ESTATUTS - ACTUALITZAT 1/01/2022

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D’HEBRON-INSTITUT DE RECERCA
actualitzat a 1 de gener de 2022

Diligència per fer constar
que aquest Acord s'ha aprovat
en la sessió del Govern del dia
24 de novembre de 2020
Per assignació de funcions (Acta del
Govern del 24 de novembre de 2020)
La consellera de la Presidència i
portaveu del Govern
Acord
del Govern pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Hospital Universitari
Vall d’Hebron-Institut de Recerca i s’aprova el text íntegre.
La Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca es va constituir en data 10
de juny de 1994, mitjançant escriptura pública atorgada pel Notari de Barcelona, Andrés A. Sexto
Carballeiro, el 10 de juny de 1994 amb el número de protocol 1.424. Consta inscrita al Registre
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 808.
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El text i contingut dels seus actuals estatuts van quedar aprovats per Acord del Govern de data 5
de febrer de 2013.
La Fundació forma part del Sector Públic de la Generalitat i ostenta la condició de Centre CERCA.
Com a conseqüència d’aquesta condició li resulta d’aplicació el règim especial definit per l’article
66 i següents de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la Disposició
Addicional Dotzena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals i financeres i del sector
públic i altre normativa concordant.
En virtut de l’apartat 4 de la disposició addicional citada en el paràgraf anterior per a la modificació
de llurs estatuts, els centres CERCA només requereixen l’autorització del Govern de la Generalitat
quan la modificació impliqui un canvi de percentatge de la participació d’aquesta en el centre.
La proposta de modificació estatutària ha estat aprovada pel Patronat de la Fundació mitjançant
Acord adoptat de 9 de juliol de 2020.
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La proposta de modificació comporta incorporar les previsions de l’article 175 i següents de la Llei
5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives i financeres conforme a la modificació
prevista en la llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic en concordança també amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic amb relació a l’adscripció de la Fundació a l’Administració de la Generalitat.
Addicionalment, pel que respecta a l’adscripció a l’Administració de la Generalitat dona
compliment a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 98/2020, de 28 de juliol, sobre
adscripció de Fundacions del Sector Públic.
Així mateix, es modifica la composició del Patronat i la composició de la Comissió Delegada, i se
suprimeix la consideració de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb les
conclusions del Grup de treball tranversal de l’Oficina de racionalització del Sector Públic de 17
de desembre de 2018.
D’acord amb el règim jurídic especial dels Centres CERCA, la necessitat de l’autorització del
Govern a la modificació dels estatuts es justifica per la modificació de la composició del Patronat
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Annex
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ “HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON - INSTITUT DE
RECERCA” (VHIR)
CAPÍTOL I
Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic
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Article 1. – Denominació, naturalesa i durada
1.1. La fundació es denomina Fundació “Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca
(VHIR)” (en endavant, la Fundació).
1.2. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els
recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general
previstes en aquests estatuts.
1.3. La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.
Article 2. – Domicili
2.1. El domicili de la Fundació queda fixat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Pg. Vall d’Hebron
119-129, 08035, Barcelona.
2.2. El canvi del domicili ha d’acordar-lo el Patronat, que també pot establir les delegacions que
consideri necessàries.
Article 3.- Àmbit d’actuació
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La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar
a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.
Article 4.- Règim jurídic
4.1. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar, per
l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

4.2. La Fundació es regeix per les declaracions que es contenen a la carta fundacional, per les
disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que
adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.
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4.3 D’acord amb el règim que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Fundació està adscrita a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del
departament que específicament tingui atribuïdes les competències en matèria de recerca en
salut.
La Fundació se subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat, economicofinancer i de control
de la Generalitat, així com a la normativa de contractes del sector públic pel que fa a la
contractació, i normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya en allò que li és aplicable.
4.4 El personal al servei de la Fundació es regeix pel dret laboral i per les normes de dret públic
aplicables al personal laboral del sector públic de la Generalitat, incloses les que estableixi la
normativa pressupostària. Mentre mantingui la condició de centre CERCA li són també d’aplicació
les derivades del règim jurídic especial d’aquests centres.
CAPÍTOL II
Finalitats fundacionals i activitats
Article 5.- Finalitats fundacionals
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La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el
coneixement científic i tecnològic, la innovació, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències
de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i
l’intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als
diversos centres i entitats de l’àmbit biomèdic, que actuen principalment en l’entorn de l’Hospital
Universitari Vall d’
i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats
de recerca i innovació d’interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos
ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin.
Article 6.- Activitats
6.1. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o
persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l’obligació
d’atendre-les totes, ni tampoc cap prelació entre elles.
6.3. En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d’altres activitats, que consideri
convenients, als efectes d’assolir les finalitats fundacionals.
6.4. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes
que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències
pertinents.
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Article 7.- Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats
7.1. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment
dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
7.2. La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i
negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.
Article 8.- Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris
8.1. Per raó de les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació les universitats, els centres de
recerca, les institucions sanitàries, la comunitat científica i les entitats pertanyents al sector
empresarial, en general, els sectors socials, sanitaris i empresarials que contribueixen al
desenvolupament i la formació en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida, la salut pública i
la biomedicina, així com la societat en general.
8.2. L’elecció dels beneficiaris s’efectua amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les
persones que sol·licitin els serveis que la Fundació ofereix i que compleixin, si s’escau, en cada
cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat.
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8.3. El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació, correspon al
Patronat d’acord amb les competències que li són encomanades, llevat de les atribuïdes al
Protectorat de la Generalitat de Catalunya.
CAPÍTOL III
Règim econòmic i de personal
Article 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

