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1. ACTIVIDADE DA FUNDACIÓN
1.1 A fundación, segundo se establece no artigo 6 dos seus estatutos, ten como fins:
1. A protección, defensa e fomento dos Arquivos e do Patrimonio documental de
Galicia e de interese para Galicia, e doutros territorios con vínculos culturais coa
nosa comunidade como América e Portugal.
2. O fomento da investigación sobre Arquivos e documentos de Galicia e de interese
para Galicia, e doutros territorios con vínculos culturais coa nosa comunidade como
América e Portugal.
3. O fomento e estudo da Arquivística.
4. O fomento da formación dos profesionais dos arquivos.
5. Para a consecución destes fins, e de acordo co artigo 7 dos seus Estatutos, que
constan anexos á escritura fundacional, a Fundación pode realizar as seguintes
actividades:
a) Organizar congresos, xornadas, exposicións e certames sobre temas de
interese para os arquivos e para os profesionais dos arquivos.
b) Organizar conferencias, seminarios e outras actividades encamiñadas á
difusión e ao coñecemento dos arquivos e do patrimonio documental
c) Establecer comisións e grupos de traballo que realicen investigacións, estudos,
enquisas e proxectos relacionados cos arquivos e os profesionais dos arquivos.
d) Favorecer a investigación científica e técnica sobre arquivística, arquivos e
documentos.
e) Organizar premios de investigación en materia de protección, fomento e
defensa do patrimonio documental, ou calquera outro aspecto relacionado coa
arquivística e os arquivos.
f) Editar traballos sobre arquivos e patrimonio documental
g) Organizar cursos e outras actividades formativas relacionadas coa arquivística
e cos arquivos.
h) Crear canles de comunicación con institucións relacionadas cos arquivos e cos
profesionais dos arquivos
i) Así como calquera outra actividade de natureza análoga ás anteriores
1.2 As actividades realizadas no exercicio foron:
De acordo co plan de actuacións aprobado na xuntanza do 18 de decembro de 2019, as
previstas para o ano 2019 foron as seguintes:
1.
Publicación dixital das Actas do II Encontro Olga Gallego de Arquivos.
3.
Colaboración co Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo e Arquivos
Provinciais de Ourense.
3.1. Publicación en papel dun novo número do Boletín Auriense.
3.2. Publicación en papel da obra de Juan Carlos Rivas Celeiros medievais da
provincia de Ourense.
5. Difusión web da Fundación e das súas actividades.
A pandemia do COVID-19 afectou tamén á actividade da Fundación, de forma que non se
cumpriron varios dos obxectivos previstos no Plan anual de actuacións. En concreto os
seguintes:
2. Celebración das IV Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Íanse celebrar en colaboración coa
asociación BAMAD-Galicia, pero foron adiadas, en principio ata o outono de 2021.
4. Suscrición ao Sistema DOI de Identificación dixital das publicacións da Fundación.
6. Elaboración dun censo de arquiveiros de Galicia.
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1.3 A fundación ten o seu domicilio na rúa Rosalía de Castro, 13, Baixo. 15004. A Coruña.
1.4 As actividades desenvólvense nos seguintes lugares:
A Fundación só ten sede física para efectos fiscais e administrativos. Adoita celebrar as súas
actividades na cidade da Coruña.Outras son puramente virtuais e realízanse por tanto a través do seu
sitio web: http://www.fundacionolgagallego.gal/inicio.htm
Publicou o número 48/49 do Boletín Auriense e o Anexo número 40 dese mesmo Boletín
(actividade 3) en Ourense, de acordo co convenio que ten asinado co Grupo Marcelo Macías de
Colaboradores do Arquivo e Museo Provinciais de Ourense, con sede naquela cidade.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
a)

Imaxe fiel:

As contas anuais reflicten a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da
fundación. Preparáronse a partir dos rexistros contables, aplicándose as disposicións legais vixentes en
materia contable.
b)

Principios contables non obrigatorios aplicados:

Non foi necesario, nin se creu conveniente por parte da administración da entidade a aplicación de
principios contables facultativos distintos dos obrigatorios a que se refire o artigo 38 do código de
comercio e a parte primeira do plan xeral de contabilidade.
c)

Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza:

Na elaboración das contas anuais correspondentes ao exercicio 2020 determináronse estimacións e
hipóteses en función da mellor información dispoñible a 31/12/2020 sobre os feitos analizados. É
posible que acontecementos que poidan ter lugar no futuro obriguen a modificalas ( alza ou á baixa)
en próximos exercicios, o que se faría de forma prospectiva, recoñecendo os efectos do cambio de
estimación nas correspondentes contas anuais futuras.
d)

Comparación da información:

Non existe ningunha causa que impida a comparación dos estados financeiros do exercicio actual cos
do exercicio anterior.

e)

Elementos recollidos en varias partidas:

Non existen elementos patrimoniais do Activo e do Pasivo que figuren en máis dunha partida do
Balance
f)

Cambios en criterios contables:

No presente exercicio, non se realizaron outros cambios en criterios contables dos marcados pola
adaptación da contabilidade ao novo Plan Xeral Contable.
g)

Corrección de erros:
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Non se detectaron erros existentes ao peche do exercicio que obriguen a reformular as contas. Os
feitos coñecidos con posterioridade ao peche, que poderían aconsellar axustes nas estimacións no
peche do exercicio, comentaranse nos seus apartados correspondentes.

3. EXCEDENTE DO EXERCICIO
3.1. As principais partidas que forman o excedente do exercicio e os seus aspectos significativos
son:
A Fundación pecha o exercicio 2020 cun resultado negativo por importe de 20.311,14
€.
BASE DE REPARTO

2020

2019

Pérdidas y ganancias

-7.786,57

- 20.311,14

Total

0,00

0,00

DISTRIBUCIÓN

2020

2019

Total distribuido

0,00

0,00

3.2. Proposta de aplicación do excedente:
Non procede aplicación, xa que non obtivo excedente no ano 2020.

4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN
Aplicáronse os seguintes criterios contables:
a) Inmobilizado intanxible:
Os activos intanxibles rexístranse polo seu custe de adquisición e ou/produción e, posteriormente,
valóranse ao seu custe menos, segundo proceda, a súa correspondente amortización acumulada e
ou/perdas por deterioro que experimentaran. Estes activos amortízanse en función da súa vida útil.
A Entidade recoñece calquera perda que puidese producirse no valor rexistrado destes activos con
orixe na súa deterioración, os criterios para o recoñecemento das perdas por deterioración destes
activos e, se procede, das recuperacións das perdas por deterioración rexistradas en exercicios
anteriores son similares aos aplicados para os activos materiais.
Analizados todos os factores, no se recoñecen inmobilizados intanxibles con vida útil indefinida.

