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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN
3714

Real decreto 193/2015, do 23 de marzo, polo que se aproba o Regulamento
do Rexistro de Organizacións non Gobernamentais de Desenvolvemento.

O artigo 33 da Lei 23/1998, do 7 de xullo, de cooperación internacional para o
desenvolvemento, prevé a creación do Rexistro de Organizacións non Gobernamentais de
Desenvolvemento (ONGD), adscrito á Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento. O Real decreto 993/1999, do 11 de xuño, aprobou o Regulamento
do Rexistro de ONGD no cal se regulaba o contido das inscricións, así como os
procedementos de inscrición, modificación e cancelación.
O acceso ao Rexistro constitúe, tal como establece o citado artigo 33 da Lei 23/1998,
do 7 de xullo, unha condición indispensable para recibir das administracións públicas
axudas e subvencións computables como axuda oficial ao desenvolvemento, á vez que
permite acceder aos incentivos fiscais que prevé o artigo 35. Esta circunstancia obriga a
verificar a idoneidade das entidades que se inscriben, así como a veracidade dos datos
inscritos, e a tomar as medidas necesarias para que a información recollida se manteña
actualizada, e así conseguir o máis alto nivel de fidelidade do Rexistro á realidade.
O tempo transcorrido desde a aprobación do regulamento puxo de manifesto a
importancia do Rexistro de ONGD como reflexo da diversidade e características do tecido
asociativo comprometido coa solidariedade internacional, como instrumento para a
publicidade das ONGD, como referente para poder acollerse aos beneficios fiscais que a
lei determina, así como para a xestión das convocatorias de subvencións, tanto de ámbito
estatal como autonómico. Non obstante, os cambios producidos no sector e na propia
Administración xeral do Estado, xunto coa creación de rexistros da mesma natureza
nalgunhas comunidades autónomas, fan que a adaptación do regulamento ao novo
contexto sexa ineludible.
O regulamento aborda, en primeiro lugar, a definición do tipo de entidade susceptible
de inscrición no Rexistro. A evolución do sector das ONGD, impulsada por unha crecente
implantación social, experiencia e profesionalización no seu funcionamento, modificou a
estrutura e forma de actuar destas, e propiciou tamén un aumento no seu número. Por
isto, resulta conveniente desenvolver a breve definición de ONGD que proporciona o
artigo 32 da Lei 23/1998, do 7 de xullo. Clarifícanse así conceptos de forte indeterminación
como o carácter non gobernamental dos solicitantes, excluíndo aqueles que manteñan
vínculos xurídicos de dependencia coas administracións e entidades do sector público, os
fins en materia de cooperación ou a estrutura suficiente, requisitos todos eles que deben
cumprir aquelas entidades que soliciten a inscrición no Rexistro de ONGD.
Complétase a definición do ámbito subxectivo coa descrición do procedemento de
primeira inscrición.
O real decreto establece un período transitorio de doce meses para que as entidades
actualmente inscritas se adecuen aos requisitos e obrigas establecidos no novo
regulamento.
En segundo lugar, o real decreto trata os aspectos relacionados co mantemento e
actualización dos datos rexistrais.
A sucesiva ampliación do acceso dos cidadáns aos servizos públicos a través de
medios electrónicos posibilita, en primeiro termo, que a documentación se poida remitir
preferentemente neste formato. Por outra parte, facilita que a actualización dalgúns dos
datos inscritos máis relevantes, isto é, aqueles que permiten obter unha radiografía da
estrutura e do ámbito en que as entidades inscritas desenvolven as súas funcións, sexa
máis rápida e eficaz. Polo tanto, danse as condicións necesarias para que se poidan
establecer procedementos de actualización case permanente do rexistro.
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Con esta finalidade de manter un rexistro de ONGD cunha información actualizada, o
regulamento determina as figuras da actualización e a modificación dos datos inscritos, así
como a suspensión da inscrición nos casos en que aquelas non se produzan nos prazos
establecidos.
Co mesmo obxectivo regúlanse os procesos de sucesión de entidades inscritas no
Rexistro, atendendo así ao contexto actual en que se está producindo un incremento de
fusións, absorcións ou simples cambios de forma xurídica aos cales debe dar resposta o
Rexistro de ONGD.
Por último, algunhas comunidades autónomas, facendo uso da facultade prevista no
artigo 33.1 da Lei 23/1998, do 7 de xullo, crearon rexistros de ONGD nos seus respectivos
territorios. Non obstante, o Regulamento do Rexistro de ONGD non prevía a articulación
de instrumentos de cooperación entre este e os rexistros autonómicos máis alá do
mandato xenérico introducido polo lexislador no citado artigo. Esta circunstancia trata de
ser emendada na nova redacción do regulamento, que prevé para este caso concreto a
posibilidade de subscribir convenios de colaboración para asegurar a comunicación e
homologación de datos rexistrais por medios electrónicos.
O real decreto recibiu o informe do Consello de Cooperación ao Desenvolvemento.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación, logo
de aprobación do ministro de Facenda e Administracións Públicas, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 20 de
marzo de 2015,
DISPOÑO:
Artigo único. Aprobación do Regulamento.
Apróbase o Regulamento do Rexistro de Organizacións non Gobernamentais de
Desenvolvemento, adscrito á Axencia Española de Cooperación Internacional para o
Desenvolvemento, cuxo texto se insire a seguir.
Disposición adicional única.

