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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
REIAL DECRET 1611/2007, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
del Registre de fundacions de competència estatal.

La Constitució espanyola, després de reconèixer el dret de fundació per a fins d’interès
general (article 34), reserva a la llei la regulació del seu exercici amb respecte al contingut
essencial del dret (article 53.1). El compliment d’aquesta previsió constitucional s’ha
instrumentat en dos cossos normatius. D’una banda, la Llei 50/2002, de 26 de desembre,
de fundacions, que regula els aspectes substantius i procedimentals d’aquestes entitats,
desplegada per reglament pel Reial decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de fundacions de competència estatal. De l’altra, la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, que dicta el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius
fiscals al mecenatge, desplegada al seu torn mitjançant el Reial decret 1270/2003, de 10
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. S’ha d’assenyalar, a més, que les
lleis 49/2002, de 23 de desembre, i 50/2002, de 26 de desembre, van derogar la Llei
30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la participació privada en
activitats d’interès general, que disciplinava en un sol cos legal el règim jurídic dels ens
fundacionals i els avantatges de caràcter impositiu concedits a les persones privades,
físiques o jurídiques (sense limitar-se a les de naturalesa fundacional), per les seves
activitats o aportacions econòmiques en suport de determinades finalitats d’interès públic
o social. Amb tot, la Llei 30/1994, de 24 de novembre, va ser objecte d’un doble desplegament
reglamentari: d’una banda, en compliment del que disposa la seva disposició final cinquena
es va dictar el Reial decret 316/1996, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de
fundacions de competència estatal (que va ser derogat pel Reial decret 1337/2005, d’11 de
novembre); de l’altra, per desplegar l’article 36, es va dictar el Reial decret 384/1996, d’1
de març, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de fundacions de competència
estatal, que mai ha arribat a funcionar a la pràctica.
El marc regulador de les fundacions es tanca ara, des de la perspectiva normativa de
l’Estat, fent ús de l’habilitació reglamentària que preveu l’article 36 de la Llei 50/2002, de
26 de desembre, el qual preveu l’existència d’un registre de fundacions de competència
estatal dependent del Ministeri de Justícia, en el qual s’han d’inscriure els actes que fan
referència a les fundacions que desenvolupin la seva activitat en tot el territori de l’Estat o
principalment en el territori de més d’una comunitat autònoma. De manera complementària,
la disposició transitòria quarta de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, preveu que mentre
el Registre esmentat no entri en funcionament, han de substituir els registres de fundacions
actualment existents, declaració que reitera la disposició transitòria única del Reial decret
1337/2005, d’11 de novembre, ja esmentat.
El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Reial decret permet posar en funcionament
el Registre de fundacions de competència estatal en desenvolupar les seves funcions, la
seva estructura, el seu funcionament i efectes, d’acord amb les línies mestres que anuncia
el capítol VIII de la Llei 50/2002, de 26 de desembre (articles 36 i 37). L’opció de política
legislativa finalment acollida no ha estat la d’un reglament «de mínims», en el qual sobre
unes línies bàsiques i essencials de regulació entrarien a integrar o a suplementar la norma
unes altres de ja vigents i de provada eficàcia com el Reglament hipotecari o el Reglament
del Registre Mercantil. Per contra, aquest Reglament aspira en bona tècnica a ser complet,
clar i de fàcil maneig, tot i que això no significa que es consideri autosuficient en el sentit
que el seu contingut normatiu esgoti la totalitat de possibilitats que permet la generalitat de
la llei (que pot preveure, al seu torn, diversos desplegaments reglamentaris específics),
sinó en el sentit més realista de comprendre un conjunt de disposicions que puguin
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conformar un cos normatiu autònom i intel·ligible en el context del grup normatiu al qual
pertany.
Un cop plantejada l’opció de política legislativa en aquests termes, el Registre presenta
una naturalesa doble. Així, mentre, d’una banda, les fundacions adquireixen personalitat
jurídica des del moment de la inscripció registral de l’escriptura pública de la seva
constitució, de l’altra, el registre es configura com un instrument al servei de l’Administració,
i dins d’aquesta dels diferents protectorats, als quals pretén proporcionar informació per
desenvolupar les seves activitats i l’exercici de les seves funcions.
Aquesta doble naturalesa presideix tota la regulació del Registre de fundacions de
competència estatal.
El capítol I conté un conjunt de disposicions generals que aborden des del seu àmbit
d’aplicació fins a l’objecte i la naturalesa del Registre, passant per determinar el règim
jurídic al qual s’han d’ajustar els procediments d’inscripció, l’establiment del principi de
col·laboració i d’altres principis registrals característics d’altres registres de persones.
El capítol II, relatiu a l’organització del Registre, se subdivideix en tres seccions: la
primera, destinada a qüestions generals, es refereix a l’organització administrativa, a
l’encarregat del registre, a l’àmbit funcional i subjectiu del Registre, a la seva estructura i al
sistema de full personal; la segona es refereix als llibres del Registre, i la tercera, als
assentaments.
El capítol III és, entre tots, el més prolix. Regula la inscripció de les fundacions de
competència estatal, les delegacions de fundacions estrangeres i les fundacions del sector
públic estatal prestant atenció als actes subjectes a inscripció, als títols inscriptibles, als
terminis i requisits formals de la documentació, així com la qualificació registral, esmena,
notificació d’actuacions i publicació dels actes inscrits en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Juntament amb això, queden reglamentades les primeres inscripcions, tant de fundacions
de competència estatal com de les delegacions de fundacions estrangeres i de les
fundacions del sector públic estatal, així com les inscripcions posteriors i la seva diferent
tipologia.
En el capítol IV es regulen altres funcions del Registre, com la legalització dels llibres
obligatoris, el nomenament d’auditors de comptes o el dipòsit i publicitat del pla d’actuació
i dels comptes anuals, acompanyades de la documentació complementària oportuna.
El capítol V porta a terme la regulació de la Secció de denominacions del Registre, que
desplega el que preveu l’article 36.3 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre.
El capítol VI regula, en desplegament de l’article 37 de la Llei 50/2002, l’exercici de la
publicitat formal que correspon a un registre públic, i es preveu amb aquesta finalitat
l’expedició de certificacions, notes simples informatives o còpies dels assentaments i
documents dipositats, que s’han d’ajustar, per la resta, als requisits que estableix la
normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
Finalment, la col·laboració del Registre de fundacions de competència estatal amb els
registres de fundacions creats en les comunitats autònomes, amb els protectorats –tant
ministerials com autonòmics– i amb el Consell Superior de fundacions, és objecte de
regulació en el capítol VII del Reglament.
Juntament amb tot això, el Reial decret també aborda el règim de les càrregues
duradores, el règim de les actuacions anteriors a l’entrada en funcionament del Registre
de fundacions de competència estatal, el funcionament provisional dels registres ministerials
existents, les regles específiques per a les fundacions en procés de constitució, així com
dels actes pendents d’inscripció de fundacions ja constituïdes i el dipòsit de comptes.
La norma deroga el Reial decret 384/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova el Reglament
del Registre de fundacions de competència estatal, i modifica l’article 17.2 del Reglament
de fundacions de competència estatal, aprovat pel Reial decret 1337/2005, d’11 de
novembre. Finalment, faculta el ministre de Justícia per dictar les normes necessàries per
desplegar el Reglament i per acordar, juntament amb el ministre d’Economia i Hisenda,
l’entrada en funcionament del Registre.
Per elaborar aquesta norma han estat consultades les entitats representatives dels
sectors afectats, i n’ha emès informe l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 7 de desembre de 2007,
DISPOSO:
Article únic.
estatal.

Aprovació del Reglament del Registre de fundacions de competència

S’aprova el Reglament del Registre de fundacions de competència estatal, amb el text
que s’insereix a continuació.
Disposició addicional primera.

Règim de les càrregues duradores.

1. No es poden inscriure en el Registre de fundacions de competència estatal noves
càrregues duradores sobre béns per a la realització de fins d’interès general, ni es pot
modificar la inscripció de les que ja hi siguin.
2. Les inscripcions de càrregues duradores actualment vigents s’han de mantenir en
un llibre específic del Registre de fundacions de competència estatal fins que es
cancel·lin.
Disposició addicional segona. Actuacions anteriors a l’entrada en funcionament del
Registre de fundacions de competència estatal.
1. Abans que entrin en funcionament, s’han de traslladar al Registre de fundacions
de competència estatal tant les inscripcions que es van fer en els registres estatals
actualment existents com la documentació que ja hi ha arxivada.
2. Amb l’objecte que el Registre de fundacions de competència estatal pugui donar
compliment immediat al que disposa l’article 36.3 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre,
de fundacions, els registres autonòmics li han de remetre una llista amb les denominacions
de les fundacions inscrites i amb les denominacions l’ús de les quals tingui reserva temporal
i amb indicació de la seva data de caducitat.
3. S’han d’adoptar els mecanismes necessaris, preferentment de caràcter telemàtic,
que permetin amb anterioritat a la posada en funcionament del Registre aconseguir la
coordinació necessària entre el Registre de fundacions de competència estatal i els
diferents registres i protectorats, en l’àmbit de la col·laboració entre les administracions
públiques.
Disposició transitòria primera.
existents.