b) Inmobilizado material
Non figura contabilizado ningún inmobilizado material.
c) Investimentos inmobiliarios:
Non figura contabilizada ningunha partida de investimentos inmobiliarios.
6
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d) Ingresos e gastos:
Os gastos realizados pola entidade contabilízanse na conta de resultados do exercicio no que se
incorren, á marxe da data en que se produza a corrente financeira. En particular, as axudas
outorgadas pola entidade recoñécense no momento en que se aproba a súa concesión.
En ocasións, o recoñecemento destes gastos difírese en espera de que se completen algunhas
circunstancias necesarias para o seu pagamento, que permitan a súa consideración definitiva na
conta de resultados.
Ditas regras son aplicables aos seguintes casos:
a) Cando a corrente financeira prodúcese antes que a corrente real, a operación en cuestión dá lugar
a un activo, que é recoñecido como un gasto cando se perfecciona o feito que determina dita corrente
real.
b) Cando a corrente real esténdese por períodos superiores ao exercicio económico, cada un dos
períodos recoñece o gasto correspondente, calculado con criterios razoables, sen prexuízo do
indicado para os gastos de carácter plurianual.
As axudas outorgadas en firme pola entidade e outros gastos comprometidos de carácter plurianual
contabilízanse na conta de resultados do exercicio en que se aproba a súa concesión con abono a
unha conta de pasivo, polo valor actual do compromiso asumido.
Os desembolsos relacionados coa organización de eventos futuros (exposicións, congresos,
conferencias, etcétera) recoñécense na conta de resultados da entidade como un gasto na data na
que se incorren, salvo que estivesen relacionados coa adquisición de bens do inmobilizado, dereitos
para organizar o citado evento ou calquera outro concepto que cumpra a definición de activo.
Na contabilización dos ingresos téñense en conta as seguintes regras:
a) Os ingresos por entregas de bens ou prestación de servizos valóranse polo importe acordado.
b) As cotas de usuarios ou afiliados recoñécense como ingresos no período ao que
correspondan.
c) Os ingresos procedentes de promocións para captación de recursos, de patrocinadores e de
colaboracións recoñécense cando as campañas e actos prodúcense.
d) En todo caso, deberán realizarse as periodificacións.
e) Provisións e continxencias:
As contas anuais da Entidade recollen todas as provisións significativas nas cales é maior a
probabilidade que se haxa de atender a obriga. As provisións recoñécense unicamente en base a
feitos presentes ou pasados que xeren obrigacións futuras. Cuantifícanse tendo en consideración a
mellor información dispoñible sobre as consecuencias do suceso que as motivan e son reestimadas
con ocasión de cada peche contable. Utilízanse para afrontar as obrigacións específicas para as
cales foron orixinalmente recoñecidas. Procédese á súa reversión total ou parcial, cando estas
obrigacións deixan de existir ou diminúen

f) Subvencións, doazóns e legados:
As subvencións, doazóns e legados non reintegrables contabilízanse como ingresos directamente
imputados ao patrimonio neto e recoñécense na conta de perdas e ganancias como ingresos sobre
7
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unha base sistemática e racional de forma correlacionada cos gastos derivados do gasto ou
investimento obxecto da subvención, doazón ou legado.
Nas subvencións, doazóns ou legados concedidos polos asociados, fundadores ou patróns
séguese este mesmo criterio, salvo que se outorgasen a título de dotación fundacional ou fondo
social, nese caso recoñécense directamente nos fondos propios da entidade. Tamén se recoñecen
directamente nos fondos propios, as achegas efectuadas por un terceiro á dotación fundacional ou ao
fondo social.
As subvencións, doazóns e legados que teñan carácter de reintegrables rexístranse como
pasivos da entidade ata que adquiren a condición de non reintegrables. Para estes efectos,
considéranse non reintegrables cando existe un acordo individualizado de concesión da subvención,
doazón ou legado a favor da entidade, cumpríronse as condicións establecidas para a súa concesión
e non existan dúbidas razoables sobre a súa recepción.
As subvencións, doazóns e legados de carácter monetario valóranse polo valor razoable do
importe concedido. As de carácter non monetario ou en especie valóranse polo valor razoable do ben
ou servizo recibido, sempre que o valor razoable do citado ben ou servizo poida determinarse de
maneira fiable.

5. INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS.
Non figura contabilizado ningún inmobilizado material nin ningunha partida de investimentos.
inmobiliarios.

5.1. O movemento do inmobilizado durante o exercicio, foi o seguinte:
Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo final

Inmobilizado material
Inmobilizado intanxible

949,96 €

636,22 €

313,74€

949,96 €

949,96 €

949,96 €

Investimentos inmobiliarios
TOTAIS

A partida recolle o importe total do deseño dunha páxina web, que comezou a amortizarse no ano
2015, segundo as táboas de amortización contables, contabilízase no ano 2020 a totalidade da
amortización acumulada de 3.181,09 €.

Amortizacións:
Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo final

Inmobilizado material
Inmobilizado intanxible

3.181,09 €

3.181,09 €

3.181,09 €

3.181,09 €

3.181,09 €

3.181,09 €

Investimentos inmobiliarios
TOTAIS

6. FONDOS PROPIOS
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O saldo desta partida é de 211.627,00 euros, e procede da dotación fundacional por parte da socia
fundadora por importe de 200.000,00 euros, máis os resultados de exercicios anteriores.
7. SITUACIÓN FISCAL
10.1. Imposto sobre beneficios
O réxime fiscal aplicable á entidade é o réxime especial de entidades parcialmente exentas.
10.2. Outros tributos
Non ten saldo dita partida.