10.6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni
fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el
capital fundacional, s’exigeix l’aprovació del Patronat de conformitat amb l’establert a l’article 28.5,
i el compliment dels requisits legalment previstos.
10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració
responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar
els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.
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11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre inventari i de comptes anuals.
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Article 11.- Règim comptable i documental

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o
contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes
anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de
manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb
els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin
aplicables.
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre.
11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a)
El balanç de situació.
b)
El compte de resultats.
c)
El compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net.
d)
El compte d’estat de situació de fluxos en efectiu.
e)
La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en
el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment
de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de persones beneficiàries i els serveis que
aquestes persones han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de
destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge
de participació.

11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici
els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i
assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.
Article 20 .- Composició
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20.1

El Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels membres següents:

20.1.1 Són membres nats del Patronat de la Fundació les persones físiques que ocupen els
càrrecs següents:
a)
La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria de salut.
b)
La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria de recerca.
c)
La persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
20.1.2 El Patronat està format, a més, pels o per les membres següents:
a)
Dues persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la
Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
b)
Dues persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la
Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
c)
Dues persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la
Universitat Autònoma de Barcelona, una d’elles necessàriament amb rang de vicerector.
d)
La persona que ostenti la màxima representació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
e)
Una persona designada per la persona que ostenti la màxima representació de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron.
f)
La persona que ostenti el càrrec de Director de la Fundació Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia.
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20.1.3 El Patronat podrà designar, a més, fins un màxim de 3 membres, dels quals un serà
designat a proposta de l’Institut Català de la Salut, i dos de restants a proposta del propi Patronat.
20.2. La Presidència del Patronat correspon a la persona que ostenta la titularitat del
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, la Vicepresidència
primera a la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria de recerca, i la Vicepresidència segona a la persona que ostenta la
titularitat del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
20.3. El Patronat es troba assistit per un/a secretari/ària que serà designat/ada pel propi Patronat
i que no ha de tenir, necessàriament, la condició de patró. En aquest darrer supòsit intervé en les
reunions del Patronat amb veu però sense vot. En els casos de vacant, absència o malaltia de la

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les
despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el
desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
Article 23.- Funcions
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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 la legislació aplicable i en aquests estatuts. Al Patronat, en l'exercici de les seves facultats i en
relació amb la direcció de la Fundació, li correspon expressament:
a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions,
que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
b) Orientar i aprovar el Pla Estratègic de la Fundació i aprovar la programació d’activitats que ha
de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta de
la persona titular de la Direcció.
c) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d’inversions.
d) Elaborar i aprovar l’inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte
de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria, per a la
seva presentació al Protectorat.
e) Aprovar la contractació d’obres, serveis i subministraments.
f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les
autoritzacions establertes en la normativa aplicable.
g) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Delegada.
h) Designar i cessar, segons escaigui, la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la
retribució,
i) Designar i cessar, segons escaigui la persona titular de la Gerència de la Fundació i fixar-ne la
retribució.
j) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic Extern, així com les
persones que en seran membres dels Consells Científics Extern i Intern, sens perjudici del que
estableix el punt 36.2.2, i establir la seva composició i funcions.
k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell
Empresarial, si escau, i els convenis que s’hagin de signar amb les entitats que n’entrin a formar
part.
l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones
titulars de subdireccions i assessories.
m) Aprovar l’organigrama, el catàleg de llocs de treball i la taula retributiva del personal, fixar les
línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne
l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
n) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.