Funcionament provisional dels registres ministerials

1. De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria quarta de la Llei 50/2002,
de 26 de desembre, i la disposició transitòria única del Reial decret 1337/2005, d’11 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de competència estatal, mentre
no entri en funcionament el Registre de fundacions de competència estatal han de subsistir
els registres ministerials que hi ha.
2. Després d’entrar en funcionament, aquests registres han de quedar extingits amb
l’excepció del trasllat a què fa referència la disposició transitòria segona.

1. Les fundacions en procés de constitució, el títol de les quals s’hagi presentat amb
posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, així com els actes de fundacions ja
constituïdes pendents d’inscripció en els registres ministerials en el moment en què entri
en funcionament el Registre de fundacions de competència estatal, han de culminar el
procés d’inscripció de conformitat amb la normativa anterior, inclosa la resolució dels
recursos que correspongui, i traslladar després l’expedient complet al Registre de
fundacions de competència estatal.
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2. Excepte en els supòsits que estableix l’apartat anterior, els registres ministerials no
poden fer cap altre assentament després de l’entrada en funcionament del Registre de
fundacions de competència estatal.
Disposició transitòria tercera.

Dipòsits de comptes.

1. A partir de l’entrada en vigor del present Reial decret, els registradors mercantils
han de traslladar, en format electrònic, els dipòsits de comptes anuals consolidats de
fundacions de competència estatal que tinguin al seu càrrec.
2. Després de posar en funcionament el Registre de fundacions de competència
estatal, el Protectorat ha de dipositar els comptes anuals de les fundacions en el Registre
esmentat, una vegada examinats i comprovada la seva adequació formal a la normativa
vigent, sense perjudici del que disposa l’article 29.2 del Reglament de fundacions de
competència estatal respecte del dipòsit dels comptes anuals consolidats.
Disposició derogatòria única.

Derogació de normes del mateix rang o inferior.

Es deroga el Reial decret 384/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova el Reglament del
Registre de fundacions de competència estatal i les disposicions del mateix rang o inferior
que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.
Disposició final primera. Modificació del Reglament de fundacions de competència
estatal, aprovat pel Reial decret 1337/2005, d’11 de novembre.
L’article 17.2 del Reglament de fundacions de competència estatal, aprovat pel Reial
decret 1337/2005, d’11 de novembre, queda redactat de la manera següent:
«2. Estan sotmesos a un règim de comunicació, en un termini màxim de trenta
dies hàbils posteriors a la seva realització, els següents actes sobre béns o drets que
no formin part de la dotació o que no es trobin directament vinculats al compliment dels
fins fundacionals:
a) Els actes de disposició, a títol onerós o gratuït, amb un import superior al 20
per cent de l’actiu de la fundació que resulti de l’últim balanç aprovat.
b) Els actes de disposició o de gravamen que recaiguin sobre béns pertanyents
a alguna de les categories següents:

Disposició final segona. Facultat de desplegament.
1. Es faculta el ministre de Justícia per dictar les normes necessàries per desplegar
aquest Reglament.
2. No obstant això, la data d’entrada en funcionament del Registre de fundacions de
competència estatal s’ha de disposar mitjançant una ordre conjunta del ministre d’Economia
i Hisenda i del ministre de Justícia.
3. De conformitat amb el que preveu l’article 61.a) de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària, el Consell de Ministres, a proposta del ministre
d’Economia i Hisenda, pot autoritzar les transferències de crèdit que corresponguin des de
les seccions pressupostàries on estiguin actualment consignades les despeses dels
registres ministerials a la Secció 13 Ministeri de Justícia.
4. La Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions ha d’aprovar
la nova relació de llocs de treball del Ministeri de Justícia que es deriva del que disposa
aquest Reial decret. L’aprovació ha d’anar precedida d’un estudi de les necessitats de
personal, així com de les dotacions que hi ha en altres departaments que, fins a l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret, realitzin les funcions que ara s’assignen al Registre de
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fundacions de competència estatal, amb l’objectiu que la relació de llocs de treball s’efectuï
per reassignació d’efectius entre els departaments afectats, si s’escau, mitjançant
l’adscripció que estipula l’article 61 del Reglament general aprovat pel Reial decret
364/1995, de 10 de març.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» i el Reglament del Registre de fundacions de competència estatal l’1 d’octubre
de 2008.
Madrid, 7 de desembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Justícia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO

REGLAMENT DEL REGISTRE DE FUNDACIONS DE COMPETÈNCIA ESTATAL
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte del Reglament.

Aquest Reglament té per objecte regular el Registre de fundacions de competència
estatal (d’ara endavant, el Registre), la seva organització i es seves funcions, el procediment
d’inscripció en aquest i les seves relacions amb els protectorats ministerials i amb els
protectorats i registres autonòmics.
Article 2.

Objecte del Registre.

El Registre té per objecte la inscripció de les fundacions que s’especifiquen a l’article
11 d’aquest Reglament, així com la inscripció, constància i dipòsit dels actes, negocis
jurídics i documents que hi estan relacionats.
Article 3.

Naturalesa del Registre.

1. D’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions, les fundacions a les quals fa referència l’article 11 d’aquest Reglament tenen
personalitat jurídica des de la inscripció de l’escriptura pública de la seva constitució en el
Registre de fundacions de competència estatal.
2. Sense perjudici de l’obligatorietat de la seva inscripció, les delegacions de
fundacions estrangeres s’han de regir, a l’efecte de la seva constitució, per la seva llei
personal.
Article 4.

Règim jurídic.

Article 5.

Accés al Registre.

1. El Registre és públic per als qui tinguin interès a conèixer el seu contingut.
El dret d’accés al Registre s’ha d’exercir tenint en compte les previsions que conté
sobre aquest aspecte la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
2. La publicitat del Registre no afecta les dades referides als domicilis de les persones,
estat civil i altres dades de caràcter personal que constin en la documentació de cada
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fundació, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
Article 6.

Principi de col·laboració.

1. El principi de col·laboració ha d’informar les relacions entre el Registre i els
protectorats ministerials, per a l’eficaç compliment de les competències que tenen
atribuïdes, d’acord amb el que estableix el capítol VII d’aquest Reglament.
2. El mateix principi ha d’informar la relació entre el Registre i els registres i protectorats
autonòmics.
Article 7.

Principis registrals.

El Registre en l’exercici de la seva funció d’inscripció queda sotmès als principis
següents:
a) Titulació pública: la inscripció en el Registre s’ha de fer, amb caràcter general, en
virtut de document públic d’acord amb el que disposa l’article 25 d’aquest Reglament.
b) Legalitat: l’encarregat del Registre ha de qualificar la legalitat de les formes
extrínseques dels documents de tota classe en virtut dels quals se sol·liciti la inscripció,
així com la capacitat i legitimació dels que els atorguin o subscriguin i la validesa del seu
contingut, pel que resulti d’aquests i dels assentaments registrals.
c) Legitimació: el contingut del Registre es presumeix exacte i vàlid. Els assentaments
del Registre estan sota la salvaguarda dels tribunals i tenen efecte mentre no s’inscrigui la
declaració judicial o, si s’escau, resolució administrativa, de la seva inexactitud o nul·litat.
La inscripció no convalida els actes i contractes que siguin nuls d’acord amb les lleis.
d) Fe pública: la declaració d’inexactitud o nul·litat dels assentaments del Registre no
ha de perjudicar els drets de tercers de bona fe adquirits d’acord amb la legislació.
e) Principi de prioritat: un cop inscrit qualsevol títol en el Registre, no se’n pot inscriure
o anotar cap altre amb la mateixa data o data anterior que resulti oposat o sigui
incompatible.
El document que accedeixi primerament al Registre té preferència sobre els que hi
accedeixin amb posterioritat, i l’encarregat del Registre ha d’efectuar les operacions
registrals corresponents segons l’ordre de presentació.
f) Tracte successiu:
1r Per inscriure actes o contractes que fan referència a un subjecte inscriptible s’ha
de fer la inscripció prèvia del subjecte.
2n Per inscriure actes o contractes modificatius o extintius d’altres d’atorgats amb
anterioritat se n’ha de fer la inscripció prèvia.
3r Per inscriure actes o contractes atorgats per apoderats o administradors se n’ha
de fer la inscripció prèvia.
g) Publicitat formal: el Registre és públic i correspon a l’encarregat del Registre el
tractament del contingut dels assentaments registrals, de manera que se’n faci efectiva la
publicitat directa i es garanteixi, al mateix temps, la impossibilitat que es puguin manipular
o telebuidar.
Aquesta publicitat s’ha de fer d’acord amb el que estableix el capítol V d’aquest
Reglament.