Non incremento do gasto público.

A aplicación deste real decreto farase sen aumento de custo de funcionamento dos
respectivos órganos directivos e non supoñerá incremento de dotacións, retribucións ou
outros gastos de persoal.
Disposición transitoria única. Adaptación das entidades ao novo regulamento.
1. As entidades inscritas no Rexistro de Organizacións non Gobernamentais de
Desenvolvemento na data de entrada en vigor do presente real decreto, deberán adecuar
a súa inscrición no rexistro, así como a adaptación á normativa correspondente de acordo
coa súa natureza xurídica, nos doce meses seguintes á súa entrada en vigor. Transcorrido
este prazo sen que se solicitase a súa adaptación, o Rexistro poderá iniciar de oficio o
procedemento de cancelación da inscrición, logo do trámite de audiencia.
2. O director da Axencia Española de Cooperación Internacional para o
Desenvolvemento resolverá sobre a idoneidade da adaptación das entidades inscritas no
prazo de seis meses desde a súa solicitude.
3. Nos casos en que a entidade solicitante da adaptación non cumpra cos requisitos
necesarios para a inscrición, o Rexistro de Organizacións non Gobernamentais de
Desenvolvemento resolverá a súa cancelación, logo do trámite de audiencia.
Disposición derrogatoria única.

Derrogación normativa.

1. Queda derrogado o Real decreto 993/1999, do 11 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento do Rexistro de Organizacións non Gobernamentais de Desenvolvemento,
adscrito á Axencia Española de Cooperación Internacional.

Sec. I. Páx. 2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 83

Martes 7 de abril de 2015

Sec. I. Páx. 3

2. Queda, así mesmo, derrogada calquera outra disposición de igual ou inferior rango
que se opoña ao disposto neste real decreto e no regulamento que se aproba.
Disposición derradeira primeira.

Facultades de execución e aplicación.

Facúltase o director da Axencia Española de Cooperación Internacional para o
Desenvolvemento para, logo do cumprimento dos trámites oportunos, ditar cantas medidas
sexan necesarias na execución e na aplicación do previsto no regulamento que se aproba.
Disposición derradeira segunda.

Título competencial.

O presente real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.3.ª da
Constitución polo cal lle corresponde ao Estado a competencia exclusiva sobre «relacións
internacionais».
Disposición derradeira terceira.

Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 23 de marzo de 2015.
FELIPE R.
O ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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REGULAMENTO DO REXISTRO DE ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS DE
DESENVOLVEMENTO
Artigo 1.

Obxecto.

O presente regulamento ten por obxecto regular o Rexistro de Organizacións non
Gobernamentais de Desenvolvemento (Rexistro de ONGD) previsto no artigo 33 da
Lei 23/1998, do 7 de xullo, de cooperación internacional para o desenvolvemento, o
procedemento de inscrición neste e as relacións de colaboración cos rexistros de ONGD
das comunidades autónomas.
Artigo 2.

Réxime xurídico.

