d’un notari perquè estengui l’acta de la reunió sempre
que, amb cinc dies d’antelació al dia previst per a la seva
celebració, ho sol·liciti la tercera part del nombre total de
membres que integren el patronat.
5. La fundació ha de portar un llibre d’actes en què
constin totes les aprovades pel patronat.
Article 13. Funcions del president i els vicepresidents del
patronat.
1. Correspon al president del patronat:
a) Exercir la representació de la fundació en judici i
fora de judici, sempre que el patronat no l’hagi atorgat
expressament a un altre dels seus membres.
b) Acordar la convocatòria de les reunions del patronat i la fixació de l’ordre del dia.
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c) Presidir les reunions i dirigir i moderar el desenvolupament dels debats, sotmetre a votació els acords i
proclamar el resultat de les votacions.
d) Vetllar per la correcta execució dels acords adoptats pel patronat.
e) Vetllar pel compliment de la llei i dels estatuts.
f) Visar les actes i les certificacions dels acords del
patronat.
g) Qualsevol altra facultat que legalment o estatutàriament li estigui atribuïda.
2. El patronat pot nomenar en el seu si un o diversos
vicepresidents i establir-ne l’ordre. En el cas de vacant,
absència o malaltia del president, les seves funcions les
assumeix el vicepresident únic o primer i, si no, el segon i
successius, si n’hi ha.
Article 14. Funcions del secretari del patronat.
1. Correspon al secretari del patronat:
a) Fer la convocatòria de les reunions del patronat
per ordre del president i realitzar les citacions corresponents als membres del patronat.
b) Assistir a les reunions del patronat, amb veu i vot
si la secretaria correspon a un patró, o només amb veu en
cas contrari.
c) Conservar la documentació de la fundació i reflectir degudament en el llibre d’actes del patronat el desenvolupament de les reunions.
d) Expedir certificacions amb el vistiplau del president, respecte als acords adoptats pel patronat.
e) Totes les altres funcions que siguin inherents a la
seva condició de secretari o prevegin expressament els
estatuts de la fundació.
2. Sense perjudici d’altres previsions de suplència
que puguin preveure els estatuts, el patronat pot nomenar un vicesecretari, que assumeix les funcions del secretari en cas de vacant, absència o malaltia d’aquest.
Article 15. Altres òrgans de la fundació.
1. Els estatuts poden preveure l’existència d’altres
òrgans diferents del patronat per a l’exercici de les funcions que expressament se’ls encomanin; en tot cas,
s’han de respectar les funcions atribuïdes legalment al
patronat com a òrgan de govern i administració al qual
correspon el compliment dels fins fundacionals i l’administració del patrimoni de la fundació. En els estatuts s’ha
de regular la composició i les funcions d’aquests òrgans.
2. Entre les facultats atribuïdes a aquests òrgans no
s’hi poden incloure l’aprovació dels comptes i del pla
d’actuació, la modificació dels estatuts, la fusió i la liquidació de la fundació ni els actes que requereixin l’autorització del protectorat, que són matèries de competència
exclusiva del patronat.
3. En tot cas, la creació, modificació i supressió
d’aquests òrgans, i el nomenament i cessament dels seus
membres s’ha d’inscriure al Registre de fundacions de
competència estatal.
CAPÍTOL IV
Patrimoni de la fundació
Article 16. Composició del patrimoni.
El patrimoni de la fundació està format pels següents
béns, drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica:
a) La dotació, integrada per la dotació inicial aportada pel fundador o per terceres persones, pels béns i
drets de contingut patrimonial que durant l’existència de
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la fundació aportin en aquest concepte el fundador o terceres persones, i pels béns i drets que afecti el patronat,
amb caràcter permanent, als fins fundacionals.
En cas d’alienació o gravamen de béns i drets de la
dotació, s’han de conservar en aquesta dotació els béns i
drets que els hagin de substituir i s’hi ha d’integrar la
plusvàlua que s’hauria pogut generar.
b) Els béns i drets directament vinculats al compliment dels fins fundacionals, sense caràcter permanent,
per declaració expressa de l’aportador, per acord del
patronat o per resolució motivada del protectorat o de
l’autoritat judicial.
c) Els altres béns i drets i les obligacions que adquireixi la fundació en el moment de la seva constitució o
posteriorment.
Article 17. Règim de disposició i gravamen dels béns de
la fundació.
1. Estan sotmesos a un règim d’autorització prèvia
del protectorat els actes d’alienació, onerosa o gratuïta, o
de gravamen dels béns i drets que formin part de la dotació i dels que estiguin directament vinculats al compliment dels fins fundacionals, que s’ha de concedir si hi ha
una causa justa degudament acreditada.
2. Estan sotmesos a un règim de comunicació, en un
termini màxim de 30 dies hàbils posteriors a la seva realització, els següents actes sobre béns o drets que no formin part de la dotació o que no estiguin directament vinculats al compliment dels fins fundacionals:
a) Els actes de disposició, a títol onerós o gratuït.
b) Els actes de gravamen que recaiguin sobre béns
que pertanyin a alguna de les categories següents:
1a Béns immobles.
2a Establiments mercantils o industrials.
3a Béns declarats d’interès cultural per l’Administració General de l’Estat o per les comunitats autònomes.
c) Els actes de gravamen l’import dels quals sigui
superior al 20 per cent de l’actiu de la fundació que resulti
de l’últim balanç aprovat.
Article 18. Contingut de la sol·licitud d’autorització i de
la comunicació.
1. A la sol·licitud d’autorització o a la comunicació a
què es refereix l’article anterior, així com a les comunicacions relatives a herències, llegats i donacions que preveu
l’article 22 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, s’hi han d’adjuntar els documents següents:
a) Certificació de l’acord adoptat pel patronat de la
fundació.
b) Memòria acreditativa de les característiques del
bé o dret objecte de l’acord, i dels elements i les condicions del negoci jurídic, amb exposició de les raons en què
es fonamenta i la indicació de la destinació de l’import.
c) Valoració dels béns i els drets realitzada per un
expert independent. Tractant-se de valors cotitzats en un
mercat secundari oficial, té la consideració d’informe
d’expert independent la certificació d’una entitat gestora
que operi en aquest mercat, en la qual s’acrediti la valoració dels títols d’acord amb la cotització mitjana de l’últim
trimestre.
2. La sollicitud d’autorització o la comunicació d’actes de gravamen ha de contenir l’expressió de les circumstàncies següents:
a) Quan es tracti de préstecs hipotecaris, se n’ha de
determinar expressament la quantia i la destinació del
principal, la valoració del bé de conformitat amb els criteris utilitzats habitualment per les entitats de crèdit, els
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interessos pactats i el termini per al compliment de l’obligació garantida.
b) Quan es tracti d’usdefruits, drets de superfície o
una altra classe de gravàmens, s’ha d’expressar el valor
dels drets reals que es pretén constituir, la seva durada i
els elements i les condicions essencials del gravamen. Als
efectes de valoració del dret real que es pretengui constituir, cal atenir-se al que preveuen les normes reguladores
de l’impost sobre transmissions patrimonials relatives a
la constitució de drets reals.
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tota la informació que consideri convenient. El patronat
disposa d’un termini de 15 dies per subministrar aquesta
informació.
2. El protectorat, a la vista de les circumstàncies concurrents, ha d’emetre una resolució sobre la procedència
d’esmenar el defecte, i autoritzar a posteriori el negoci
efectuat, sense perjudici de la possibilitat d’entaular l’acció de responsabilitat contra els patrons o de sol·licitar-ne
la destitució a l’autoritat judicial.
Article 22. Reducció greu dels fons propis.