Organització del Registre
Secció 1a Qüestions generals
Article 8.

Organització administrativa.

1. El Registre depèn orgànicament del Ministeri de Justícia i està adscrit a la Direcció
General dels Registres i del Notariat.
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2. Radica a Madrid i té caràcter únic per a tot el territori de l’Estat.
3. El Registre funciona com una única instància en les seves relacions amb els
protectorats ministerials i amb els registres autonòmics.
Article 9.

Encarregat del Registre.

1. El titular de la Direcció General dels Registres i del Notariat és l’encarregat del
Registre.
2. Contra les seves resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant el secretari
d’Estat de Justícia en la forma i els terminis que preveu la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Article 10.
1.

Funcions del Registre.

Són funcions del Registre:

a) La inscripció de les fundacions que estableix l’article 11 d’aquest Reglament i dels
actes que hi estan relacionats que determinen la Llei 50/2002, de 26 de desembre, el Reial
decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de
competència estatal, i aquest Reglament.
b) La legalització dels llibres obligatoris de les fundacions que estableix l’article 11
d’aquest Reglament.
c) El nomenament d’auditors de comptes.
d) El dipòsit i publicitat del pla d’actuació i dels comptes anuals, acompanyats, quan
escaigui, de l’informe d’auditoria i de l’informe anual sobre el grau de compliment dels
codis de conducta per realitzar inversions temporals, a què es refereix l’article 25 del
Reglament de fundacions de competència estatal, així com qualsevol altre document que
disposi la normativa vigent.
La publicitat a què es refereix aquesta lletra s’entén sense perjudici de la que correspon
al Protectorat d’acord amb el que preveu l’article 42.d) del Reial decret 1337/2005, d’11 de
novembre.
e) L’expedició de certificacions sobre denominacions, i de certificacions i notes sobre
els assentaments i documents que constin en el Registre.
f) La determinació del protectorat de la fundació.
g) L’evacuació de consultes, quan segons el parer de l’encarregat del Registre siguin
d’interès general i no suposin una prequalificació dels actes, negocis o documents.
h) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent.
2. En l’exercici de les seves atribucions, el Registre pot sol·licitar la informació o
assistència dels òrgans i entitats de l’Administració General de l’Estat o de les comunitats
autònomes que exerceixin funcions de registre i protectorat.
Article 11.

Subjectes inscriptibles.

S’han d’inscriure en el Registre:

Article 12.
1.

Estructura del Registre.

El Registre porta els llibres següents:

a) Llibre diari.
b) Llibre d’inscripcions.
c) Llibre de legalitzacions.
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a) Les fundacions, fins i tot laborals, que desenvolupin la seva activitat en tot el
territori de l’Estat o principalment en el territori de més d’una comunitat autònoma.
b) Les delegacions de fundacions estrangeres que tinguin el mateix àmbit
d’actuació.
c) Les fundacions del sector públic estatal, amb independència de l’àmbit territorial
d’actuació d’aquestes.
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Llibre de plans d’actuació i comptes anuals.
Llibre de nomenament d’experts independents i auditors de comptes.

Els llibres són de fulls mòbils i es poden portar en suport informàtic amb les garanties
que determini el Ministeri de Justícia. Amb aquesta finalitat, s’han d’implantar les mesures
de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
2. L’encarregat del Registre n’ha d’establir l’organització interna, i pot acordar portar
altres llibres o arxius auxiliars.
3. En el Registre es porta un índex informatitzat en el qual consten la denominació de
totes les fundacions de nacionalitat espanyola i de totes les delegacions de fundacions
estrangeres que tinguin activitats en territori espanyol, constituïdes d’acord amb el que
preveu l’article 7 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre.
4. Les dades que es rebin dels registres autonòmics s’arxiven en suport informàtic.
Article 13.

Sistema de full personal.

El Registre es porta mitjançant el sistema de full personal. Obren full registral la
constitució d’una fundació i l’establiment a Espanya de la delegació d’una fundació
estrangera. A cada full nou se li dóna un número propi.
Secció 2a Els Llibres
Article 14.

Llibre diari.

1. El diari de presentació es pot portar en llibres enquadernats i foliats o en llibres de
fulls mòbils. En els dos casos, els folis útils han d’estar numerats correlativament a l’angle
superior dret.
2. Cada foli del diari ha de tenir un marge blanc per posar-hi les notes marginals que
corresponguin, separat de la resta per dues línies verticals que formin columna en la qual
s’ha de consignar el número de l’assentament.
Les notes de qualificació que s’hagin de fer al marge de l’assentament de presentació
es poden estendre en un llibre independent. En aquest cas s’ha de consignar al marge
d’aquest assentament la nota de referència oportuna.
3. A la part superior de cada foli s’han d’imprimir, en el lloc respectiu, els epígrafs
següents: notes marginals, número dels assentaments i assentaments de presentació.
Article 15.

Llibres d’inscripció.

En el Llibre d’inscripció s’han de fer constar les dades següents per identificar les
fundacions:
a) Denominació de la fundació.
b) Domicili fundacional.
c) Àmbit territorial d’actuació.
d) Fins fundacionals.
e) Dotació.
f) Així mateix en l’angle superior dret del full hi ha de constar el número d’inscripció
de la fundació.
Llibre de legalitzacions.

El llibre de legalitzacions es porta mitjançant l’obertura d’un full per a cada fundació en
el qual s’ha de fer constar la denominació i el número d’inscripció, la classe de llibre
legalitzat, el número dins de cada classe i la data de legalització.
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Llibre de plans d’actuació i comptes anuals.

El llibre de plans d’actuació i comptes anuals es porta mitjançant fulls individualitzats
per a cada fundació en els quals s’ha de fer constar la denominació i el número d’inscripció,
tipus de document dipositat, data de dipòsit i exercici econòmic a què correspongui.
Article 18.

Llibre de nomenament d’experts independents i d’auditors de comptes.

En el llibre de nomenament d’experts independents i d’auditors de comptes hi ha de
constar el nom i les dades de la fundació, el nom de l’expert o de l’auditor, la data del seu
nomenament i les dades de presentació de la instància en el llibre diari.
Secció 3a Els Assentaments
Article 19.

Classes d’assentaments.

En els llibres de Registre s’han de fer els assentaments següents:
a) Assentament de presentació
b) Inscripcions
c) Anotacions preventives
d) Cancel·lacions
e) Notes marginals
Article 20.

Ordenació dels assentaments.

1. Les inscripcions i les cancel·lacions, esteses als llibres d’inscripcions, s’han de fer
a la columna de la dreta destinada als assentaments, una a continuació de l’altra, i s’han
d’enumerar correlativament mitjançant guarismes.
2. Les anotacions preventives i les cancel·lacions s’han de fer de la manera que
assenyalen les inscripcions i les cancel·lacions, si bé s’han d’assenyalar per lletres seguint
un rigorós ordre alfabètic.
3. Les notes marginals s’han de fer en el marge esquerre del full registral i s’ha
d’expressar clarament i succintament la relació que tinguin amb la inscripció registral a la
qual facin referència.
Article 21.

Redacció dels assentaments.

1. Els assentaments del Registre s’han de redactar en llengua castellana ajustats als
models oficials aprovats i a les instruccions que imparteixen la Direcció General dels
Registres i el Notariat.
2. L’extensió dels assentaments s’ha de fer de manera succinta, amb remissión a
l’arxiu corresponent on consti el document objecte d’inscripció.
3. Quan en un assentament s’hi hagin de fer constar dades o circumstàncies
idèntiques a les que apareguin en un altre assentament del mateix full registral, aquestes
es poden ometre si fan referència suficient al que s’ha fet amb anterioritat.
4. Els assentaments s’han de fer a continuació els uns dels altres, i s’ha d’inutilitzar
amb una ratlla els espais en blanc de les línies que no estiguin escrites del tot.
Article 22.

Contingut dels assentaments.

a) Acta d’inscripció o declaració formal on consti que s’ha fet l’assentament.
b) Naturalesa, classe, lloc i data del document.
c) Dades de la seva autorització o expedició, així com el nom del notari autoritzant o
el jutge o funcionari que ho expedeix en el cas dels documents públics o el nom de les
persones que subscriuen els documents privats.
d) Data de l’assentament i signatura de l’encarregat del Registre.

cv: BOE-A-2008-978-C

Els assentaments d’inscripció, de cancel·lació o d’anotació preventiva han de contenir,
almenys, les circumstàncies següents:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 17
Article 23.

•

Dissabte 19 de gener de 2008

•

Secc. I.

Pàg. 10

Constància de la identitat.