Os procedementos de inscrición, modificación e cancelación rexeranse polo
establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, e no presente regulamento.
Artigo 3. Adscrición.
O Rexistro de ONGD depende do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación
e está adscrito á Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento
(AECID) a través do seu director.
Artigo 4.

Ámbito subxectivo.

1. Poderán ser inscritas no Rexistro de ONGD as entidades de dereito privado,
legalmente constituídas en España, sen fins de lucro, que gocen de plena capacidade
xurídica e de obrar, que teñan entre os seus fins ou como obxecto expreso, segundo os
seus propios estatutos, a realización de actividades relacionadas cos principios e
obxectivos da cooperación internacional para o desenvolvemento e que dispoñan dunha
estrutura susceptible de garantir suficientemente o cumprimento dos seus obxectivos.
2. As organizacións non gobernamentais de desenvolvemento inscritas no Rexistro
de ONGD non poderán manter unha relación xurídica de dependencia con ningunha
Administración pública ou entidade do sector público. Presumirase esta relación de
dependencia cando os seus órganos de goberno estean formados en máis dun 30 por 100
por persoas que actúen en representación de administracións públicas ou entidades do
sector público.
En ningún caso serán recoñecidas como organizacións non gobernamentais de
desenvolvemento, para os efectos do presente regulamento, as universidades, os partidos
políticos, os colexios profesionais, as cámaras oficiais de comercio, industria e navegación,
as organizacións empresariais e os sindicatos.
3. Entenderase que unha entidade realiza actividades relacionadas cos principios e
obxectivos da cooperación internacional para o desenvolvemento cando a finalidade
establecida nos seus estatutos sexa a promoción dos principios e obxectivos establecidos
nos artigos 2 e 3 da Lei 23/1998, do 7 de xullo, e desenvolva a súa actividade de maneira
continuada nalgún dos países e sectores da cooperación para o desenvolvemento que
estableza o Comité de Axuda ao Desenvolvemento da Organización para a Cooperación
e o Desenvolvemento Económicos, así como en materia de educación para o
desenvolvemento.
4. Entenderase que unha entidade dispón dunha estrutura susceptible de garantir
suficientemente o cumprimento dos seus obxectivos cando posúa medios materiais e
persoais propios que garantan a sustentabilidade das actividades que realiza.
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Contido das inscricións.

1. O Rexistro de ONGD practicará as inscricións mediante procedementos
informáticos en follas rexistrais independentes e que conteñan espazos necesarios para a
práctica dos asentos preceptivos.
2. A folla rexistral deberá conter, polo menos, os seguintes asentos e as súas
modificacións:
a) Denominación.
b) Número de identificación fiscal.
c) Domicilio da sede, así como, se é o caso, das súas delegacións.
d) Datos identificativos dos promotores ou fundadores.
e) Data de aprobación e, se é o caso, modificación dos estatutos.
f) Número e data de inscrición no Rexistro, de ámbito estatal ou autonómico, que
corresponda en función da súa natureza xurídica.
g) Identificación das persoas que compoñen o órgano de goberno.
h) Fins e actividades relacionados cos principios e obxectivos da cooperación
internacional para o desenvolvemento.
i) Sectores de actividade.
j) Patrimonio e fontes de financiamento.
k) Número de cooperantes que traballan na entidade.
l) Número de socios e de voluntarios.
m) Data de inscrición.
Artigo 6.

Solicitude de inscrición.

1. A solicitude de inscrición dirixirase ao Rexistro de ONGD e presentarase no
Rexistro Xeral da AECID ou en calquera das oficinas e rexistros a que se refire o artigo
38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, xunto coa documentación que se enumera no
artigo seguinte.
2. Se a solicitude se realiza de forma electrónica, a documentación que non puidese
ser anexada en formato dixital poderá presentarse por calquera dos medios indicados no
punto anterior.
Artigo 7.

Documentación que se debe presentar coa solicitude de primeira inscrición.