Article 19. Procediment d’autorització administrativa.
1. El patronat ha d’adreçar al protectorat la sol·licitud
d’autorització dels actes de disposició o gravamen que
preveu l’article 17.1.
2. El protectorat pot sol·licitar, a costa seva, una
valoració pericial de l’acte de disposició o gravamen. Si
del contingut de l’informe pericial se’n dedueix un possible perjudici per a la fundació, se l’ha de traslladar al
patronat perquè hi al·legui el que correspongui en un termini de 15 dies.
3. El procediment d’autorització s’ha de resoldre i
notificar en el termini màxim de tres mesos a partir de
l’entrada de la sol·licitud en el registre del protectorat
competent per a la seva tramitació. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi notificat una resolució expressa,
s’entén estimada la sol·licitud.
4. Si es realitza l’acte autoritzat, s’ha de remetre al
protectorat en el termini d’un mes una còpia del document en què es formalitzi, perquè en quedi la constància
oportuna en el protectorat i en el Registre de fundacions
de competència estatal.
5. El protectorat pot denegar l’autorització en els
casos següents:
a) Quan la contraprestació rebuda en l’acte de disposició o gravamen sotmès a autorització no sigui equilibrada.
b) Quan l’acte de disposició o gravamen sigui d’altra
manera lesiu per als interessos de la fundació o pugui
impedir la realització dels seus fins.
Article 20. Autorització anual per a l’alienació de valors
cotitzats.
1. En el cas de títols valors que formin part de la
dotació o estiguin directament vinculats al compliment
dels fins fundacionals i cotitzin en un mercat secundari
oficial, el patronat pot sol·licitar al protectorat l’autorització per alienar en qualsevol moment al llarg de l’exercici
els valors que es detallin en la sol·licitud o els substitueixin. El protectorat, si les circumstàncies del cas ho fan
aconsellable, pot concedir l’autorització sempre que els
valors s’alienin per un preu superior al d’adquisició, llevat
que circumstàncies de mercat aconsellin el contrari; en
aquest cas, s’ha de fer menció expressa d’aquest punt
tant en la sol·licitud d’autorització com en la concessió.
2. El patronat ha de comunicar trimestralment al
protectorat les alienacions efectuades, el qual pot revocar
l’autorització quan aquestes siguin lesives per als interessos de la fundació, sense perjudici de l’eficàcia de les
operacions efectuades.
3. En formular la comunicació al protectorat, s’ha
d’acreditar l’import de la cotització del dia anterior al de la
venda, la data de la qual s’ha de fer constar.
Article 21. Efectes de la falta d’autorització o de comunicació.
1. Quan el protectorat tingui coneixement del fet que
s’han realitzat actes de disposició o gravamen sense l’autorització preceptiva o sense complir l’obligació de comunicar l’acte o el negoci realitzat, ha de requerir al patronat

Quan durant dos exercicis consecutius s’apreciï en els
comptes anuals d’una fundació una reducció greu dels
fons propis que posi en risc la consecució dels seus fins,
el protectorat pot requerir el patronat perquè adopti les
mesures oportunes per corregir aquesta situació.
CAPÍTOL V
Activitat de la fundació i gestió econòmica
SECCIÓ 1a ACTIVITATS FUNDACIONALS
Article 23. Activitats de la fundació.
1. Les fundacions poden exercir activitats pròpies i
activitats mercantils.
A aquests efectes, s’entén per activitat pròpia la realitzada per la fundació per al compliment dels seus fins,
sense ànim de lucre, amb independència que la prestació
o el servei s’atorgui de manera gratuïta o mitjançant una
contraprestació.
2. Les fundacions, a més, poden exercir directament
activitats mercantils quan duguin a terme l’ordenació pel
seu compte de mitjans de producció i de recursos
humans, o d’un dels dos, amb la finalitat d’intervenir en la
producció o distribució de béns o serveis per obtenir
lucre, sempre que el seu objecte estigui relacionat amb
els fins fundacionals o siguin complementaris o accessoris d’aquells, amb submissió a les normes reguladores de
defensa de la competència.
Així mateix, les fundacions poden dur a terme qualsevol activitat mercantil mitjançant la participació en societats, d’acord amb el que disposa l’article següent.
Article 24. Participació de la fundació en societats mercantils.
1. L’adquisició originària o derivativa per la fundació
de participacions majoritàries en societats mercantils en
les quals no es respongui personalment dels deutes socials s’ha de comunicar al protectorat. Aquesta comunicació s’ha de fer quan aquesta circumstància es produeixi,
sense que es pugui superar en cap cas el termini màxim
de 30 dies, i s’hi ha d’adjuntar una còpia del títol que justifiqui l’adquisició de la participació majoritària.
El que preveu aquest apartat també s’aplica a les
adquisicions de participacions minoritàries que, acumulades a adquisicions anteriors, donin lloc a la participació
majoritària de la fundació en la societat mercantil.
2. Als efectes que preveu l’apartat anterior, s’entén
per participació majoritària la que representi més del 50
per cent del capital social o dels drets de vot; a aquests
efectes es computen tant les participacions directes com
les indirectes. Per determinar els drets de vot, en el cas de
societats indirectament dependents d’una fundació, s’entén que a aquesta li correspon el nombre de vots que
correspongui a la societat dependent que participi directament en el capital social d’aquelles.
3. En cas que l’ordenament jurídic estableixi per a
l’adquisició de participacions significatives un règim de
comunicació als corresponents organismes supervisors,
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el patronat de la fundació ha de comunicar l’adquisició al
protectorat amb els requisits que estableix l’apartat 1.
4. Si la fundació rep per qualsevol títol, o bé com a
part de la dotació inicial, o bé en un moment posterior,
alguna participació en societats en què hagi de respondre
personalment dels deutes socials, el patronat ha d’alienar
la participació, llevat que, en el termini màxim d’un any,
es produeixi la transformació d’aquestes societats en
unes altres en què quedi limitada la responsabilitat de la
fundació.
Si transcorre aquest termini sense que s’hagi portat a
terme l’alienació, o sense que la societat participada
s’hagi transformat en societat no personalista, el protectorat ha de requerir el patronat perquè, en el termini de 15
dies, dugui a terme les al·legacions que consideri oportunes. El protectorat, si hi concorren les circumstàncies que
preveu la Llei, pot entaular l’acció de responsabilitat contra els patrons o sol·licitar-ne el cessament a l’autoritat
judicial.
Article 25. Codis de conducta per a la realització d’inversions temporals.
1. Anualment, el patronat ha d’emetre un informe
sobre el grau de compliment per part de la fundació dels
codis de conducta aprovats en desplegament de la disposició addicional tercera de la Llei 44/2002, de 22 de
novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
2. El patronat ha de remetre aquest informe al protectorat juntament amb els comptes anuals. En l’informe
s’hi han d’especificar les operacions que s’hagin desviat
dels criteris continguts en els codis i les raons que ho justifiquen.
SECCIÓ 2a PLA D’ACTUACIÓ, COMPTABILITAT I AUDITORIA
Article 26. Pla d’actuació.
1. El patronat ha d’aprovar i remetre al protectorat,
en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d’actuació, en què han de quedar reflectits els objectius i les activitats que es prevegi dur a terme en l’exercici següent. El
patronat no pot delegar aquesta funció en altres òrgans
de la fundació.
2. El pla d’actuació ha de contenir informació identificativa de cadascuna de les activitats pròpies i de les
activitats mercantils, de les despeses estimades per a
cadascuna d’aquestes i dels ingressos i altres recursos
previstos, així com qualsevol altre indicador que permeti
comprovar en la memòria el grau de realització de cada
activitat o el grau de compliment dels objectius.
3. El patronat ha de remetre al protectorat el pla
d’actuació acompanyat de la certificació de l’acord aprovatori del patronat i de la relació dels patrons assistents a
la sessió. Aquesta certificació l’ha d’expedir el secretari
amb el vistiplau del president, que han d’acreditar la seva
identitat per qualsevol dels mitjans admesos en dret per
presentar documents davant els òrgans administratius.
4. Una vegada comprovada l’adequació formal del
pla d’actuació a la normativa vigent, el protectorat ha de
dipositar-lo al Registre de fundacions de competència
estatal.
Article 27. Llibres de comptabilitat.
Les fundacions han de portar necessàriament un llibre
diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals, així com
aquells que el patronat consideri convenients per al bon
ordre i exercici de les seves activitats i per fer un control
adequat d’aquestes.