1. Quan en els assentaments s’hagi de fer constar la identitat d’una persona física,
s’han de consignar:
a) El nom i cognoms.
b) L’estat civil.
c) La majoria d’edat. Si es tracta d’un menor d’edat, s’hi ha d’indicar la data de
naixement i, si s’escau, la condició d’emancipat.
d) La nacionalitat, quan es tracti d’estrangers.
e) El domicili, amb el carrer i número o el lloc de situació, la localitat i el municipi.
f) Número del document nacional d’identitat. Si es tracta de persones que no tenen
la nacionalitat espanyola s’ha de fer constar el seu número d’identitat d’estranger, o, si
escau, el del passaport.
g) En tot cas, s’ha d’incloure el número d’identificació fiscal, quan es tracti de persones
que hagin de disposar d’aquest d’acord amb la normativa tributària.
2.

Per a la identificació de les persones jurídiques s’ha de fer constar:

a) La raó o denominació social.
b) La nacionalitat, si són estrangeres.
c) El domicili, expressat en els mateixos termes que per a la persona física.
d) El número d’identificació fiscal, quan es tracti d’entitats que hagin de disposar
d’aquest d’acord amb la normativa tributària.
CAPÍTOL III
Inscripció de les fundacions i dels seus actes
Article 24.

S’han d’inscriure en el Registre els actes següents:

a) La constitució de la fundació i els desemborsaments successius de la dotació
inicial.
b) L’augment i la disminució de la dotació.
c) L’acord del Patronat de la fundació pel qual es determina el nombre exacte de
patrons, quan no ho determinin els Estatuts de la fundació.
d) El nomenament i acceptació, renovació, substitució, suspensió i cessament, per
qualsevol causa, dels membres del Patronat, o dels càrrecs d’aquest.
e) Els poders generals i les delegacions de facultats atorgades pel Patronat així com
la seva modificació i revocació. La inscripció de poders especials ha de tenir caràcter
potestatiu per a la fundació.
f) La creació, modificació i supressió dels òrgans que preveu l’apartat 2 de l’article 16
de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, així com el nomenament, acceptació, renovació,
substitució, suspensió i cessament dels seus membres.
g) El nomenament per part del Protectorat de la persona o persones que integrin
provisionalment l’òrgan de govern i representació de la fundació en el supòsit que preveu
l’article 18.1 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre.
h) La designació d’experts independents i d’auditors de comptes.
i) La modificació o nova redacció dels Estatuts de la fundació.
j) La creació o supressió de delegacions de fundacions estrangeres i la designació
dels representants de la fundació en aquestes, així com els poders o facultats que se’ls
confereixin i la seva modificació o revocació.
k) La fusió de les fundacions, ja sigui constituint-ne una de nova, o bé incorporant-ne
una a una altra de ja constituïda, i l’extinció, si s’escau, de les fundacions fusionades.
l) La resolució judicial que, de conformitat amb l’article 42 de la Llei 50/2002, de 26
de desembre, autoritzi la intervenció temporal de la fundació i l’assumpció per part del
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Protectorat de les atribucions legals i estatutàries del Patronat, amb expressió del termini
fixat pel jutge i, si s’escau, de la pròrroga d’aquest, la qual pot constar així mateix en
anotació preventiva.
m) Qualsevol de les circumstàncies a què es refereix l’article 32.3 d’aquest
Reglament.
n) La interposició de l’acció de responsabilitat contra tots o algun patró, quan ho
ordeni el jutge en admetre la demanda, i la resolució judicial que es dicti a l’efecte, que es
pot fer constar així mateix en anotació preventiva.
o) L’acord d’extinció ratificat pel Protectorat o, si s’escau, la resolució judicial d’extinció,
d’acord amb el que disposen l’article 32.4 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, així com
l’article 38.4 del Reglament de fundacions de competència estatal.
p) La liquidació de la fundació, que ha d’incloure l’acreditació del destí que es dóna
als béns i drets, d’acord amb el que disposa l’article 39.7 del Reglament de fundacions de
competència estatal.
q) Qualsevol altre acte que la Llei 50/2002, de 26 de desembre, el Reglament de
fundacions de competència estatal, aquest Reglament o altres disposicions vigents declarin
inscriptibles.
Article 25.

Títols inscriptibles.

1. La inscripció en el Registre dels subjectes que preveu l’article 11 d’aquest
Reglament s’ha de fer, amb caràcter general, en virtut d’escriptura pública.
Qui presenti el títol a inscripció ha d’acreditar la representació escrita dels òrgans de la
fundació.
2. Quan la fundació es constitueixi per acte «mortis causa», el testament que
compleixi els requisits que estableix l’article 10 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre,
serà títol suficient per a la inscripció. Si el testador s’ha limitat a establir la seva voluntat de
crear una fundació i de disposar dels béns i drets de la dotació, l’escriptura pública
fundacional que contingui els restants requisits l’han d’atorgar les persones que preveu
l’article 9.4 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, que ha d’incorporar el testament.
En tots dos casos s’han d’adjuntar, a més, els certificats de defunció i les últimes
voluntats del causant.
3. L’acceptació del càrrec de patró o de membre dels òrgans que preveu l’article 16.2
de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, així com la renúncia al càrrec, s’ha d’inscriure
utilitzant qualsevol de les vies que preveu l’article 15.3 de la Llei esmentada.
4. L’augment de la dotació mitjançant una aportació del fundador, d’un patró o d’un
tercer, ha de constar necessàriament en l’escriptura pública, i s’ha d’acreditar, a més,
davant el notari autoritzant la realitat de l’aportació, així com la manifestació de la voluntat
de l’aportant que aquesta s’integri en la dotació. No obstant això, quan l’augment de la
dotació respongui a l’assignació comptable d’efectiu, mitjançant un traspàs de comptes, la
formalització de l’operació es pot fer mitjançant una certificació de l’acord del Patronat,
amb les signatures legitimades notarialment, acompanyada del balanç que hagi servit de
base a l’acord adoptat.
En el cas de disminució de la dotació, és necessari, a més, acreditar l’autorització
prèvia del Protectorat per realitzar l’acte de disposició que hi hagi donat lloc.
5. Els actes que procedeixin d’una resolució judicial o administrativa s’han d’inscriure
a través del document judicial o administratiu corresponent.
Termini de sol·licitud d’inscripció.

1. La inscripció dels actes esmentats en l’article 24 d’aquest Reglament els ha de
sol·licitar l’òrgan de govern de les fundacions al Registre en el termini d’un mes comptat a
partir de la seva adopció, o de l’autorització administrativa o judicial quan aquesta sigui
necessària.
2. Si la fundació ha estat constituïda en un testament que hagi de ser adverat
judicialment, aquest termini s’ha de comptar a partir de la seva protocol·lització notarial.
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A aquest efecte el notari autoritzant de l’acta de protocol·lització ha de remetre a
l’encarregat del Registre una còpia autoritzada electrònica de l’instrument.
3. Si la fundació s’ha constituït en un testament notarial, la inscripció s’ha de sol·licitar
en el termini de sis mesos des de la mort del testador, o des de la delació, i s’ha d’adjuntar
una còpia autoritzada d’aquest així com els certificats de defunció i d’últimes voluntats.
L’hereu i, si s’escau, l’executor testamentari són responsables dels perjudicis que es
derivin de l’incompliment d’aquesta obligació.
4. S’ha aplicar el que disposa la legislació notarial quant a les comunicacions dels
notaris que autoritzin documents relatius a actes d’última voluntat o manifestacions
d’herència en els quals es constitueixi una fundació «mortis causa».
5. Les comunicacions notarials amb el Registre han de ser telemàtiques.
6. L’incompliment dels terminis assenyalats en els apartats anteriors s’ha de posar en
coneixement del Protectorat, que, en 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.
Article 27.

Requisits formals de la documentació.

1. Al Registre hi tenen accés els documents que reuneixen les formalitats establertes
legalment per a la seva validesa i recullin suficientment els fets o actes que han de ser
objecte d’inscripció, d’acord amb la normativa vigent.
2. A la còpia autoritzada de l’escriptura pública en la qual ha de consignar les
corresponents notes i diligències l’encarregat del Registre s’ha d’adjuntar una còpia simple
per al seu dipòsit. En la mesura que sigui possible s’han d’utilitzar còpies simples notarials
electròniques.
3. Els documents no notarials s’han de presentar per duplicat, i si és possible,
acompanyats del suport informàtic corresponent, de manera que un dels exemplars quedi
arxivat en el Registre. L’altre exemplar s’ha de tornar a l’interessat amb una nota en relació
amb les diligències que s’han efectuat.
Qualificació i inscripció registral. Esmena i terminis.

