Estatuts de la Fundació
The Barcelona Institute of Science and Technology
Capítol I. Aspectes de caràcter general

Article 1. Denominació
La Fundació regulada per aquests estatuts es denomina “Fundació The Barcelona Institute

of Science and Technology”, en endavant referida com a “Institut”.

Article 2. Naturalesa i règim jurídic
1. L’Institut està subjecte al Codi Civil de Catalunya, a las declaracions contingudes en la
Carta Fundacional, als presents estatuts, als acords que adopti el patronat en l’exercici de
les seves funcions i a la resta de disposicions legals que li són d’aplicació.
2. L’Institut té vocació de permanència i es constitueix amb una duració indefinida.

Article 3. Capacitat
L’Institut gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar, sense altres limitacions que les
establertes a les disposicions legals aplicables i als presents estatuts.

Article 4. Domicili i àmbit territorial d’actuació
El domicili de l’Institut s’estableix a Barcelona, al carrer Baldiri Reixach 10-12; podrà ser
traslladat per acord del patronat, d’acord amb les disposicions legals d’aplicació.
L’Institut desenvolupa principalment les seves activitats a Catalunya.

Article 5. Missió i finalitats
1. L’Institut té com a missió afavorir, en un ambient d’excel·lència científica
multidisciplinària, la recerca en la frontera del coneixement de la ciència i la tecnologia,
essent la seva comunitat científica la integrada en els centres de recerca que hi participen:
Centre de Regulació Genòmica (CRG), Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Institut
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Institut de Ciències Fotòniques (ICFO),
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).
2. Les finalitats de l’Institut són:

1. Contribuir a la millora de les condicions per dur a terme recerca d’alta qualitat dels
centres de recerca que n’integren la comunitat científica i incrementar-ne la
visibilitat internacional.
2. Produir una oferta coordinada de postgrau d’excel·lència d’impacte internacional.
3. Possibilitar una massa crítica que multipliqui les capacitats dels centres de recerca
en diversos àmbits com la transferència de coneixement, plataformes científiques i
tecnològiques i atracció d’estudiants, entre d’altres.
4. Cooperar per aquestes finalitats amb institucions científiques, empreses i qualssevol
altres persones físiques o entitats públiques i privades.

Article 6. Activitats.
Per a la consecució de les finalitats fundacionals, l’Institut desenvolupa les activitats que el
patronat considera necessàries. En concret, du a termes les activitats que, sense ànim
exhaustiu, es relacionen a continuació:


Projectes i altres treballs de recerca.



Formació de postgrau.



Seminaris i conferències.



Publicacions.



Promoció d’infraestructures de recerca.



Col·laboració amb institucions de recerca.



Informació i assessorament.



Transferència de coneixement.

Les activitats de l’Institut es poden dur a terme en col·laboració amb els centres de
recerca que integren la seva comunitat científica, mitjançant qualsevol forma ajustada a
la legislació aplicable.

Article 7. Regles bàsiques per l’aplicació dels recursos a les finalitats.
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’Institut s’han de destinar al
compliment dels fins fundacionals d’acord amb les condicions establertes per la legislació
vigent.
L’Institut pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i
negocis lícits, sense més restriccions que les establertes per la legislació aplicable.
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Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris.
Són beneficiaris de l’Institut els centres de recerca, la resta d’institucions científiques, la
comunitat científica i el sector empresarial implicats en la generació i difusió de nou
coneixement, així com la societat en general.
L’elecció concreta dels beneficiaris l’ha de dur a terme el patronat, d’acord amb els
principis d’imparcialitat i no-discriminació, prèvia valoració de l’interès científic, la
capacitat professional i tècnica i la viabilitat dels projectes.

Article 9. Investigadors de l’Institut
Tindran la consideració d’investigadors de l’Institut els investigadors dels centres de
recerca que n’integren la comunitat científica, i podran vincular-s’hi en les formes
previstes per la legislació aplicable.

Capítol II. Organització i funcionament

Article 10. Òrgans
1. Els òrgans de l’Institut són:
a) Patronat.
b) Consell de Coordinació.
2. El director general de l’Institut és designat pel patronat.