1. Á solicitude de primeira inscrición deberáselle xuntar a seguinte documentación:
a) Documento nacional de identidade dos representantes da entidade e
documentación acreditativa da súa representación.
b) Acreditación da personalidade xurídica da entidade por medio da copia do acordo
de creación ou acta fundacional e dos seus estatutos.
c) Copia da tarxeta de identificación fiscal.
d) Certificado de inscrición no rexistro público correspondente en función da natureza
xurídica da entidade. Neste certificado deberá constar a denominación, o domicilio social,
o número de inscrición, a data de alta e, se é o caso, da última actualización e os
representantes autorizados.
e) Declaración responsable do representante legal da entidade en que se inclúa
unha breve descrición da actividade que realiza a entidade, o sector a que se dirixe a súa
actuación, a relación de actividades, proxectos e programas que a entidade realizase en
materia de cooperación internacional para o desenvolvemento, así como, de ser o caso,
as subvencións e axudas destinadas á cooperación internacional para o desenvolvemento
recibidas por parte das administracións públicas ou por doadores internacionais.
A declaración responsable fará referencia a que está ao día no cumprimento das súas
obrigas tributarias, coa Seguridade Social e por reintegro de subvencións.
f) Certificado da entidade en que se acredite a existencia de estrutura suficiente para
garantir os seus fins. O certificado deberá conter, polo menos, o organigrama da entidade
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e as súas delegacións, o número de persoas socias, o persoal contratado e o número de
voluntarios e cooperantes dedicados ás actividades relacionadas coa cooperación
internacional para o desenvolvemento.
g) Certificado da entidade en que se acrediten os fondos recibidos procedentes de
cotas de socios, doazóns e ingresos xerados por actividades de captación de fondos
privados susceptibles de financiar parte da actividade da entidade.
h) Memoria anual correspondente ao último ano de actividade, se a tiver.
2. Os solicitantes poderán autorizar a AECID para solicitar os datos relativos a algúns
dos documentos exixidos e para comprobar que a entidade está ao día no cumprimento
das súas obrigas tributarias, coa Seguridade Social e por reintegro de subvencións e, en
tal caso, quedarán eximidos da necesidade de achegalos, de acordo co establecido no
artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
Artigo 8.

Resolución do procedemento de inscrición.

1. Vista a solicitude e a documentación que se lle xunte, o director da AECID
resolverá motivadamente ordenando ou denegando a inscrición.
2. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de seis meses contados
desde a entrada da solicitude no Rexistro Xeral da AECID. Transcorrido este prazo sen
que se notificase resolución expresa, poderase entender estimada a solicitude de
inscrición.
3. A resolución poñerá fin á vía administrativa e contra ela caberá recurso potestativo
de reposición perante o director da AECID ou ben recurso contencioso-administrativo ante
o órgano xurisdicional competente.
Artigo 9.

Sucesión de entidades inscritas no Rexistro de ONGD.

1. Establecerase o procedemento para a sucesión de entidades inscritas no Rexistro
de ONGD como consecuencia de procesos de fusión, absorción, escisión ou cambio de
forma xurídica.
2. O procedemento para o recoñecemento da sucesión, que implicará o da
antigüidade para efectos de convocatorias de subvencións da AECID, asegurará a
acreditación da transferencia dos dereitos e obrigas das entidades preexistentes á nova
entidade ou, se é o caso, á que permaneza.
3. O recoñecemento da sucesión, que implicará, se for o caso, a inscrición da
entidade sucesora, será acordado polo director da AECID no prazo de tres meses contados
desde a entrada da solicitude no Rexistro Xeral da AECID.
Artigo 10.

Efectos da inscrición.

De acordo co artigo 33. 2 da Lei 23/1998, do 7 de xullo, a inscrición no Rexistro de
ONGD será condición indispensable para recibir da Administración xeral do Estado, no
ámbito das súas competencias, axudas ou subvencións computables como axuda oficial
ao desenvolvemento, así como para o acceso aos incentivos fiscais a que se refire o
artigo 35 da mesma norma.
Artigo 11. Actualización de datos inscritos.
1. Os datos inscritos no Rexistro de ONGD a que se refiren as alíneas i), j), k) e l) do
artigo 5.2 deberán ser actualizados en todo caso dentro dos catro primeiros meses de
cada ano, mediante comunicación do representante legal da entidade, de acordo co
modelo posto á disposición dos interesados. Para as entidades que estean suxeitas á
obriga de auditar as contas anuais, esta comunicación terá o carácter de previsión suxeita
a cambios no momento do peche definitivo do exercicio anterior.

