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IINFORME SOBRE FALSIFICACIÓN DE OBRAS DE D. LUIS SEOANE 

CONSULTA 

Procedeuse a recibir unha consulta da Xerente da Fundación Luís Seoane para que 

este Letrado informe sobre a posible existencia dunhas obras atribuídas a D. Luís Seoane 

e que presuntamente son falsas por no ser o autor das mesmas. 

O Letrado que subscribe da conta ao Padroado da Fundación a requerimento da 

súa Xerente sobre a consulta realizada de conformidade ós seguintes; 

ANTECEDENTES 

Tívose coñecemento que puidesen estarse comercializando obras de arte 

atribuídas  a D. Luís Seoane e que presuntamente son falsas por non ser o autor das 

mesmas. 

 IINFORME 

1.- No caso de estarse producindo a venda de obras falsamente atribuídas a D. 

Luís Seoane estariamos ante un delito de estafa na súa modalidade agravada regulada 

nos seguintes artigos do Código Penal; o artigo 248, establece que “Cometen estafa os 
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que, con ánimo de lucro, utilizaren engano bastante para producir erro noutro, inducíndoo 

a realizar un acto de disposición en prexuízo propio ou alleo”, e o artigo 250.3 dispón que; 

“O delito de estafa será castigado coas penas de prisión dun a seis anos e multa de seis a 

doce meses, cando recaia sobre bens que integren o patrimonio artístico, histórico, 

cultural ou científico”.  

 

2.- O exercicio da acción penal fronte á persoa que está a cometer o delito de estafa 

pode exercerse tanto polo afectado -persoa á que se lle vendeu a obra na crenza que 

pertencía a D. Luís Seoane-, como por aquelas persoas, que como a Fundación, coñezan 

da comisión do presunto delito independentemente da relación xurídica que lles una á 

obra. No primeiro dos casos estariamos ante o exercicio da acción penal mediante unha 

querela, e no segundo suposto, ante unha denuncia. Da información facilitada a este 

letrado enténdese que as estafas non se dirixiron directamente fronte á Fundación senón 

que foron víctimas particulares interesados na obra de Luís Seoane.  

 

3.- Para a viabilidade da acción penal exercida mediante denuncia é necesario ter 

indicios que permitan soster a imputación do delito de estafa, de maneira que sobre eses 

indicios podamos iniciar o procedemento, e no seu momento, solicitar as dilixencias 

necesarias para acreditar a autenticidade das obras. Resulta de capital importancia 

achegar todas as probas que teñamos no noso poder para acreditar na denuncia a 

presunta comisión do delito. De forma meramente enunciativa, e a título de exemplo, 

poderían valernos informes de expertos que avalen a natureza falsa das obras, entidades 

certificadoras que acrediten a falsidade, inventarios da totalidade da obra que certifiquen 

que a mesma non é do autor, etc… Neste sentido, debemos ter clara a comisión do delito, 

é dicir que as obras son falsas, xa que en caso contrario, poderiamos estar no suposto 

dunha denuncia falsa. 
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4.- Por último, debo comentar que a propia Fundación podería iniciar a acción legal 

sendo necesaria para o súa interposición que o Padroado tome unha decisión sobre o 

particular. Con todo, nada impide que calquera particular que coñeza dos feitos poida 

presentar a denuncia sen ter que facelo a propia Fundación.  

Na cidade da Coruña a 17 de novembro de 2020. 

Fdo.: Ldo. Abraham Piñeiro Rodríguez. 
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