Article 11. Composició del patronat.
1. El patronat és l’òrgan màxim de govern, decisió i representació de l’Institut i assumeix
totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.
2. Són membres del patronat:
a) 8 patrons investigadors de reconegut prestigi internacional, designats de la
forma establerta en l’apartat 3 d’aquest article.
b) Fins a un màxim de 8 patrons, designats pel patronat, entre institucions sense
afany de lucre i empreses, en tot cas pertanyents al sector privat, i personalitats
distingides que siguin de referència en relació amb l’activitat de l’Institut.
En són membres nats:
c) Els directors dels centres de recerca següents:
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Centre de Regulació Genòmica (CRG).



Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).



Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)



Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).



Institut de Física d’Altes Energies (IFAE).



Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

d) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, representada pel conseller/a del
departament competent en matèria d’universitats i recerca.

3. Els patrons contemplats a la lletra a de l’apartat anterior són designats pels patrons
pertanyents a la mateixa lletra, essent-ne els primers integrants els que estableixi la Carta
Fundacional.
4. El primer patronat és el designat a la Carta Fundacional. El primer patronat podrà
nomenar, d’acord amb les regles dels dos apartats precedents, la resta de patrons fins
assolir els nombres previstos en el punt 2.

Article 12. Règim del càrrec de patró.
1. El càrrec de patró té una durada de sis anys i pot ser renovat per períodes iguals de
forma indefinida.
2. Els membres del patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot
respecte d’actes concrets. Quan la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d’un càrrec,
pot actuar en nom seu la persona que el pugui substituir d’acord amb les regles
d’organització de la seva institució d’origen.
3. Els membres del patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament
el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.
4. Els patrons no seran retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sense perjudici del seu
dret a ésser rescabalats de les despeses que els representi l’acompliment de les
funcions encarregades pel patronat, prèvia justificació d’aquestes. En qualsevol cas, els
patrons que acompleixin tasques de direcció, de gerència, d’administració, de docència
o de recerca necessitaran autorització prèvia del patronat. En aquest cas, poden ser
retribuïts, per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual,
incloses les de caràcter laboral. En aquest supòsit, el contracte de treball i la seva
formalització estaran sotmesos a les condicions, limitacions, règim de declaracions
responsables i autoritzacions prèvies que estableixi la legislació vigent.
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Article 13. Presidència, vicepresidència i secretaria del patronat.
1. El president del patronat és nomenat per acord del patronat d’entre els seus membres.
2. Els càrrecs de president, vicepresident i secretari tenen una durada de sis anys i poden
ser renovats, per períodes iguals, de forma indefinida.
3. El president té vot de qualitat en l’adopció d’acords.
4. El president exerceix la representació ordinària de l’Institut.
5. El patronat pot nomenar un vicepresident.
6. El vicepresident o, en defecte d’aquest, el vocal amb més antiguitat, substitueix el
president en totes les seves funcions en cas d’absència o malaltia i exerceix totes
aquelles funcions que el president o el patronat li assignin, sempre dins dels límits
establerts per la legislació vigent. En cas que diversos vocals tinguin la mateixa
antiguitat, les funcions de suplència recauen en el vocal de més edat.
7. El secretari, que pot no tenir la condició de patró, és designat pel patronat. En cas de
no ser patró té veu, però no vot, i té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que
pretengui adoptar el patronat.

Article 14. Facultats del patronat.
1. Corresponen al patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en
general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més
excepcions que les establertes en els estatuts i en la legislació aplicable.
2. El patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb els estatuts i amb les
limitacions que estableixi la legislació aplicable.

Article 15. Convocatòria i reunions del patronat.
1. El patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any durant el primer
semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici
anterior.
S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu
president, tantes vegades com ho consideri necessari per al bon funcionament de
l’Institut. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i
en aquest cas la reunió s’ha de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.
2.

El

patronat

es

pot

reunir

excepcionalment

mitjançant

videoconferència,

multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels
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patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la
reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i
l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En
les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat
en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon
al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de
tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
3. La reunió s’ha de convocar almenys amb set dies d’antelació respecte de la data
prevista per a la seva realització.
4. Sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot i que es garanteixi la
constància de la recepció del vot així com la seva autenticitat, el president del patronat
podrà sotmetre als patrons propostes d’acord sense necessitat de reunir el patronat.