1. L’encarregat del Registre ha de qualificar la legalitat de la forma extrínseca dels
documents inscriptibles, i la seva validesa material, pel que resulti d’aquests i, si s’escau,
dels assentaments del Registre i ha de sol·licitar al Protectorat, una vegada classificada la
fundació, i sempre que es tracti de la primera inscripció, l’emissió d’un informe sobre la
idoneïtat dels fins i sobre l’adequació i suficiència dotacional.
La petició de l’informe al qual es fa referència en el paràgraf anterior, així com la seva
recepció, s’ha de comunicar als interessats.
L’encarregat del Registre pot sol·licitar igualment al Protectorat un informe sobre
l’adequació a la normativa vigent dels Estatuts de la fundació que es vulgui inscriure en el
Registre.
2. De conformitat amb el que estableix l’article 11.2 de la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, qualsevol disposició o manifestació de la voluntat del fundador que sigui
contrària a la Llei s’ha de considerar no posada, llevat que afecti la validesa constitutiva
d’aquesta. En aquest últim cas, no s’ha d’inscriure la fundació en el Registre.
3. Si la qualificació és desfavorable per defectes de forma, s’ha de requerir els
interessats perquè solucionin les deficiències dins el termini de vigència de l’assentament
de presentació, que és de tres mesos, amb la indicació que si no ho fan així, es considera
que desisteixen de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada a aquest efecte, que
s’ha de notificar als interessats. Així mateix, s’ha d’anotar en l’expedient informàtic obert a
la fundació que, per defectes solucionables observats en la qualificació, s’obre un termini
perquè se solucionin.
Mitjançant una segona anotació registral s’ha de fer constar que els defectes han estat
solucionats o, si s’escau, que ha transcorregut el termini per fer-ho, i s’ha de fer referència
a la resolució que es dicti a aquest efecte.
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4. D’acord amb tot el que s’hagi fet l’encarregat del Registre ha d’adoptar la decisió
que correspongui.
5. S’ha de dictar una resolució motivada que denegui la inscripció, que s’ha de
notificar als interessats, en els supòsits següents:
a) Quan l’informe del Protectorat a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article sigui
desfavorable.
b) Quan s’apreciïn defectes en la validesa dels documents presentats.
6. Si no s’aprecien defectes, l’encarregat del Registre ha de fer la inscripció en el
termini de dos mesos comptats a partir de la data de presentació del títol en el Registre.
L’encarregat del Registre ha de fer la qualificació dins del primer mes comptat a partir de
la mateixa data.
Article 29.

Notificació de les actuacions.

1. El Registre ha de notificar la inscripció o, si s’escau, la denegació o suspensió, a
qui hagi presentat el títol.
2. L’encarregat del Registre ha de remetre a qui hagi presentat el títol la resolució
administrativa o li ha de comunicar que l’anotació corresponent s’ha fet, junt amb un dels
exemplars de la documentació presentada amb diligència expressiva del nombre assignat
a la fundació, si es tracta de la primera inscripció així com el nombre de l’assentament, la
data i full registral, en qualsevol cas.
3. El termini màxim per notificar la resolució ha de ser sis mesos quan es tracti de la
primera inscripció, modificació o nova redacció d’estatuts, fusió i extinció de la fundació, i
de tres mesos per a la resta, comptats els dos terminis a partir de la data de recepció de la
sol·licitud en el Registre de fundacions de competència estatal.
4. El còmput del termini per notificar la resolució expressa s’ha de suspendre d’acord
amb el que estableix l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
5. Transcorreguts els terminis assenyalats en el número anterior sense notificació
de la resolució, es pot considerar estimada la sol·licitud d’inscripció corresponent. En
aquest cas la resolució expressa posterior a la producció de l’acte que ha de dictar
l’Administració en virtut del que disposa l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, només pot ser confirmatòria de l’acte esmentat, de conformitat amb el que
disposa l’article 43.4.a) d’aquesta Llei.
6. Igualment, pel procediment de comunicació telemàtica que per reglament
s’estableixi entre el Registre i els protectorats, el Registre ha de notificar d’ofici a l’òrgan
competent del Protectorat totes les inscripcions de cada fundació quan es tracti d’actes
que requereixin la intervenció prèvia d’aquest.
Article 30.

Publicació en el BOE.

1. S’han de publicar en el BOE les resolucions d’inscripció registral que facin
referència a:

2. La Direcció General dels Registres i del Notariat pot establir un sistema de
publicació conjunta i periòdica de les circumstàncies assenyalades en l’apartat anterior
amb la finalitat de simplificar el procés de publicació.
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Primera inscripció de fundacions.

1. La sol·licitud d’inscripció en el Registre de la primera inscripció d’una fundació s’ha
d’acompanyar de l’escriptura de constitució de la fundació o el testament on consti la
voluntat fundacional, amb el contingut que exigeix l’article 10 de la Llei 50/2002, de 26 de
desembre.
2. La primera inscripció de la fundació ha de comprendre, almenys, les circumstàncies
següents:
a) Denominació i número d’identificació fiscal de la fundació
b) Fins d’interès general que persegueixi la fundació.
c) Domicili.
d) El nom, cognoms, edat i estat civil dels fundadors, si són persones físiques, i la raó
o denominació social, si són persones jurídiques, i en els dos casos la nacionalitat, el
domicili i el número d’identificació fiscal respectivament.
e) Aquestes mateixes dades dels dotants, en cas de ser diferents dels fundadors.
f) Dotació, la seva valoració, així com la forma i realitat de la seva aportació.
g) Estatuts de la fundació.
h) Identificació de les persones que integren el Patronat, dels qui ostentin els càrrecs
de president i secretari, i de les persones que integrin, si s’escau, altres òrgans de govern,
la seva acceptació si s’efectua en el moment fundacional, càrrec que ostenten, durada del
mandat, delegacions o apoderaments generals.
i) Notari o autoritat judicial o administrativa que autoritzi o expedeixi el títol que
s’inscrigui, i la data i, si s’escau, número de protocol del d’aquest.
j) La data d’emissió de l’informe del Protectorat sobre fins i suficiència dotacional a la
qual es refereix l’apartat següent d’aquest article.
k) La identificació i autorització de l’encarregat del Registre i la data de la inscripció
en el Registre.
3. L’encarregat del Registre ha de sol·licitar al Protectorat corresponent l’informe
preceptiu sobre la idoneïtat dels fins i l’adequació i suficiència de la dotació. Si l’informe és
favorable, la inscripció només es pot denegar quan l’escriptura constitutiva no s’ajusti a les
altres prescripcions que estableix la normativa aplicable.
El Protectorat ha de remetre, per pròpia iniciativa o a petició de l’encarregat del
Registre, un informe no vinculant sobre l’adequació dels Estatuts a la normativa vigent,
que es pot tenir en compte en la qualificació de la inscripció de la fundació.
4. Quan l’encarregat del Registre trobi indicis racionals d’il·licitut penal en la constitució
d’una fundació, ha de dictar una resolució motivada, donar trasllat de tota la documentació
al Ministeri Fiscal o a l’òrgan jurisdiccional competent i comunicar aquesta circumstància a
la fundació que escaigui. El procediment d’inscripció queda suspès fins que la resolució
judicial sigui ferma.
Primera inscripció de les delegacions de fundacions estrangeres.

1. La primera inscripció de delegacions de fundacions estrangeres en territori
espanyol s’ha de fer mitjançant els documents, degudament legalitzats o postil·lats, que
acreditin l’existència de la fundació, els seus estatuts vigents i la identitat dels titulars dels
seus òrgans de govern, així com el document pel qual s’estableixi la delegació, d’acord
amb el principi d’equivalència de forma. Així mateix s’ha d’aportar l’informe del Protectorat
sobre la idoneïtat dels fins.
El Protectorat ha de remetre, per pròpia iniciativa o a petició de l’encarregat del
Registre, un informe no vinculant sobre l’adequació dels Estatuts a la normativa vigent,
que es pot tenir en compte en la qualificació de la inscripció de la delegació.
2. L’encarregat del Registre únicament pot denegar la inscripció de la delegació de
fundació estrangera en els supòsits següents:
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a) Quan la fundació no acrediti estar vàlidament constituïda d’acord amb la seva llei
personal.
b) Quan l’establiment de la delegació no hagi estat acordat pels òrgans competents
de la fundació estrangera.
c) Quan la delegació de fundació estrangera no realitzi les seves activitats
principalment en tot el territori espanyol o en el territori de més d’una comunitat
autònoma.
d) Quan el Protectorat aporti un informe desfavorable sobre l’interès general dels
seus fins.
3. La primera inscripció de la delegació de la fundació estrangera ha de comprendre,
a més de la denominació de la fundació i la identitat dels titulars dels seus òrgans de
govern, les següents circumstàncies relatives a la delegació:
a) Qualsevol menció que, si s’escau, la identifiqui, que ha d’integrar l’expressió
«Delegació de la fundació».
b) El domicili.
c) Les activitats que, si s’escau, se li hagin encomanat.
d) La identitat dels representants nomenats amb caràcter permanent per a la
delegació, amb expressió de les seves facultats.
e) La data d’emissió de l’informe del Protectorat sobre fins.
Article 33.

Inscripcions posteriors.

1. Les inscripcions successives han de reflectir els actes que afectin la fundació i les
càrregues duradores inscrites en els registres públics corresponents dels béns i drets que
integrin la dotació o dels que estiguin directament vinculats al compliment dels fins
fundacionals, amb indicació del títol, la data i la persona que ho autoritza. En la inscripció
d’aquests actes hi ha de figurar la identificació i autorització de l’encarregat del Registre.
2. La inscripció d’aquests actes s’ha d’efectuar mitjançant la presentació de la
sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent als actes subjectes a
inscripció.
Article 34.