Article 28.

Suplement núm. 22

Comptes anuals.

1. Els comptes anuals comprenen el balanç, el
compte de resultats i la memòria. S’han de formular al
tancament de l’exercici, de conformitat amb els criteris
establerts en les normes d’adaptació del Pla general de
comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, i s’han
d’expressar els valors en euros. Quan els comptes hagin
de ser sotmesos a auditoria externa, s’han de formular
dins els tres mesos següents al tancament de l’exercici.
L’exercici econòmic ha de coincidir amb l’any natural, llevat que en els estatuts s’estableixi un període anual diferent.
2. Els comptes anuals han de ser aprovats pel patronat en el termini màxim de sis mesos des del tancament
de l’exercici, sense que pugui delegar aquesta funció en
altres òrgans de la fundació.
3. Els comptes aprovats han d’estar signats en tots
els fulls pel secretari del patronat, amb el vistiplau del
president.
4. Els comptes anuals i, si s’escau, l’informe d’auditoria s’han de presentar al protectorat dins el termini de
10 dies hàbils des de la seva aprovació, juntament amb la
certificació de l’acord aprovatori del patronat en què
consti l’aplicació del resultat, emesa pel secretari amb el
vistiplau del president, els quals han d’acreditar la seva
identitat per qualsevol dels mitjans admesos en dret per
presentar documents davant els òrgans administratius.
Els patrons que vulguin poden sol·licitar que consti en la
certificació el sentit del vot. També s’hi ha d’adjuntar la
relació de patrons assistents a la reunió en què van ser
aprovades, signada per tots ells.
5. El protectorat ha d’examinar els comptes i, si s’escau, l’informe d’auditoria i comprovar-ne l’adequació formal a la normativa vigent. Si en l’examen s’hi aprecien
errors o defectes formals, el protectorat ho ha de notificar
al patronat perquè els esmeni en el termini que li assenyali, no inferior a 10 dies. Si el patronat no atén aquest
requeriment, el protectorat, a la vista de les circumstàncies concurrents, pot exercir les accions que li confereix
l’article 35.2 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions.
6. Una vegada comprovada l’adequació formal a la
normativa vigent dels documents examinats, el protectorat ha de dipositar-lo en el Registre de fundacions de competència estatal, tot això sense perjudici de les comprovacions materials que, dins el termini de quatre anys des de
la presentació, pugui realitzar en l’exercici de les seves
funcions. Si, com a conseqüència de les comprovacions
materials, el protectorat aprecia qualsevol incompliment
de la normativa aplicable, ha d’incorporar als comptes
dipositats al registre les observacions que consideri oportunes, sense perjudici del possible exercici de les accions
que li confereix l’article 35.2 de la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, de fundacions.
7. Anualment, el protectorat ha de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda les relacions nominals de les
fundacions que han complert degudament l’obligació de
presentar els comptes anuals i d’aquelles que han incomplert aquesta obligació o que no han atès els requeriments
del protectorat destinats al compliment de l’obligació de
presentar els comptes.
Article 29.

Comptes consolidats.

1. Les fundacions que realitzin activitats econòmiques i estiguin en algun dels supòsits previstos als articles 42 i 43 del Codi de comerç per a la societat dominant
han de formular, a més, comptes anuals consolidats en
els termes que assenyalen el Codi de comerç i les disposicions comptables que siguin aplicables en aquest àmbit.
Quan la fundació estigui obligada a consolidar els seus
comptes, ho ha de fer constar així en la memòria.
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2. Els comptes anuals consolidats s’han de formular
i aprovar d’acord amb el que preveu l’article anterior,
s’han de dipositar al Registre mercantil, d’acord amb el
que disposa la secció 2a del capítol III del títol III del Reglament, i se n’ha de remetre una còpia al Registre de fundacions de competència estatal.
Article 30. Descripció de les activitats fundacionals en la
memòria.
1. La descripció de les activitats fundacionals ha
d’identificar i quantificar l’actuació global de la fundació,
així com cadascuna de les activitats, i distingir entre activitats pròpies i mercantils. Ha de contenir la informació
següent:
a) Identificació de les activitats, amb la seva denominació i ubicació física. Per a cadascuna de les activitats
identificades, s’han d’especificar:
1r Els recursos econòmics utilitzats per a la seva realització, amb separació de les dotacions a l’amortització i
a la provisió de les altres despeses consignades en el
compte de resultats. Al seu torn, s’ha d’informar de les
adquisicions d’immobilitzat efectuades en l’exercici, de la
cancel·lació de deute no comercial i d’altres aplicacions.
2n Els recursos humans, agrupats per les categories
següents: personal assalariat, personal amb contracte de
serveis i personal voluntari. Se n’ha d’especificar la dedicació horària.
3r El nombre de beneficiaris o usuaris de les seves
activitats pròpies, diferenciant entre persones físiques i
jurídiques.
4t Els ingressos ordinaris obtinguts en l’exercici, respecte a les activitats mercantils.
b) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats; s’ha de fer una valoració monetària al corrent de béns i serveis que es produeix.
c) Recursos totals obtinguts en l’exercici, així com la
seva procedència, distingint entre rendes i altres ingressos derivats del patrimoni, de prestació de serveis, de
subvencions del sector públic, d’aportacions privades i de
qualsevol altre supòsit.
d) Deutes contrets i qualsevol altra obligació financera assumida per la fundació.
e) Recursos totals utilitzats en l’exercici, distingint
entre despeses destinades a activitats pròpies, mercantils
i altres despeses.
f) Grau de compliment del pla d’actuació, indicant
les causes de les desviacions.
2. Els ingressos i les despeses esmentades en aquest
article s’han de determinar d’acord amb els principis, les
regles i els criteris establerts en les normes d’adaptació
del Pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats de lucre.
Article 31. Auditoria externa.
1. Correspon al patronat la designació d’un auditor,
tant en cas que la fundació estigui legalment obligada a
sotmetre els seus comptes a auditoria externa, com en
cas que el patronat decideixi voluntàriament sotmetre’ls a
auditoria.
El nomenament s’ha de fer abans que finalitzi l’exercici que s’ha d’auditar, amb subjecció als períodes de
contractació que preveu la Llei 19/1988, de 12 de juliol,
d’auditoria de comptes. No es poden revocar els auditors
de comptes abans que finalitzi el període per al qual van
ser nomenats, si no hi ha una causa justa.
2. Excepcionalment, l’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal pot designar, a instància
del protectorat o de qualsevol dels membres del patronat,
un auditor de comptes per verificar els comptes anuals
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d’un exercici determinat, en els casos en què el patronat,
estant obligat a nomenar un auditor, no ho hagi fet abans
de la finalització de l’exercici que s’ha d’auditar.
3. El nomenament dels auditors per l’encarregat del
Registre de fundacions de competència estatal s’ha de fer
entre els que constin a la llista d’auditors inscrits en el
Registre oficial d’auditors de comptes. A aquest efecte,
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de
remetre, el mes de gener de cada any, a l’encarregat del
Registre de fundacions de competència estatal una llista
dels auditors inscrits en el Registre oficial d’auditors de
comptes a 31 de desembre de l’any anterior, per cada província. En cadascuna de les llistes han de figurar, per
ordre alfabètic i numerats, el nom i els cognoms o la raó
social o denominació dels auditors de comptes, així com
el domicili, que necessàriament ha de radicar a la província a què es refereixi la llista. Els auditors que tinguin oficina o despatx obert en diferents províncies poden constar en les llistes corresponents a cadascuna d’elles.
Rebudes les llistes, l’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal ha de remetre per a la seva
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el dia i l’hora
del sorteig públic per determinar l’ordre de nomenaments. Una vegada efectuat el sorteig, s’ha de publicar al
«Butlletí Oficial de l’Estat» la lletra de l’alfabet que determina l’ordre dels nomenaments, que ha de ser la mateixa
per a cada província. Aquest ordre comença a regir per als
nomenaments que s’efectuïn a partir del primer dia hàbil
del mes següent en què hagi tingut lloc la publicació i s’ha
de mantenir fins que entri en vigor el corresponent a l’any
següent. Per determinar quina llista és la utilitzada per a
cada nomenament, cal atenir-se a la província on radiqui
el domicili de la fundació.
L’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal ha de tenir a disposició del públic les llistes
d’auditors.
4.
La sol·licitud de nomenament d’auditor ha de
recollir, almenys, les circumstàncies següents:
a) Identificació del sol·licitant.
b) Denominació i dades d’identificació registral de la
fundació.
c) Causa de la sol·licitud.
d) Data de la sol·licitud.
5. En defecte de normes específiques, el règim jurídic dels auditors es regeix pel que disposa la legislació
mercantil.
SECCIÓ 3r