Article 16. Deliberació i adopció d’acords del patronat.
1. El patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o
representats en la forma legalment permesa, com a mínim la meitat més un dels
patrons.
2. Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents
i representats, a la reunió, excepte en aquells casos en que la legislació aplicable
exigeix una majoria reforçada. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del
president/a.
3. El director general, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del patronat quan
hi és convocat. El patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i
sense vot, les persones que consideri convenient.
4. El secretari estén acta de les reunions, fent constar els acords adoptats. Les actes
s’aproven en finalitzar la sessió o en la reunió immediatament següent. El president
rubrica les actes, un cop aprovades. El secretari pot estendre certificacions dels acords
adoptats, amb el vist-i-plau del president, fent constar que l’acta està pendent
d’aprovació, si escau.

Article 17. Consell de Coordinació
1. El Consell de Coordinació està composat pels directors dels centres de recerca que
integren la comunitat científica de l’Institut i pel director general.
2. La funció del Consell de Coordinació és coordinar les activitats de l’Institut amb les dels
centres que n’integren la comunitat científica, assegurar el necessari intercanvi
d’informació i programar les iniciatives conjuntes.
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Article 18. Director general
1. El patronat nomenarà, a proposta del president, un director general.
2. El director general pot assistir a les reunions del patronat amb veu, però sense vot.
3. El director general exerceix les funcions de direcció ordinària de l’Institut i d’execució
dels acords del patronat per a la realització de les finalitats fundacionals. El Patronat
podrà atorgar poders al director general, amb les limitacions que estableix la legislació
vigent.

Article 19. Conflictes d’interessos
Els patrons i càrrecs de la fundació, així com les persones que s’hi equiparen d’acord amb
la legislació aplicable, han d’actuar amb objectivitat al servei dels interessos generals de
l’Institut.
Si hi ha un conflicte d’interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d’un dels
seus òrgans o persona que s’hi equipari d’acord amb el que preveu legislació aplicable,
s’ha de procedir a l’adopció d’una declaració responsable, en els termes previstos a la
legislació vigent.

Article 20. Reglament de funcionament intern
El patronat pot aprovar un reglament de funcionament intern que concreti les funcions i
facultats dels òrgans previstos, així com els procediments per desenvolupar-los.

Capítol III. Règim econòmic

Article 21. Patrimoni de l’Institut
El patrimoni de l’Institut queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni
està integrat per:
a) la dotació inicial que consta a la carta fundacional,
b) els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi l’Institut amb la finalitat
d’incrementar la dotació, i
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c)

els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al
patrimoni de l’Institut per qualsevol títol o concepte.

Article 22. Administració del patrimoni
El patronat administra el patrimoni de l’Institut vetllant pel manteniment i millora del seu
valor. A aquest efecte, adopta les decisions d’alienació o gravamen del patrimoni, així
com del de reinversió del resultats obtinguts, d’acord amb les condicions que estableix la
legislació aplicable.

Article 23. Règim comptable
El sistema comptable de l’Institut s’adapta al que preveu la legislació vigent per a les
fundacions, tant pel que fa als diversos documents que integren els comptes anuals i les
seves característiques, com a les obligacions de retre comptes al Protectorat i, si escau, a
fer-los auditar.

Article 24. Recursos anuals
Els recursos econòmics anuals de l’Institut estan integrats per:
a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat i que no hagin
d’incorporar-se a la dotació.

Article 25. Aplicació obligatòria
1. L’Institut ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el percentatge
de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts que estableixi la legislació vigent.
La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment
dels seus fons propis. El patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
2. Si l’Institut rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el patronat ha de
decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels
fins fundacionals.
3. L’aplicació al compliment de les finalitats fundacionals del percentatge d’ingressos
indicat a l’apartat 1 s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de
l’inici del següent al de l’acreditació comptable.
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Article 26. Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, sense
comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser
superiors al percentatge dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici que estableixi la
legislació vigent.

Capítol IV. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 27. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
El patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 16
d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar
els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de l’Institut, amb
l’autorització del Protectorat i d’acord amb la legislació aplicable.
En cas de dissolució, el patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats
sense ànim de lucre amb seu a Catalunya i amb finalitats anàlogues a les de l’Institut, o bé
a entitats públiques catalanes que, d’acord amb la legislació aplicable, puguin ser-ne
adjudicatàries.

Disposició final
Única
En tot allò no previst en els presents estatuts, serà d’aplicació el que estableixi el Llibre III
del Codi Civil de Catalunya i la seva normativa de desenvolupament, així com la resta de
legislació aplicable.
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