8. INGRESOS E GASTOS
Detalle da partida 5. da conta de resultados "Aprovisionamentos":
Compras
nacionais

Adquisicións
intracomunitarias

Importacións

Variación
existencias

Importe 2020

Bens destinados á actividade
Materias primas e outras mat.
consum.
Traballos realizados por outras
empresas

8.727,04

8.727,04

Detalle da partida 7 da conta de resultados "Outros gastos da actividade".
Importe

1.282,00

Importe 2019
1.282,00

6230 SERVICIOS PROFESIONALES
INDEP.
43,50
6281 CORREOS
6290

OUTROS SERVIOS

242,70

159,55

1.568,20

6.189,77

Correccións por deterioración de créditos
Falidos
TOTAL

Non existen vendas de bens nin prestación de servizos producidos por permuta de bens non
monetarios.
Non existen resultados orixinados fóra da actividade normal da entidade incluídos na partida “outros
resultados”
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9. SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS
Este ano, a devandita partida recolle o saldo de 3.000 euros dunha subvención da Deputación
Provincial da Coruña para a celebración do II Encontro Olga Gallego de Arquivos.
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10. ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A FINS
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
10.1. Actividade da entidade
I. Actividades realizadas
ACTIVIDADE 1
A) Identificación.
Denominación da Publicación dixital das Publicación dixital das Actas do II Encontro Olga
actividade
Gallego de Arquivos.
Tipo de
Difusión
actividade
Identificación da
actividade por
241 Arquivos
sectores
Lugar de
A Coruña (trátase dunha publicación web. A empresa que maquetou a
desenvolvemento
publicación ten a súa sede na Coruña)
da actividade
* Indicarase se se trata de actividade propia ou mercantil
** Véxase clasificación en anexo
Descrición detallada da actividade realizada.
Publicada
no
mes
de
maio
de
2020
na
páxina
web
da
Fundación
(https://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/xornadas/2019.htm ). Leva o título de: Os sistemas
de arquivo no século XXI: profesionais e institucións nos tempos líquidos.
Deste Encontro informouse na Memoria do ano 2019.
A publicación fíxose en formato A4 e en pdf. Consta de 182 páxinas.

B) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios
1

1
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C) Recursos económicos empregados na actividade.
Gastos / Investimentos

Previsto

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de
fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos
financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Realizado

890

1.040

890

1.040

890

1.040

D) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo
Publicar as actas

Indicador
Unha publicación

Cuantificación
Previsto
Realizado
1
1

ACTIVIDADE 2
A) Identificación.
Denominación da
Celebración das IV Xornadas Olga Gallego de Arquivos
actividade
Tipo de
Difusión
actividade
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Identificación da 241 Arquivos
actividade por
243 Museos
sectores
320 Bibliotecas
Lugar de
desenvolvemento Santiago de Compostela
da actividade
* Indicarase se se trata de actividade propia ou mercantil
** Véxase clasificación en anexo
Descrición detallada da actividade realizada.
Programada para o outono do ano 2020, a pandemia da COVID-19 impediu a súa celebración, que se adiou, en
principio, para o outono do presente ano 2021.

B) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Tipo
Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
100
804
1

C) Recursos económicos empregados na actividade.
Gastos / Investimentos
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de
fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio

Previsto

Importe
Realizado

12.000
1.000
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Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos
financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL

13.000

13.000

D) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo
Realización das IV
Xornadas da Fundación
Olga Gallego

Indicador

Cuantificación
Previsto
Realizado

Execución do proxecto
1

ACTIVIDADE 3
A) Identificación.
Denominación da
actividade
Tipo de
actividade
Identificación da
actividade por
sectores
Lugar de
desenvolvemento
da actividade

Colaboración co Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo e
Arquivos Provinciais de Ourense
Difusión
241 Arquivos
243 Museos
Ourense

* Indicarase se se trata de actividade propia ou mercantil
** Véxase clasificación en anexo

Descrición detallada da actividade realizada.