Inscripció de modificacions estatutàries.

1. A la sol·licitud d’inscripció de modificacions estatutàries s’han d’adjuntar documents
següents:

2. Una vegada s’ha rebut del Protectorat l’informe de no-oposició a la modificació
estatutària o transcorreguts tres mesos des de la notificació a aquest de l’acord del Patronat
sobre la modificació estatutària, el Registre ha d’efectuar, si s’escau, la inscripció registral.
Si el Registre rep notificació del Protectorat per la qual es fa constar un informe d’oposició
a la modificació, se n’ha de denegar la inscripció.
3. L’assentament d’inscripció ha de fer referència als articles modificats o addicionats,
així com, si s’escau, esmentar els que se suprimeixen o se substitueixen.
Article 35. Inscripció del nomenament, substitució i suspensió dels patrons.
1. La sol·licitud d’inscripció del nomenament dels patrons de la fundació, així com de
la seva substitució, ha d’anar acompanyada del document que acrediti el nomenament i
l’acceptació expressa del càrrec.

cv: BOE-A-2008-978-C

a) Còpia autoritzada de l’escriptura pública de modificació estatutària que ha
d’incorporar l’acord del Patronat en el qual consti la voluntat de modificar el text estatutari
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c) En el supòsit de modificació estatutària acordada judicialment, a proposta del
Protectorat, s’ha de presentar el testimoni de la resolució judicial adoptada.
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L’assentament d’inscripció del nomenament de patrons ha de fer constar:

a) Si els patrons són persones físiques, els noms, cognoms, el número del document
nacional d’identitat, o el número d’identitat d’estranger en el cas de persones que no tinguin
la nacionalitat espanyola, així com la nacionalitat i el domicili.
b) Si els patrons són persones jurídiques, la raó o denominació social, el número
d’identificació fiscal així com la nacionalitat i el domicili.
c) El càrrec que ostenten en el Patronat.
d) La data de l’acceptació formal del càrrec.
e) La durada del mandat, si el nomenament és per temps determinat.
3. En el supòsit de patrons que siguin persones jurídiques, l’acceptació formal del
càrrec l’ha de fer l’òrgan que tingui atribuïda aquesta facultat, que ha de designar la persona
física que l’hagi de representar en el Patronat.
4. En l’acceptació formal dels patrons designats per raó del càrrec que ocupin s’ha
d’informar al Registre de fundacions de competència estatal sobre la identitat del càrrec a
qui correspongui la seva substitució.
5. La inscripció de la suspensió dels patrons s’ha de fer d’ofici quan aquesta suspensió
l’hagi acordat cautelarment el jutge, una vegada rebuda en el Registre la resolució judicial
corresponent.
Article 36.

Inscripció del cessament dels patrons.

1. La inscripció del cessament dels patrons per mort, declaració judicial de mort o
extinció de la persona jurídica s’ha de fer a instància del Patronat o de qualsevol interessat,
en virtut de certificació del Registre Civil o, si s’escau, del Registre Mercantil.
2. La inscripció del cessament dels patrons per incapacitat, inhabilitació o
incompatibilitat, s’ha de fer mitjançant l’aportació al Registre de la corresponent resolució
judicial o administrativa que declari aquesta circumstància.
3. La inscripció del cessament dels patrons acordat judicialment s’ha de fer mitjançant
testimoni de la sentència judicial ferma.
4. Per a la inscripció del cessament de patrons en els supòsits que es detallen a
continuació s’ha d’aportar l’acta del Patronat o certificat del secretari amb el vistiplau del
president on s’acrediti la concurrència de la causa que correspongui:
a) Cessament en el càrrec pel que va ser nomenat membre del Patronat.
b) Transcurs del període de mandat.
c) Altres causes establertes en els Estatuts.
5. Per a la inscripció del cessament per renúncia s’ha d’aportar un document públic
o document privat amb signatura legitimada notarialment. Si la renúncia es fa davant el
Patronat s’ha d’acreditar mitjançant una certificació expedida pel secretari amb la signatura
legitimada notarialment. La compareixença davant el Registre per efectuar la renúncia és
suficient per a la seva inscripció.
6. L’assentament d’inscripció del cessament dels patrons ha de fer referència a la
causa que la va originar i a la data en què es va produir, i s’ha de remetre expressament,
quant a les dades relatives al nom, cognoms i càrrec de les persones que cessen i altres
circumstàncies generals, a l’assentament registral que s’ha fet per al seu coneixement.
Inscripció dels apoderaments generals i de les delegacions de facultats.

1. La sol·licitud d’inscripció d’apoderaments generals i de delegacions de facultats ha
d’anar acompanyada de l’acord del Patronat relatiu al nomenament dels apoderats generals
o a la delegació de facultats així com la seva revocació, en un o diversos patrons.
2. L’assentament d’inscripció ha de contenir les facultats que es deleguen o l’expressió
que es deleguen totes les facultats legalment i estatutàriament delegables, així com el nom
i cognoms i altres dades d’identificació, si s’escau, de les persones designades per
desenvolupar les facultats o càrrecs esmentats.

cv: BOE-A-2008-978-C

Article 37.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 17

•

Dissabte 19 de gener de 2008

•

Secc. I.

Pàg. 17

L’assentament d’inscripció no s’ha de fer mentre no consti l’acceptació expressa
d’aquestes.
3. Quan la delegació de facultats o apoderaments es realitzin en altres òrgans
col·legiats, en la inscripció s’ha de fer una remissió expressa a l’article dels Estatuts en el
qual estigui prevista la creació dels esmentats òrgans, així com les funcions estatutàriament
encomanades. Per a la inscripció s’ha d’aportar una acta certificada de la constitució
d’aquests òrgans.
Article 38.

Inscripció de la fusió de fundacions.

1. La sol·licitud d’inscripció de la fusió de fundacions ha d’anar acompanyada de la
comunicació que s’hagi efectuat d’aquesta al Protectorat, així com de l’escriptura pública
atorgada per totes les fundacions participants, llevat que la fusió s’acordi judicialment a
proposta del Protectorat, i s’ha d’inscriure, en aquest cas, el testimoni corresponent.
2. Transcorregut el termini de tres mesos des de la notificació al Protectorat de l’acord
del Patronat sobre la fusió, i si no consta cap oposició d’aquest a la fusió, s’ha de fer la
inscripció. A la nova fundació se li ha d’obrir full registral, i s’hi ha de fer una primera
inscripció en la qual s’han de recollir les dades legalment exigides per a la seva constitució,
així com les altres circumstàncies de l’acord de fusió.
3. Inscrita la fusió, s’han de cancel·lar d’ofici els assentaments de les fundacions
extingides, per mitjà d’un únic assentament, i s’ha de traslladar literalment al nou full els
que hagin de quedar vigents, si s’escau.
4. Si la fusió es verifica per absorció s’han d’inscriure en el full obert a la fundació
absorbent les modificacions estatutàries que, si s’escau, s’hagin produït i les altres
circumstàncies de l’acord de fusió.
Article 39.

Inscripció de l’extinció de fundacions.

1. En aquells casos en els quals la fundació es constitueix per un termini determinat,
un cop expirat s’ha d’estendre, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, una nota al
marge de l’última inscripció expressant que la fundació ha quedat dissolta.
2. Per inscriure l’extinció de les fundacions per la realització íntegra del fi fundacional,
per impossibilitat de fer-ho o per qualsevol altra causa que prevegi l’acte constitutiu o els
Estatuts, s’ha d’aportar l’acord del Patronat que declari l’extinció i la ratificació del
Protectorat, o, si s’escau, la resolució judicial motivada en la qual es declari l’extinció.
3. Per inscriure l’extinció de qualsevol altra causa que estableixen les lleis s’ha
d’aportar la resolució judicial motivada corresponent.
4. L’assentament d’inscripció de l’extinció ha de fer referència a la causa que la
determina, a les persones encarregades de la liquidació, a les persones encarregades de
l’execució material dels acords relatius al procés de liquidació, i a les normes que, si
s’escau, hagin acordat el Patronat en vista a la liquidació. Igualment hi ha de constar, si
escau, la ratificació de l’acord d’extinció per part del Protectorat.
Article 40.