GESTIÓ ECONÒMICA

Article 32. Destinació de rendes i ingressos.
1. S’ha de destinar a la realització dels fins fundacionals, almenys, el 70 per cent de l’import del resultat
comptable de la fundació, corregit amb els ajustos que
s’indiquen en els apartats següents.
La resta del resultat comptable, no destinat a la realització dels fins fundacionals, ha d’incrementar o bé la
dotació, o bé les reserves, segons acord del patronat.
2. No s’inclouen com a ingressos:
a) La contraprestació que s’obtingui per l’alienació o
el gravamen de béns i drets aportats en concepte de dotació pel fundador o per terceres persones, així com
d’aquells altres afectats pel patronat, amb caràcter permanent, als fins fundacionals, inclosa la plusvàlua que es
pugui haver generat.
b) Els ingressos obtinguts en la transmissió onerosa
de béns immobles en els quals l’entitat exerceixi l’activitat pròpia del seu objecte o finalitat específica, sempre
que l’import de la transmissió es reinverteixi en béns
immobles en els quals concorri aquesta circumstància.
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3. No es consideren en cap cas ingressos les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació en el
moment de la constitució o en un moment posterior.
4. No es dedueixen les despeses següents:
a) Les que estiguin directament relacionades amb
les activitats dutes a terme per al compliment de fins,
incloses les dotacions a l’amortització i a les provisions
d’immobilitzat afecte a aquestes activitats.
b) La part proporcional de les despeses comunes al
conjunt d’activitats que corresponguin a les exercides per
al compliment dels fins fundacionals. Aquesta part proporcional es determina en funció de criteris objectius
deduïts de l’aplicació efectiva de recursos a cada activitat.
Aquestes despeses comunes poden estar integrades,
si s’escau, per les despeses per serveis exteriors, de personal, financeres, tributàries i altres despeses de gestió i
administració, així com per aquelles de les quals els
patrons tenen dret a ser rescabalats, en els termes que
preveu l’article 15.4 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre,
de fundacions.
5.
Els ingressos i les despeses a què es refereix
aquest còmput es determinen en funció de la comptabilitat portada per la fundació d’acord amb el que disposa
l’article 25 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i d’acord amb els principis, les regles i els criteris
que estableixen les normes d’adaptació del Pla general de
comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, i en altres
normes de desplegament de l’esmentat Pla general que hi
siguin aplicables.
6. Es considera destinat als fins fundacionals l’import de les despeses i inversions realitzades en cada exercici que efectivament hagin contribuït al compliment dels
fins propis de la fundació especificats en els seus estatuts,
excepte les dotacions a les amortitzacions i provisions.
Per determinar el compliment del requisit de la destinació de rendes i ingressos, quan les inversions destinades als fins fundacionals hagin estat finançades amb
ingressos que s’hagin de distribuir en diversos exercicis,
com ara subvencions, donacions i llegats, o amb recursos
financers aliens, aquestes inversions es computen en la
mateixa proporció en què ho hagin estat els ingressos o
s’amortitzi el finançament aliè.
7. La destinació a fins s’ha de fer efectiu en el termini
comprès entre l’inici de l’exercici en què s’hagin obtingut
els resultats esmentats i els quatre anys següents al seu
tancament.
8. En la memòria integrada en els comptes anuals
que ha de presentar la fundació s’ha d’incloure informació detallada del compliment de la destinació a fins fundacionals, i en aquesta s’hi ha d’especificar el resultat sobre
el qual s’aplica el percentatge del 70 per cent i les despeses i inversions destinades a fins fundacionals, així com
l’import de les despeses d’administració. També s’ha d’incloure aquesta informació en relació amb els saldos pendents d’aplicar d’exercicis anteriors.
El protectorat ha d’analitzar la informació subministrada i pot requerir que aquesta s’ampliï i que s’aportin
els documents i justificants que es considerin necessaris.
En la mesura que consideri que la informació i la documentació aportades no acrediten el compliment del requisit, ho ha de fer constar a l’informe corresponent.
Article 33. Despeses d’administració.
L’import de les despeses directament ocasionades
per l’administració dels béns i els drets que integren el
patrimoni de la fundació, sumat al de les despeses de les
quals els patrons tenen dret a ser rescabalats, no pot
superar la més gran de les quantitats següents: el cinc
per cent dels fons propis o el 20 per cent del resultat
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comptable de la fundació, corregit amb els ajustos que
estableix l’article 32.
Article 34.

Remuneració de patrons i autocontractació.

1. La sol·licitud d’autorització perquè els patrons
siguin remunerats o contractin amb la fundació, per si o
per mitjà d’un representant, a què es refereixen els articles 15.4 i 28 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions, ha de ser cursada al protectorat pel patronat i
ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Còpia del document en què es pretén formalitzar
el negoci jurídic entre el patró i la fundació.
b) Certificació de l’acord del patronat pel qual es
decideix la realització del negoci jurídic, incloent-hi el cost
màxim total que suposarà per a la fundació.
c) Memòria explicativa de les circumstàncies concurrents, entre les quals s’han d’incloure els avantatges
que suposarà per a la fundació efectuar el negoci jurídic
amb un patró.
2. El protectorat ha d’emetre i notificar la resolució
en el termini de tres mesos, i s’entén estimada la sollicitud si, transcorregut aquest termini, no s’ha dictat
resolució expressa ni ha estat notificada.
3. El protectorat ha de denegar en tot cas l’autorització en els casos següents:
a) Quan el negoci jurídic encobreixi una remuneració per l’exercici del càrrec de patró.
b) Quan el valor de la contraprestació que hagi de
rebre la fundació no resulti equilibrat.
4. El patronat també ha de sol·licitar autorització del
protectorat, en els termes establerts en els apartats anteriors, per designar com a patró una persona, natural o
jurídica, que mantingui un contracte en vigor amb la fundació.
CAPÍTOL VI
Intervenció temporal
Article 35.

Intervenció temporal.