Entre os convenios vixentes que ten a Fundación, o asinado co Grupo Marcelo Macías
de Colaboradores do Museo e Arquivo Provinciais de Ourense implica a colaboración
da nosa entidade nas publicacións do Grupo. Neste contexto, durante o ano 2020
publicouse o Boletín Auriense Nº 48/49 e o Anexo 40 do Boletín Auriense, titulado:
Celeiros medievais da provincia de Ourense, de autoría de Juan Carlos Rivas
Fernández. Ourense, 2020.

B) Recursos humanos empregados na actividade.
Tipo

Número
Previsto

Realizado

Nº de horas / ano
Previsto
Realizado

Persoal asalariado
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Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario
C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número
Previsto
Realizado

Tipo
Persoas físicas
Persoas xurídicas

1

1

Proxectos sen cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empregados na actividade.
Gastos / Investimentos
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de
fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos
financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

7.100

8.243,04

7.100

8.243,04

7.100

8.243,04

E) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo
Realizar dúas
publicacións

Indicador
Número de publicacións editadas

Cuantificación
Previsto
Realizado
2
2
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ACTIVIDADE 4

A) Identificación.
Publicacións electrónicas da Fundación: posible subscrición ao código DOI
Denominación da
(Digital Object Identifier:https://www.doi.org/ )
actividade
Tipo de
Difusión
actividade
Identificación da
actividade por
241 Arquivos
sectores
Lugar de
desenvolvemento A Coruña
da actividade
* Indicarase se se trata de actividade propia ou mercantil
** Véxase clasificación en anexo

Descrición detallada da actividade realizada.

Esta actividade, que tiña como obxectivo asegurar a continuidade a longo prazo e o
acceso electrónico unívoco e seguro ás publicacións electrónicas da Fundación
mediante a adhesión a un sistema internacional de identificación de obxectos dixitais
(DOI), non se chegou a executar, se ben realizáronse xestións encamiñadas á súa
execución durante o exercicio de 2021.

B) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios

1
1
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ACTIVIDADE 5

A) Identificación.
Denominación da
actividade
Tipo de
actividade
Identificación da
actividade por
sectores
Lugar de
desenvolvemento
da actividade

Difusión web da Fundación e das súas actividades.
Difusión
241 Arquivos
A Coruña

* Indicarase se se trata de actividade propia ou mercantil
** Véxase clasificación en anexo

Descrición detallada da actividade realizada.

Continuou a realizarse coa presenza continuada en internet da Fundación a través de:
-

Páxina web web: https://www.fundacionolgagallego.gal/inicio.htm, actualizada de forma
continua.

Redes sociais: con entradas diarias ou moi frecuentes en:
-

Facebook: https://www.facebook.com/fundacionolgagallego/ (669 seguidores na data
de redacción desta memoria).

-

Twitter: https://twitter.com/olgagallegofund (1.246 seguidores na data de redacción desta
memoria).

B) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios

1
1
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II. Recursos económicos totais empregados pola entidade.

GASTOS /
INVESTIMENTOS

Actividade Actividade Actividade Actividade Actividade
Total
Non
1
2
3
4
5
actividades imputados
ás
actividades

TOTAL

Gastos por axudas e
outros
a) Axudas
monetarias
b) Axudas non
monetarias
c) Gastos por
colaboracións e
órganos de
goberno
Variación de
existencias de
produtos terminados
e en curso de
fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de
explotación
Amortización do
inmobilizado
Deterioración e
resultado por
alleamento de
inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor

0

0

8.243,04

0

0

8.243,04

484

8.727,04

1.040

0

0

0

0

1.040

528,20

1.568,20

313,74

313,74

152,59

152,59
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GASTOS /
INVESTIMENTOS

EXERCICIO 2020

Actividade Actividade Actividade Actividade Actividade
Total
Non
1
2
3
4
5
actividades imputados
ás
actividades