S’ha de cancel·lar el full obert a la fundació:

a) Quan es produeixi l’extinció de ple dret d’aquesta per expiració del termini pel qual
va ser constituïda.
b) Quan es produeixi l’extinció mitjançant acord del Patronat, que s’ha d’elevar a
escriptura pública, i al qual s’ha d’incorporar la ratificació del Protectorat, en els casos que
preveuen les lletres b), c) i e) de l’article 31 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre.
c) Quan es produeixi l’extinció mitjançant una resolució judicial motivada, en cas que
es donin els supòsits que preveuen les lletres b), c) i e) de l’article 31 de la Llei 50/2002,
de 26 de desembre, no hi hagi acord del Patronat, o aquest no sigui ratificat pel Protectorat,
o bé en el supòsit de l’apartat f) de l’esmentat article.
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d) Quan se suprimeixi la delegació de fundació estrangera d’acord amb la seva llei
personal.
2. L’escriptura pública de fusió que hagi estat acordada en els supòsits que preveu
l’article 30 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, o la resolució judicial que l’ordeni, és títol
suficient per cancel·lar el full obert a les fundacions absorbides o a les que s’extingeixin per
crear-ne una de nova.
3. En els casos d’alteració de l’àmbit territorial d’actuació de la fundació que comporti
un canvi de registre, s’han de seguir els tràmits previstos per a les modificacions estatutàries,
i l’encarregat del Registre ha de notificar, d’ofici, al registre autonòmic corresponent aquesta
circumstància perquè inscrigui la fundació en aquest registre. Una vegada que es notifiqui
al Registre la inscripció assenyalada, s’ha de cancel·lar el full i a traslladar, d’ofici, una
còpia d’aquesta al registre autonòmic competent.
Article 41.

Inscripció de liquidació de les fundacions.

1. En la inscripció del nomenament de liquidadors, que pot ser simultani o posterior
al de la inscripció de l’extinció de la fundació, s’ha de fer constar la seva identitat, la
manera en què han d’exercitar les seves facultats, i, si s’escau, el termini per al qual han
estat nomenats.
La inscripció de la liquidació ha de fer constar els apoderaments o delegacions acordats
pel Patronat per portar a terme l’execució material dels acords relatius al procés de
liquidació. Igualment s’ha de fer constar la identitat de les persones apoderades o en les
quals s’hagi delegat l’execució esmentada.
2. La inscripció de la liquidació ha de fer constar el destí que es dóna als béns i drets
que en resulten, s’han de citar expressament les fundacions o entitats no lucratives privades
beneficiàries, i s’ha de detallar si aquestes van ser designades en el negoci fundacional o
en els Estatuts de la fundació extingida, si ho han estat pel Patronat perquè tenien
reconeguda l’esmentada facultat pel fundador, pels Estatuts, o finalment, si la designació
l’ha efectuat el Protectorat.
Així mateix, s’han de citar expressament les entitats públiques de naturalesa no
fundacional que persegueixin fins d’interès general quan siguin destinatàries dels béns i
drets resultants de la liquidació.
3. Inscrita l’extinció i posterior liquidació d’acord amb el que disposa al número
anterior, s’han de cancel·lar d’ofici els assentaments de la fundació extingida.
CAPÍTOL IV
Altres funcions del Registre
Secció 1a Legalització dels Llibres
Legalització dels llibres.

1. Correspon al Registre la legalització dels llibres de les fundacions que especifica
l’article 11 d’aquest Reglament.
2. L’obligació de legalització s’estén al llibre d’actes, al llibre diari i al llibre de plans
d’actuació i de comptes anuals.
3. La legalització dels llibres es fa mitjançant diligència i segell.
La diligència, signada per l’encarregat del Registre, s’ha d’estendre en el primer foli. A
aquesta s’hi ha d’identificar la fundació, i s’hi ha d’incloure, si s’escau, les dades registrals,
amb la indicació de la classe de llibre, el número que correspongui dins dels de la mateixa
classe, el número de fulls i el sistema i contingut del segellat.
El segell s’ha de posar en tots els folis mitjançant impressió o estampillament, perforació
mecànica o per qualsevol altre procediment que garanteixi l’autenticitat de la legalització.
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4. No es poden habilitar llibres nous si prèviament no s’acredita la utilització íntegra
de l’anterior, llevat que s’hagi denunciat la sostracció d’aquest o consignat en acte notarial
l’extraviament o destrucció.
5. Practicada o denegada la legalització dels llibres, s’ha d’anotar aquesta
circumstància en el full de legalitzacions, i s’han d’estendre les notes oportunes al peu de
la sol·licitud, una còpia de la qual s’ha de tornar a l’interessat acompanyada dels llibres
legalitzats. L’original de la sol·licitud s’ha d’arxivar.
6. Els llibres no s’han de legalitzar fins que es faci la primera inscripció de la fundació
en el Registre.
7. La legalització dels llibres s’ha de fer dins dels quinze dies següents a la presentació
de la sol·licitud.
Article 43.

Requisits dels llibres per a la seva legalització.

1. Els llibres, ja es trobin enquadernats o formats per fulls mòbils, han d’estar
completament en blanc i els folis numerats correlativament.
2. Els llibres obligatoris formats per fulls enquadernats després que s’hi hagin fet
assentaments i anotacions per qualsevol procediment idoni han d’estar enquadernats de
manera que no sigui possible la substitució dels folis. Han de tenir el primer foli en blanc i
els altres numerats correlativament i per l’ordre cronològic que correspongui als
assentaments i anotacions que s’hi hagin fet. Els espais en blanc han d’estar convenientment
anul·lats.
3. Els llibres obligatoris s’han de presentar per a la seva legalització abans que
transcorrin els quatre mesos següents a la data de tancament de l’exercici. Si se sol·licita
la legalització fora de termini, l’encarregat del Registre ho ha de fer constar així en la
diligència del llibre i en l’assentament corresponent del full de legalitzacions.
Article 44.

Sol·licitud de legalització.

En la sol·licitud de legalització dels llibres obligatoris hi han de constar necessàriament
les dades següents:
a) Nom i cognoms del sol·licitant, denominació de la fundació, dades d’identificació
registral i domicili. Si es tracta de persones físiques que no tinguin la nacionalitat espanyola,
hi ha de constar, a més de les dades assenyalades, la nacionalitat i el número d’identitat
d’estranger o, si s’escau, del passaport.
b) Relació de llibres per als quals se sol·licita la legalització, amb la indicació de si es
troben en blanc o si s’han format mitjançant l’enquadernació de fulls ja anotats, així com el
número de fulls de què es compon cada llibre.
c) Data d’obertura i, si s’escau, de tancament dels últims llibres legalitzats de la
mateixa classe dels llibres per als quals se sol·licita la legalització.
Secció 2a Nomenament d’Auditors de comptes i dipòsit de la documentació

a) Identificació del sol·licitant, amb indicació de la circumstància que li atorga
legitimació per instar el nomenament a l’encarregat del Registre.
b) Denominació i dades d’identificació registral de la fundació, així com el seu
domicili.
c) Causa de la sol·licitud.
d) Data de la sol·licitud.
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Article 45. Nomenament d’auditors de comptes.
1. L’encarregat del Registre ha de nomenar auditors de comptes en els casos i termes
que preveuen l’article 25 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, i l’article 31 del Reglament
de fundacions de competència estatal.
2.
La sol·licitud de nomenament ha de recollir, almenys, les circumstàncies
següents:
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La sol·licitud ha d’anar acompanyada, si s’escau, dels documents acreditatius de la
legitimació del sol·licitant.
3. La designació d’auditor de comptes ha de recaure en persona física o jurídica que
figuri inscrita en el Registre oficial d’auditors de comptes de l’Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes.
Article 46.

Dipòsit de documentació i constància d’actes, documents i negocis jurídics.

1. El Protectorat ha de remetre al Registre per al seu dipòsit els documents
següents:
a) Els comptes anuals aprovats pel Patronat de la fundació, una vegada examinats i
comprovada pel Protectorat la seva adequació formal a la normativa vigent així com
l’informe anual sobre el grau de compliment dels codis de conducta per fer inversions
temporals, a què es refereix l’article 25 del Reglament de fundacions de competència
estatal.
b) L’informe d’auditoria, tant en els casos en què la fundació hi estigui obligada de
conformitat amb l’article 25.5 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, com en els que el
Patronat hagi acordat sotmetre voluntàriament a auditoria els comptes de la fundació.
c) El pla d’actuació, en el qual han de quedar reflectits els objectius i les activitats que
es prevegi desenvolupar en l’exercici següent.
Aquests documents s’han d’acompanyar d’una certificació de l’acord aprovatori del
Patronat, emesa pel secretari amb el vistiplau del president, que ha d’acreditar-ne la
identitat per qualsevol dels mitjans admesos en dret.
2. Una vegada rebuda la documentació anterior, el Registre considera fet el dipòsit, i
fa l’assentament corresponent, al qual s’ha de fer referència en el full d’inscripcions de la
fundació i en la documentació comptable presentada, en el termini de dos mesos des de
la recepció.
3. El dipòsit es pot fer en format electrònic amb l’autorització prèvia de la Direcció
General dels Registres i del Notariat.
4. Així mateix han de constar en el Registre:
a) Els noms de domini o adreces d’Internet registrats d’acord amb l’article 9 de la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i del comerç electrònic.
b) Una relació de les alienacions o gravàmens que el Patronat ha de remetre
anualment al Registre, per tal que hi consti, de conformitat amb el que disposa l’article 21.4
de la Llei 50/2002, de 26 de desembre. La relació l’ha de subscriure el secretari del Patronat
i portar el vistiplau del president.
c) Altres documents, actes i negocis jurídics, quan així ho estableixi la normativa
vigent.
5. De conformitat amb l’article 25.7 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, la publicitat
dels comptes anuals correspon al Registre, i qualsevol persona pot obtenir informació dels
documents dipositats.
6. El Registre ha de conservar en format electrònic els comptes anuals i documents
complementaris dipositats durant sis anys des de la seva recepció.
CAPÍTOL V
Article 47.