1. Si el protectorat adverteix una irregularitat greu en
la gestió econòmica que posi en perill la subsistència de
la fundació o una desviació greu entre els fins fundacionals i l’activitat realitzada, ha d’acordar la iniciació del
procediment d’intervenció temporal i ho ha de notificar al
patronat perquè, en el termini de 15 dies, formuli les
al·legacions que consideri oportunes. A la vista d’aquestes al·legacions, el protectorat pot declarar l’existència de
la irregularitat o la desviació. Transcorregut el termini de
tres mesos des de la iniciació del procediment sense que
s’hagi portat a terme aquesta declaració, se’n produeix la
caducitat.
2.
Emesa la resolució a què es refereix l’apartat
anterior, el protectorat ha de requerir al patronat l’adopció
de les mesures que consideri pertinents per a la correcció
de la irregularitat o la desviació advertida, i ha de fixar, a
aquest efecte, un termini no superior a dos mesos.
3. Si el requeriment no és atès en el termini indicat,
el protectorat pot sol·licitar a l’autoritat judicial que acordi,
amb l’audiència prèvia del patronat, la intervenció temporal de la fundació. Juntament amb la sol·licitud, el protectorat ha de remetre a l’autoritat judicial les dades
següents:
a) Fets que motiven la sol·licitud d’intervenció.
b) Mesures proposades i termini estimat per a la
seva execució.
c) Termini de la intervenció sol·licitada.
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d) Persones que, en representació del protectorat i
en un nombre no inferior a tres, exercirien les funcions
del patronat.
4. El protectorat pot sol·licitar la col·laboració d’organismes públics i privats per assegurar un adequat exercici de les atribucions que deriven de la intervenció acordada per l’autoritat judicial.
CAPÍTOL VII
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2. Quan la fundació sigui requerida pel protectorat,
en el cas que sigui incapaç d’assolir els seus fins, perquè
es fusioni amb una altra de fins anàlegs que hagi manifestat la seva voluntat favorable, i sempre que el fundador no
ho hagi prohibit, el protectorat li ha de concedir un termini suficient per negociar l’acord de fusió, ateses les
circumstàncies concurrents, que no pot ser inferior a tres
mesos. Transcorregut aquest termini sense haver rebut la
documentació assenyalada a l’apartat anterior, o davant
l’oposició expressa del patronat requerit, el protectorat
pot sol·licitar a l’autoritat judicial que ordeni la fusió.

Modificació, fusió i extinció de la fundació
Article 38. Procediment d’extinció de la fundació.
Article 36. Procediment de modificació estatutària.
1. Quan el procediment de modificació dels estatuts
s’iniciï a instància del patronat, en els casos que preveu
l’article 29 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, l’òrgan de govern de la fundació ha d’adjuntar a
la preceptiva comunicació que ha d’efectuar al protectorat els documents següents:
a) El text de la modificació.
b) La certificació de l’acord aprovatori del patronat,
emesa pel secretari amb el vistiplau del president.
Si en el termini de tres mesos des de la recepció de la
comunicació el protectorat no s’oposa motivadament i
per raons de legalitat a la modificació estatutària, o si
abans que venci aquell termini manifesta de manera
expressa la seva no oposició a la modificació o la nova
redacció dels estatuts, el patronat ha d’elevar a escriptura
pública la modificació dels estatuts per a la seva ulterior
inscripció al Registre de fundacions de competència estatal.
2. Quan el procediment l’iniciï el protectorat, aquest
ha de requerir al patronat la modificació que consideri
necessària i ha de fixar un termini suficient per portar-la a
terme, atenent les circumstàncies que hi concorrin, que
no pot ser inferior a tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que el patronat hagi acordat la modificació
requerida, o davant la seva oposició expressa, el protectorat pot sol·licitar a l’autoritat judicial que resolgui sobre la
procedència de la modificació d’estatuts requerida.
Article 37. Procediment de fusió de fundacions.
1. Acordada la fusió per iniciativa pròpia dels patronats afectats, sempre que no ho hagi prohibit el fundador,
han d’adjuntar a la preceptiva comunicació al protectorat,
que es pot oposar o mostrar la seva no oposició en termes idèntics als establerts a l’article anterior, els documents següents:
a) Certificació de l’acord aprovatori de fusió de
cadascun dels patronats, emesa pels seus secretaris amb
el vistiplau dels presidents.
b) Informe justificatiu de la fusió, aprovat pels patronats de les fundacions fusionades, en el qual s’ha d’exposar la manera com afectarà els fins i les activitats de les
fundacions fusionades i el patrimoni aportat per cadascuna d’elles.
c) L’últim balanç anual aprovat de cadascuna de les
fundacions fusionades, si el balanç ha estat tancat dins els
sis mesos anteriors a l’acord de fusió. En cas contrari,
s’ha d’elaborar un balanç específic de fusió.
d) Els estatuts de la nova fundació i la identificació
dels membres del primer patronat.
La fusió requereix l’atorgament d’escriptura pública, en
la qual consti l’acord de fusió aprovat pels respectius
patronats, i la seva inscripció en el Registre de fundacions
de competència estatal. En l’escriptura pública de fusió
s’ha d’incloure el que preveuen els paràgrafs a), b), c) i d).