Sec. I. Páx. 6

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 83

Martes 7 de abril de 2015

2. A falta de comunicación por parte da entidade no prazo estipulado para a
actualización dos datos inscritos producirá a suspensión dos efectos da inscrición se,
realizado o requirimento por parte do Rexistro, a comunicación non se produce no prazo
dun mes. En todo caso, a suspensión finalizará na data en que se produza a presentación
da documentación.
Artigo 12.

Modificación dos datos inscritos.

1. Calquera modificación relativa ás alíneas a), b), c), e), g) e h) do artigo 5.2 deberá
ser comunicada ao Rexistro de ONGD no prazo de tres meses desde o momento en que
se produza por acordo do órgano de goberno e representación da entidade. Á comunicación
xuntaráselle a documentación necesaria para acreditar a modificación, que incluirá a
certificación da súa inscrición no rexistro correspondente ou, na súa falta, a solicitude de
inscrición.
2. A falta de comunicación por parte da entidade en relación coa modificación dos
datos inscritos producirá a suspensión dos efectos da inscrición se, realizado o requirimento
por parte do Rexistro, a comunicación non se produce no prazo dun mes. En todo caso, a
suspensión rematará na data en que se produza a presentación da documentación.
Artigo 13.

Cancelación da inscrición.

1. A inscrición no Rexistro de ONGD poderá ser cancelada:
a)
b)

Por vontade da entidade manifestada polo seu órgano de goberno.
De oficio, e logo do trámite de audiencia, nos seguintes casos:

Por extinción ou disolución da entidade debidamente acreditada.
Cando conste fidedignamente que deixou de cumprir cos requisitos establecidos no
artigo 32 da Lei 23/1998.
2. A finalización do procedemento de sucesión regulado no artigo 9 implicará a
cancelación da inscrición da entidade preexistente.
3. A cancelación da inscrición será acordada polo director da AECID, no prazo de tres
meses contados desde a entrada da solicitude no Rexistro Xeral da AECID, no suposto
establecido na alínea a). Transcorrido este prazo sen que se notificase resolución expresa,
poderase entender estimada a cancelación da inscrición por silencio positivo.
Se o procedemento de cancelación se iniciase de oficio, producirase a súa caducidade
transcorrido o prazo de tres meses sen que se notificase resolución expresa.
4. A resolución poñerá fin á vía administrativa e contra ela caberá recurso potestativo
de reposición perante o director da AECID ou ben recurso contencioso-administrativo
perante o órgano xurisdicional competente.
Artigo 14.

Publicidade do Rexistro de ONGD.

1. O Rexistro de ONGD ten carácter público. O dereito de acceso a el exercerase de
conformidade coa Lei 30/1992, do 26 de novembro, coa Lei 11/2007, do 22 de xuño, e coa
súa normativa de desenvolvemento.
2. A publicidade axustarase aos requisitos establecidos na normativa vixente en
materia de protección de datos de carácter persoal e farase efectiva mediante certificación
do contido dos asentos emitida por solicitude de persoa interesada, mediante nota simple
informativa ou por medio de listaxes.
3. As certificacións poderanse solicitar por calquera medio que permita a constancia
da solicitude realizada e a identidade do solicitante e expediranse no prazo de cinco días
contados desde a data en que se presente.
4. Non resultará procedente a publicidade do Rexistro de ONGD por medio de
certificación no suposto de entidades que non comunicasen as actualizacións ou
modificacións dos datos rexistrais de acordo cos artigos 11 e 12.
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Artigo 15. Relacións de colaboración entre o Rexistro de ONGD e as comunidades
autónomas.
1. A AECID poderá subscribir os convenios de colaboración que resulten necesarios
cos rexistros de ONGD das comunidades autónomas, así como con aquelas comunidades
autónomas que non posúan rexistro propio, para a regulación do intercambio de
información co fin de asegurar a comunicación e a homologación de datos rexistrais.
2. O Rexistro de ONGD facilitaralles aos rexistros de ONGD das comunidades
autónomas cantos datos, documentos ou medios probatorios estean á súa disposición e
se precisen para o exercicio das súas propias competencias.
3. Os intercambios de documentación e de datos entre os rexistros realizaranse
preferentemente por medios electrónicos.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