TOTAL

razoable en
instrumentos
financeiros
Diferenzas de
cambio
Deterioración e
resultado por
alleamentos de
instrumentos
financeiros
Impostos sobre
beneficios
Subtotal gastos
Investimentos
(agás bens
patrimonio
histórico)
Adquisicións bens
patrimonio histórico
Cancelación de
débeda non
comercial
Subtotal
investimentos
TOTAL RECURSOS
EMPREGADOS

1.040

0

8.243,04

0

0

9.283,04

1.478,53

10.761,57

1.040

0

8.243,04

0

0

9.283,04

1.478,53

10.761.57
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III. Recursos económicos totais obtidos pola entidade.
A. Ingresos obtidos pola entidade
INGRESOS
Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio
Vendas e prestación de servizos das actividades propias
Ingresos ordinarios das actividades mercantís
Subvencións do sector público
Achegas privadas
Outros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTIDOS

Previsto
650

Realizado

270

0

3.000

-25
3.000

3.920

2.975

0

IV. Desviacións entre plan de actuación e datos realizados
Non se realizaron desviacións significativas entre as cantidades previstas no plan de actuación e as efectivamente realizadas.
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RECURSOS DESTINADOS NO EXERCICIO A CUMPRIMENTO DE FINS

RECURSOS

IMPORTE

1. Gastos das actividades desenvolvidas en cumprimento de fins (sen
amortización nin correccións por deterioración)

9.283,04

2. Investimentos realizados en actividades desenvolvidas en cumprimento de
fins

3.000

TOTAL RECURSOS DESTINADOS NO EXERCICIO (1) + (2)

12.283,04

11. OUTRA INFORMACIÓN
Por resolución de 18 de abril de 2018, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, inscribiu as
renovacións producidas na composición do padroado da Fundación Olga Gallego acordada polo Padroado o día 12 de marzo de 2018, de conformidade
co artigo 15 dos estatutos fundacionais, nas persoas de María del Mar García Miraz e Olimpia López Rodríguez, que aceptaron os seus cargos.

O PRESIDENTE

FUNDACIÓN

EXERCICIO

Así, a composición do Padroado quedou da seguinte forma:

CARGO

PRESIDENTE

APELIDOS
NOME

E

D. Pedro López
Gómez

ENTIDADE Á QUE
REPRESENTA

DATA
ACEPTACIÓN

24-02-2014

FORMA
ACEPTACIÓN1

DATA
CESAMENTO

CAUSA DO CESE

12-03-2018

Renovación da metade do
Padroado – art. 15
Estatutos-

En documento
público
Ante o padroado

14-03-2014
VICEPRESIDENTA

Dª Dolores Pereira
Oliveira

14-03-2014

Ante o padroado

SECRETARIO

D. Gabriel
Quiroga Barro

14-03-2014

Ante o padroado

VOGAL

Dª Mª del Mar
García Miraz

14-03-2014

Ante o padroado

1

-

.-

A aceptación debe realizarse necesariamente por algún dos seguintes medios:
Ante o padroado, acreditándose co certificado expedido polo secretario co visto e prace do presidente
Perante o protectorado, que expedirá acta de comparecencia
En documento público (escritura notarial)
En documento privado coa sinatura lexitimada por notario
O PRESIDENTE
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CARGO

EXERCICIO

APELIDOS
NOME

E

ENTIDADE Á QUE
REPRESENTA

DATA
ACEPTACIÓN

FORMA
ACEPTACIÓN1

VOGAL

Dª Mª del Mar
García Miraz

12-03-2018

Ante o padroado

VOGAL

Dª Olimpia López
Rodríguez

14-03-2014

Ante o padroado

VOGAL

Dª Olimpia López
Rodríguez

12-03-2018

Ante o padroado

VOGAL

Dª Isabel Buján
Bernárdez

10-04-2014

Ante o padroado

VOGAL
HONORARIA

Dª Minia Martul
Tobío

07-11-2014

Ante o padroado

DATA
CESAMENTO

CAUSA DO CESE

12-03-2018

Renovación da metade do
Padroado – art. 15
Estatutos-

O PRESIDENTE
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