1. Quan el patronat acordi extingir la fundació perquè s’ha realitzat íntegrament el fi fundacional, perquè
resulta impossible realitzar-lo o perquè hi concorre qualsevol altra causa prevista a l’acte constitutiu o als estatuts, ha de sol·licitar la ratificació del protectorat, per a la
qual cosa hi ha d’adjuntar la documentació següent:
a) La certificació de l’acord d’extinció adoptat pel
patronat, emesa pel secretari amb el vistiplau del president.
b) La memòria justificativa de la concurrència d’una
causa d’extinció específica de les previstes al primer paràgraf d’aquest apartat. En el cas que la causa d’extinció
sigui la impossibilitat de realitzar el fi fundacional, és
necessari justificar, a més, la improcedència o la impossibilitat de modificar els estatuts o de portar a terme un
procés de fusió.
c) Els comptes de l’entitat en la data en què es va
adoptar l’acord d’extinció.
d) El projecte de distribució dels béns i drets resultants de la liquidació.
El protectorat, una vegada examinada la documentació aportada pel patronat i en el termini de tres mesos, ha
d’emetre resolució motivada sobre la ratificació de l’acord
d’extinció. A falta de resolució expressa degudament
notificada en el termini esmentat, l’acord d’extinció es pot
entendre ratificat. Si la resolució és denegatòria, el patronat pot instar davant l’autoritat judicial la declaració d’extinció de la fundació.
2. Si el protectorat aprecia d’ofici la concurrència
d’algun dels casos d’extinció que preveu l’apartat anterior, ha de comunicar al patronat la necessitat d’adoptar
l’acord d’extinció en el termini que a aquest efecte assenyali, que no pot ser inferior a tres mesos. Transcorregut
aquest termini sense que el patronat hagi adoptat l’acord
d’extinció requerit, o davant la seva oposició expressa, el
protectorat pot sol·licitar a l’autoritat judicial la declaració
d’extinció de la fundació.
3. L’extinció de la fundació per qualsevol causa establerta en les lleis que no estigui recollida en els paràgrafs
a) a e) de l’article 31 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre,
de fundacions, requereix en tot cas resolució judicial
motivada. Tant el patronat com el protectorat poden instar
aquesta resolució, llevat que la llei aplicable estableixi
una altra cosa.
4. L’acord d’extinció, que ha de constar en escriptura
pública, o, si s’escau, la resolució judicial s’han d’inscriure
en el Registre de fundacions de competència estatal.
Article 39. Procediment i criteris de liquidació.
1. La liquidació de la fundació extingida l’ha de fer el
patronat sota el control del protectorat. A aquest efecte, el
protectorat pot sol·licitar al patronat tota la informació
que consideri necessària, fins i tot amb caràcter periòdic,
sobre el procés de liquidació.
2. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior,
el patronat pot apoderar o delegar l’execució material
dels seus acords relatius al procés de liquidació.
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3. El procediment de liquidació s’inicia amb l’aprovació pel patronat del balanç d’obertura de la liquidació.
4. Són aplicables al procés de liquidació els requisits
establerts amb caràcter general per als actes dispositius
dels béns i els drets de la fundació, així com les normes
que regulen la responsabilitat dels patrons.
5. El protectorat ha d’impugnar davant l’autoritat
judicial els actes de liquidació que siguin contraris a l’ordenament jurídic o als estatuts de la fundació.
6. No es poden destinar els béns i drets resultants de
la liquidació a les entitats a què es refereixen els apartats
2 i 3 de l’article 33 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre,
de fundacions, sense que hagin estat satisfets tots els
creditors o sense haver consignat l’import dels seus crèdits. Quan hi hagi crèdits no vençuts, se n’ha d’assegurar
prèviament el pagament.
7. La funció liquidadora del patronat finalitza amb
l’atorgament de l’escriptura de cancel·lació de la fundació, la sol·licitud de la cancel·lació dels assentaments
referents a la fundació i la seva inscripció en el Registre de
fundacions de competència estatal.
CAPÍTOL VIII
El protectorat
Article 40. Organització general del protectorat.
1. El protectorat de les fundacions de competència
estatal l’exerceix l’Administració General de l’Estat mitjançant els departaments ministerials que tinguin atribucions vinculades amb els fins fundacionals, tal com apareixen descrits en els estatuts de la fundació. L’atribució
del protectorat a nous departaments ministerials només
es pot portar a terme mitjançant acord del Consell de
Ministres.
2. El Registre de fundacions de competència estatal
ha de decidir, a la vista del fi principal de la fundació establert en els seus estatuts, tant en el moment de la seva
constitució com en ocasió d’una eventual modificació
estatutària que afecti els seus fins, el protectorat competent al qual la fundació queda adscrita.
3. En l’àmbit de cada departament ministerial, la
titularitat del protectorat correspon al ministre, sense perjudici de la possibilitat de la seva delegació o desconcentració. Les resolucions del titular del protectorat posen fi a
la via administrativa.
Article 41. Atribucions del protectorat.
1. El protectorat s’ha d’exercir respectant l’autonomia de funcionament de les fundacions i amb l’objectiu
de garantir el compliment de la legalitat i dels fins establerts per la voluntat fundacional.
2. El protectorat ha d’exercir les funcions que esmenten els articles següents d’aquest capítol, sense perjudici
de qualssevol altres que li pugui atorgar la llei.
Article 42. Funcions de suport, impuls i assessorament.
Es consideren funcions de suport, impuls i assessorament del protectorat les següents:
a) Assessorar les fundacions en procés de constitució en relació amb la normativa aplicable a aquest procés,
en particular sobre aspectes relacionats amb la dotació,
els fins d’interès general i l’elaboració d’estatuts, així com
sobre la tramitació administrativa corresponent.
El protectorat ha de facilitar als interessats que ho sollicitin un model d’estatuts de caràcter orientatiu.
Així mateix, els interessats poden sotmetre al protectorat un esborrany d’estatuts per al seu informe previ no
vinculant.
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b) Assessorar les fundacions inscrites en relació
amb el seu règim jurídic, economicofinancer i comptable,
en particular sobre els aspectes següents:
1r Normativa vigent que afecta el sector fundacional.
2n Funcionament i actuació del patronat.
3r Expedients relatius a disposició i gravamen de
béns, autocontractació, modificació d’estatuts, fusió,
extinció i liquidació.
4t Elaboració dels comptes anuals, obligacions formals de la seva presentació i altres aspectes relacionats
amb la comptabilitat.
5è Elaboració i presentació del pla d’actuació.
6è Descripció de les activitats en compliment de fins
que han de figurar en la memòria. El protectorat pot facilitar, a sol·licitud dels interessats, un model resum per
presentar la informació de manera quantificada i homogènia.
c) Promoure la realització d’estudis sobre la viabilitat
de les fundacions, amb la conformitat d’aquestes.
d) Donar a conèixer l’existència i les activitats de les
fundacions, sense perjudici de la funció de publicitat
registral corresponent al Registre de fundacions de competència estatal.
El protectorat, mitjançant publicacions en paper o per
qualsevol procediment de comunicació informàtic o telemàtic, ha de portar a terme les activitats següents:
1r Difondre informació general sobre fundacions
que inclogui, entre altres dades, les necessàries per a la
identificació i la ubicació de les fundacions, els seus fins
estatutaris i les activitats realitzades en el seu compliment, i detallar, quan sigui possible, els usuaris i els
recursos utilitzats.
2n Elaborar i publicar, pel seu compte o en collaboració amb els protectorats de les comunitats autònomes, directoris de fundacions.
3r Oferir dades afegides sobre la realitat social i econòmica de les fundacions i sobre les activitats que realitzen en compliment dels seus fins.
4t Proporcionar llistats de fundacions als interessats
que ho sol·licitin.
5è Proporcionar als patronats, amb caràcter facultatiu, formularis que facilitin les relacions amb els seus
protectorats.
e) Promoure, en col·laboració amb les unitats editores del respectiu departament, l’elaboració de publicacions sobre els diversos aspectes de la realitat fundacional.
Article 43. Funcions en relació amb el procés de constitució.
Són funcions del protectorat en el procés de constitució de les fundacions les següents:
a) Vetllar pel respecte a la legalitat en la constitució
de la fundació.
b) Informar, amb caràcter preceptiu i vinculant per al
Registre de fundacions de competència estatal, sobre la
idoneïtat dels fins i sobre l’adequació i suficiència dotacional de les fundacions que estiguin en procés de constitució, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 12 de la
Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
c) Atorgar, amb l’autorització judicial prèvia, l’escriptura pública de constitució de la fundació, mitjançant la
persona que designi el mateix protectorat, en el cas de
fundació constituïda per acte «mortis causa» que preveu
l’article 9.4 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
d) Cessar els patrons de les fundacions en procés de
formació que, en el termini de sis mesos des de l’atorga-
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ment de l’escriptura de constitució, no hagin instat la seva
inscripció en el Registre de fundacions de competència
estatal, i nomenar nous patrons, amb l’autorització judicial prèvia.
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Article 47. Funcions en relació amb la modificació, fusió
i extinció de les fundacions.

Són funcions del protectorat en relació amb el patronat de les fundacions les següents:
a) Autoritzar el patronat per assignar una retribució
als patrons per serveis prestats a la fundació diferents
dels que impliquen l’exercici de les funcions que els corresponen com a membres del patronat.
b) Autoritzar els patrons a contractar amb la fundació, ja sigui en nom propi o d’un tercer.
c) Exercir provisionalment les funcions de patronat
quan faltin, per qualsevol motiu, totes les persones cridades a integrar-lo.
d) Designar la persona o persones que integrin provisionalment el patronat en el cas que preveu l’article 18.1
de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
e) Assumir totes les atribucions legals i estatutàries
del patronat durant el temps que determini la resolució
judicial d’intervenció temporal de la fundació.

Són funcions del protectorat en relació amb la modificació, fusió i extinció de les fundacions les següents:
a) Tenir coneixement dels acords de modificació
d’estatuts o de fusió, adoptats pel patronat, i, si s’escau,
oposar-s’hi per raons de legalitat i de forma motivada.
b) Sol·licitar a l’autoritat judicial la modificació dels
estatuts o la fusió de les fundacions, en els casos que preveuen els articles 29 i 30 de la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, de fundacions.
c) Ratificar l’acord del patronat sobre extinció de la
fundació quan s’hagi realitzat íntegrament el fi fundacional, sigui impossible la seva realització o hi concorri una
altra causa prevista a l’acte constitutiu o en els estatuts.
d) Sol·licitar a l’autoritat judicial l’extinció de la fundació, en els casos que preveu l’article 32 de la Llei
50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
e) Tenir coneixement i supervisar, si s’escau, les operacions de liquidació de la fundació, així com acordar la
destinació que s’hagi de donar als béns d’aquesta, d’acord
amb el que preveu l’article 33 de la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, de fundacions.