Contingut de la secció de denominacions.

El Registre ha de formar un índex amb les denominacions de les fundacions que s’hi
inscriuen i les fundacions inscrites en els registres autonòmics, així com amb les delegacions
de fundacions estrangeres que facin activitats en el territori espanyol.
En l’índex s’ha de fer constar igualment les denominacions l’ús de les quals tingui
reserva temporal.
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Autorització de nom o denominació.

L’autorització d’ús del nom o pseudònim d’una persona física o de la denominació o
acrònim d’una persona jurídica diferents del fundador, l’ha de formalitzar l’autoritzant o el
seu representant legal en escriptura pública, a la qual s’ha d’adjuntar una sol·licitud de
certificació de denominació negativa.
Article 49.

Certificació de denominació.

1. L’encarregat del Registre ha d’expedir les certificacions de denominació i hi ha
d’expressar exclusivament si hi ha o no una denominació idèntica o semblant en l’índex de
denominacions. Per a això ha de tenir en compte el que estableix l’article 3 del Reglament
de fundacions de competència estatal.
2. En la sol·licitud de certificació de denominació, s’ha de fer constar, a més de la
denominació amb la qual pretén inscriure’s la fundació en el Registre, els fins, activitats i
el seu àmbit territorial tal com han de constar en els Estatuts.
3. A la vista de la sol·licitud, l’encarregat del Registre ha de decidir el Protectorat
competent per exercir les funcions en el procés de constitució. Amb l’objectiu de resoldre
els possibles dubtes que puguin sorgir en el moment d’adoptar aquesta decisió a causa de
la naturalesa dels fins, l’encarregat del Registre pot sol·licitar l’informe no vinculant dels
protectorats que consideri oportú.
Article 50.

Certificació negativa de denominació.

1. El notari no pot autoritzar una escriptura de constitució o de modificació de
denominació sense que es presenti la corresponent certificació negativa de denominació.
La denominació que s’inscrigui en l’escriptura pública ha de coincidir exactament amb la
que consti en la certificació negativa que expedeixi l’encarregat del Registre.
En cas de fusió, la fundació absorbent o la nova fundació resultant de la fusió poden
adoptar com a denominació la de qualsevol de les que s’extingeixin a causa de la fusió,
sense que resulti necessària l’aportació de la certificació negativa, i queden sense efecte
les denominacions restants.
2. La certificació presentada al notari autoritzant ha de ser original, vigent i haver
estat expedida a nom de qualsevol de les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, que en siguin fundadors.
En el supòsit de modificació de la denominació, la certificació s’ha d’expedir a nom de
la fundació mateixa.
La certificació negativa té una vigència de tres mesos comptats a partir de la data de
l’expedició fins a la incorporació a l’escriptura de la seva constitució.
Un cop caducada la certificació, l’interessat en pot sol·licitar una de nova amb la
mateixa denominació. A la sol·licitud s’hi ha d’acompanyar la certificació caducada.
3. La certificació negativa s’ha de protocol·litzar en l’escriptura matriu.
Reserva temporal de denominació.

1. Quan l’encarregat del Registre expedeixi una certificació negativa, ha d’incorporar
provisionalment la denominació sol·licitada a l’índex de denominacions.
La denominació provisional registrada caduca i s’ha de cancel·lar d’ofici quan transcorrin
sis mesos a partir de la data d’expedició de la certificació negativa sense que s’hagi rebut
en el Registre una sol·licitud d’inscripció de la fundació o delegació estrangera o de canvi
de denominació, o una comunicació d’aquestes circumstàncies procedent d’algun registre
autonòmic de fundacions.
2. Una vegada inscrita la fundació o una delegació d’una fundació estrangera, la
denominació provisional es converteix en definitiva.
Article 52. Cancel·lació de denominacions.
Les denominacions definitives s’han de cancel·lar en els casos següents:
a) En cas de canvi de denominació d’una fundació, la denominació anterior caduca a
partir de la data de la inscripció de la modificació en el Registre.
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b) En cas de cancel·lació del full corresponent a una fundació o una delegació
estrangera en el Registre o en qualsevol dels registres autonòmics, excepte quan aquesta
obeeixi a un trasllat a un altre registre de fundacions dels esmentats, amb motiu de la
modificació de l’àmbit territorial on hagi de desenvolupar principalment les seves
activitats.
CAPÍTOL VI
Publicitat del Registre
Article 53.

Publicitat formal.

1. El Registre és públic.
2. La publicitat s’ha de fer efectiva per certificació del contingut dels assentaments
expedida per l’encarregat del Registre, per nota simple informativa o per còpia dels
assentaments i dels documents dipositats en el Registre preferentment per mitjans
telemàtics. En tot cas, la publicitat formal s’ha d’ajustar als requisits que estableixen la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i l’específica sobre
accés a registres administratius.
3. La informació que s’obté del Registre no es pot tractar per a fins que resultin
incompatibles amb el principi de publicitat formal que va justificar-ne l’obtenció. L’encarregat
del Registre ha de vetllar pel compliment de les normes vigents en les sol·licituds de
publicitat en massa o que afectin les dades personals ressenyades en els assentaments.
Article 54.

Certificacions.

1. Correspon exclusivament a l’encarregat del Registre la facultat de certificar els
assentaments del Registre i dels documents que hi són arxivats o dipositats.
2. Les certificacions constitueixen l’únic mitjà d’acreditar fefaentment el contingut
dels assentaments del Registre. En cap cas es poden expedir certificacions sobre dades
de fundacions inscrites en altres registres de fundacions.
3. Les certificacions es poden sol·licitar per qualsevol mitjà que permeti la constància
de la sol·licitud realitzada i la identitat del sol·licitant.
4. Les certificacions, degudament signades per l’encarregat del Registre, s’han
d’expedir en el termini de cinc dies comptats a partir de la data en què es presenti la seva
sol·licitud.
Article 55.

Classes de certificació i de nota.

Tant la certificació com la nota poden ser literals o en extracte, i referir-se a tots els
assentaments relatius a una fundació o només a algun o alguns d’aquests. Es poden
expedir en format electrònic.
Les notes s’han d’expedir en el termini de tres dies a partir de la seva sol·licitud.
CAPÍTOL VII
Principi de col·laboració
Col·laboració entre el Registre i els registres autonòmics.

1. Les relacions entre el Registre i els registres de fundacions de les comunitats
autònomes s’han de regir pel principi de lleialtat institucional. En conseqüència, els dos
registres han de:
a) Facilitar als altres registres de fundacions les dades, documents o mitjans probatoris
que es trobin a la seva disposició i siguin necessaris per exercir les seves pròpies
competències.
b) Prestar la cooperació i assistència actives que els altres registres puguin sol·licitar
per a l’exercici eficaç de les seves competències.
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2. Els intercanvis de documentació i dades entre els registres de fundacions s’han de
fer per mitjans telemàtics. A aquests efectes, la Comissió de Cooperació i Informació
Registral ha d’establir les condicions generals, requisits i característiques tècniques de les
comunicacions i dels diferents documents.
Article 57.

Fluxos d’informació entre registres en matèria de denominacions.

Als efectes de donar compliment al que disposa el capítol V d’aquest Reglament, s’ha
d’assegurar el flux d’informació entre els registres de les comunitats autònomes i el Registre
i entre aquest i aquells, en relació amb denominacions utilitzades o simplement reservades
per les fundacions inscrites en aquests registres.
Article 58.

Col·laboració amb els protectorats.

1. El Registre ha de comunicar d’ofici al Protectorat totes les inscripcions de cada
fundació, quan es tracti d’actes que requereixin la intervenció prèvia d’aquest.
2. Sempre que sigui convenient, el Registre pot sol·licitar informació als protectorats
ministerials i als protectorats de les comunitats autònomes.
3. S’han d’establir els procediments pels quals els protectorats puguin tenir accés a
la publicitat del Registre.
Articulo 59.

Col·laboració amb el Consell Superior de fundacions.
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1. El Registre i els departaments que exerceixin els protectorats de les fundacions
han de facilitar al Consell Superior de fundacions tota la documentació i la informació
relativa a aquestes que sigui necessària per exercir degudament les seves funcions.
2. El Registre pot sol·licitar un informe al Consell Superior de fundacions. La consulta
ha de versar sobre els aspectes relacionats amb les funcions que el Registre té
normativament atribuïdes.
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