Article 45. Funcions en relació amb el patrimoni de la
fundació.

Article 48. Funcions en relació amb l’exercici de les accions legalment previstes.

Són funcions del protectorat en relació amb el patrimoni de la fundació les següents:
a) Autoritzar l’alienació o el gravamen dels béns i
drets de la fundació quan formin part de la dotació o estiguin directament vinculats al compliment dels seus fins, i
vetllar perquè no quedi injustificadament minvat el valor
econòmic de la dotació fundacional.
b) Tenir coneixement formal dels negocis jurídics de
la fundació sobre els quals el patronat està legalment
obligat a informar el protectorat.
c) Vetllar en tot moment per l’adequació i la suficiència de la dotació fundacional per al compliment efectiu
dels fins fundacionals, sense perjudici de la responsabilitat que a aquest efecte correspon al patronat.

El protectorat ha d’exercir les funcions següents en
relació amb l’exercici de les accions legalment previstes:
a) Exercir l’acció de responsabilitat a favor de la fundació davant dels patrons, quan legalment sigui procedent.
b) Instar judicialment el cessament dels patrons per
l’exercici del càrrec sense la diligència prevista per la llei.
c) Nomenar nous patrons, amb l’autorització judicial
prèvia, en el cas que preveu l’article 13.2 de la Llei 50/2002,
de 26 de desembre, de fundacions.
d) Impugnar els actes i els acords del patronat que
siguin contraris a la Llei o als estatuts.
e) Instar a l’autoritat judicial la intervenció de la fundació quan concorrin les circumstàncies que preveu l’article 42 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
f) Dictar una resolució motivada i traslladar la documentació oportuna al ministeri fiscal o a l’òrgan jurisdiccional competent quan trobi indicis racionals d’il·licitud
penal en l’activitat d’una fundació, i comunicar-ho simultàniament a aquesta.
g) Vetllar pel compliment de les obligacions que
estableix la disposició addicional segona de la Llei
19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures
de prevenció del blanqueig de capitals, en la redacció que
en fa la disposició addicional primera de la Llei 19/2003,
de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior i
sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig
de capitals.

Article 44. Funcions en relació amb el patronat.

Article 46. Funcions relatives al compliment de fins.
Són funcions del protectorat en relació amb el compliment de fins per part de les fundacions les següents:
a) Vetllar pel compliment efectiu dels fins fundacionals, tenint en compte la voluntat del fundador i la consecució de l’interès general.
b) Conèixer i examinar el pla d’actuació i els comptes anuals, inclosos, si s’escau, els informes d’auditoria,
així com sol·licitar, si s’escau, el nomenament d’un auditor extern.
c) Comprovar que les fundacions faciliten informació adequada i suficient respecte als seus fins i activitats,
perquè siguin conegudes pels seus eventuals beneficiaris
i altres interessats.
d) Comprovar que les fundacions actuen amb criteris d’imparcialitat i no discriminació en la determinació
dels seus beneficiaris.
e) Verificar si els recursos econòmics de la fundació
han estat aplicats als fins fundacionals. Quan hi hagi dubtes sobre això, el protectorat pot sol·licitar, a costa seva,
un informe pericial sobre els punts que consideri necessari aclarir. Així mateix, pot sol·licitar al patronat la informació que sigui necessària, així com fer les actuacions de
comprovació a la seu fundacional, amb la conformitat
prèvia del patronat. L’informe pericial ha de ser emès per
un perit independent o per un funcionari designat pel protectorat, en el termini fixat per aquest.

CAPÍTOL IX
El Consell Superior de Fundacions
Article 49. Naturalesa i estructura.
1. El Consell Superior de Fundacions és un òrgan collegiat de caràcter consultiu, adscrit al Ministeri d’Administracions Públiques, integrat per representants de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats autònomes
i de les fundacions.
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2. El Consell Superior de Fundacions funciona en
ple, en comissió permanent i mitjançant la Comissió de
Cooperació i Informació Registral.
Article 50. Funcions.
1. Són funcions del Consell Superior de Fundacions:
a) Assessorar i informar sobre qualsevol disposició
legal o reglamentària de caràcter estatal que afecti directament les fundacions, així com formular propostes en
aquest àmbit. Així mateix, ha d’informar sobre aquests
assumptes quan li siguin consultats pels consells de
govern de les comunitats autònomes.
b) Planificar i proposar les actuacions necessàries
per a la promoció i el foment de les fundacions i fer els
estudis necessaris a aquest efecte.
c) Les altres que li puguin atribuir les disposicions
vigents.
2. El Registre de fundacions de competència estatal,
així com els departaments que exerceixin el protectorat
de les fundacions de competència estatal, han de facilitar
al Consell Superior de Fundacions tota la documentació i
informació relativa a les fundacions que sigui necessària
per al degut exercici de les seves funcions.
Article 51. Ple del Consell.
1. El Ple del Consell Superior de Fundacions està
constituït pel president, un vicepresident, un secretari i els
vocals que determina l’apartat 4.
2. Actua com a president el ministre d’Administracions Públiques.
3. N’és vicepresident el secretari general per a l’Administració Pública del Ministeri d’Administracions Públiques.
4. Són vocals del Ple del Consell:
a) 10 representants, amb categoria, com a mínim, de
director general, designats pel president del Consell, a
proposta, cadascun d’ells, dels ministres de Justícia,
d’Economia i Hisenda, d’Educació i Ciència, de Treball i
Afers Socials, d’Indústria, Turisme i Comerç, d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, de la Presidència, d’Administracions
Públiques, de Cultura i de Medi Ambient.
b) 10 representants de les comunitats autònomes,
designats pel president del Consell, a proposta d’aquelles, amb l’acord previ en la Conferència Sectorial d’Administracions Públiques.
c) 10 representants de les fundacions, designats pel
president del Consell per a un període de quatre anys.
Aquests representants són proposats:
1r Cinc per les associacions de fundacions, dels
quals tres representen associacions de fundacions amb
implantació estatal, i els altres dos, associacions de fundacions d’àmbit autonòmic.
2n Cinc per les fundacions no integrades en associacions, sigui quin sigui el seu àmbit.
5. Poden assistir a les reunions del Ple, amb veu i
sense vot, els experts que es considerin necessaris, amb
la convocatòria prèvia del president.
6. Actua com a secretari, amb veu però sense vot, un
funcionari del Ministeri d’Administracions Públiques amb
rang de subdirector general, designat pel ministre.
Article 52. Vocals representants de les fundacions.
1. El Ministeri d’Administracions Públiques ha d’efectuar una convocatòria pública per a la proposta de candidats i aprovar les normes relatives a la seva elecció.
2. Per proposar candidats, tant les associacions com
les fundacions han de complir i acreditar els requisits
següents:
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a) Estar degudament inscrites en el registre corresponent.
b) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i
de Seguretat Social.
c) En el cas de les fundacions, haver complert les
seves obligacions en matèria de presentació dels comptes anuals i del pla d’actuació, o els documents equivalents en cada comunitat autònoma.
Els candidats proposats han de tenir plena capacitat
d’obrar i no estar inhabilitats per a l’exercici de càrrecs
públics.
3. Cada associació de fundacions, d’acord amb les
seves respectives normes estatutàries, pot proposar un
màxim de tres representants, si es tracta d’associacions
d’àmbit estatal, o un màxim de dos, si es tracta d’associacions autonòmiques, i hi han d’adjuntar una relació nominal de les fundacions que hi estan integrades.
El president ha de designar vocals del Ple el primer
candidat proposat per cadascuna de les associacions
estatals, i per cadascuna de les autonòmiques, que tinguin en el seu respectiu àmbit el nombre més alt de fundacions associades.
En cas que no s’hi presentin associacions en un nombre suficient per cobrir les cinc places a què es refereix
aquest apartat, la plaça o les places vacants han d’acréixer a les associacions que, dins el mateix àmbit estatal o
autonòmic, hagin presentat candidats, i es reparteixen
segons el criteri que estableix el paràgraf anterior.
4. Cada fundació, estatal o autonòmica, no integrada
en associacions pot presentar a un únic candidat. També
poden presentar candidat les fundacions integrades en
associacions, però només s’han de tenir en compte si l’associació a què pertanyen no ha obtingut representació en
el Ple.
El president del Consell ha de designar vocals els candidats proposats per les fundacions que, dins de cadascun dels grups que a continuació es relacionen, tinguin
més patrimoni, entès com a total actiu del balanç de situació, d’acord amb els últims comptes anuals dipositats:
a) Fundacions el patrimoni de les quals no excedeixi
els 120.000 euros.
b) Fundacions amb un patrimoni entre 120.000
i 500.000 euros.
c) Fundacions amb un patrimoni entre 500.000 i un
milió d’euros.
d) Fundacions amb un patrimoni entre un milió i tres
milions d’euros.
e) Fundacions el patrimoni de les quals sigui superior a tres milions euros.
En el cas d’igualtat de patrimoni, preval la prioritat en
la data d’inscripció registral de l’escriptura fundacional.
Si falten candidats per cobrir la plaça corresponent a
un o més dels grups indicats, la vacant acreix el grup de
patrimoni immediatament superior, i, en el cas de no
poder ser coberta d’aquesta manera, a l’immediatament
inferior.
5. En el cas de mort, incapacitat o renúncia d’un
vocal representant de les fundacions, se substitueix per
qui indiqui l’associació o fundació que li va proposar.
Article 53.

Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent està composta pel vicepresident del Consell, que actua com a president, i pels
vocals següents:
a) Cinc vocals elegits pels representants de l’Administració General de l’Estat en el Ple, entre ells.
b) Cinc vocals elegits pels representants de les
comunitats autònomes en el Ple, entre ells.
c) Cinc vocals elegits pels representants de les fundacions en el Ple, entre ells.

Suplement núm. 22

Dijous 1 desembre 2005

2. És secretari de la Comissió Permanent el del Ple.
3. Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel
Ple i per les actuacions en curs derivades d’aquells.
b) Resoldre les qüestions que, amb caràcter d’urgència, es plantegin al Consell, i donar compte el Ple de les
actuacions portades a terme.
c) Proposar temes a debatre al Ple del Consell i elevar-li propostes.
d) Totes les altres tasques que li siguin delegades o
assignades pel Ple.
Article 54. Comissió de Cooperació i Informació Registral.
1. Com a òrgan encarregat d’establir mecanismes
per a la col·laboració i informació mútua entre els diferents registres, en particular pel que fa a les denominacions i a les comunicacions sobre la inscripció i, si s’escau,
l’extinció de les fundacions, existeix en el Consell Superior de Fundacions la Comissió de Cooperació i Informació Registral.
2. La Comissió de Cooperació i Informació Registral
està composta pel director general del qual depèn el
Registre de fundacions de competència estatal, que actua
com a president, i pels membres següents:
a) Tres vocals en representació de l’Administració
General de l’Estat amb rang, com a mínim, de subdirector
general o de cap de divisió, elegits pels representants de
l’Administració General de l’Estat en el Ple del Consell.
b) Tres vocals elegits pels representants de les comunitats autònomes en el Ple del Consell, entre ells.
3. És secretari de la Comissió de Cooperació i Informació Registral el funcionari que designi el ministre de
Justícia.
4. Són funcions de la Comissió de Cooperació i Informació Registral:
a) Preparar l’informe o dictamen que el Ple li sol·liciti
sobre els instruments de col·laboració i informació mútua
entre els diferents registres de fundacions.
b) Establir les mesures o mecanismes que consideri
necessaris per garantir la col·laboració i informació mútua
entre els diferents registres de fundacions.
c) Constituir ponències o grups de treball per a l’elaboració d’informes i propostes sobre els mitjans que es
considerin necessaris per garantir la cooperació i informació mútues entre els diferents registres de fundacions.
d) Informar, a sol·licitud de l’encarregat de qualsevol
registre de fundacions, de quin és el mecanisme procedent per garantir la cooperació i informació mútua entre
registres, i elevar a les autoritats administratives competents les propostes que consideri convenients amb
aquests fins.
e) Establir els criteris d’actuació per al trasllat de la
fundació d’un registre a un altre de diferent, en cas que la
fundació hagi canviat l’àmbit territorial en què principalment hagi de desenvolupar les seves activitats.
Article 55.

Funcionament.

1. Per acord del Ple o de la Comissió Permanent es
poden constituir ponències, grups de treball o comitès
especialitzats per complir millor els seus fins.
2. El Consell Superior de Fundacions es regeix per
les seves normes de funcionament i pel que disposa el
capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3. La participació en el Consell Superior de Fundacions té caràcter honorífic i no dóna dret a cap retribució,
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llevat, si s’escau, de les compensacions que corresponguin en aplicació del que preveu el Reial decret 462/2002,
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Disposició addicional primera. Fundacions laborals.
Als efectes d’aquest Reglament, es consideren fundacions laborals:
a) Les creades per pacte o concert entre les empreses i els seus treballadors, les constituïdes en virtut d’un
acte unilateral d’una empresa o de terceres persones en
benefici dels treballadors d’una o diverses empreses i
dels seus familiars.
b) Les formades entre les organitzacions empresarials i sindicals més representatives d’un sector o sectors
determinats per al desenvolupament de fins laborals.
Disposició addicional segona. Auditoria externa i pla
d’actuació de les fundacions del sector públic estatal.
1. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat
ha de fer l’auditoria externa a què estan obligades les fundacions del sector públic estatal en què concorrin les circumstàncies que preveu l’article 25.5 de la Llei 50/2002, de
26 de desembre, de fundacions, d’acord amb el que preveuen l’article 46.3 de l’esmentada Llei i l’article 168.b) de la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
2. El termini d’elaboració i aprovació pel patronat del
pla d’actuació de les fundacions del sector públic estatal
finalitza el mateix dia que el de tramitació del pressupost
d’explotació i capital, que preveu l’article 66 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
Quan l’entitat, d’acord amb l’article 66.3 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, estigui obligada a presentar
un programa d’actuació plurianual, les activitats detallades en el pla d’actuació són les que derivin d’aquest programa.
Les modificacions del pressupost d’explotació i capital aprovades pels òrgans competents, d’acord amb el
que assenyala l’article 67.3 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, modifiquen, al seu torn, el pla d’actuació.
Disposició addicional tercera. Inventari.
L’inventari dels elements patrimonials de la fundació
s’ha d’elaborar d’acord amb el que disposen les normes
d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats
sense fins lucratius vigents en cada moment.

MINISTERI D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
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CORRECCIÓ d’errades del Reial decret
1263/2005, de 21 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel
qual es regula la cooperació econòmica de
l’Estat a les inversions de les entitats locals.
(«BOE» 279, de 22-11-2005.)

Havent observat una errada en el text del Reial decret
1263/2005, de 21 d’octubre, pel qual es modifica el Reial
decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats locals, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 265, de 5 de novembre de 2005, i en el suplement
en català número 21, de 16 de novembre de 2005, se’n fa

