
Estatuts de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

Títol l

Fonaments jurídics

Capítol I

Naturalesa jurídica, seu, fins i representació

Article 1

Naturalesa jurídica i règim jurídic

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya creada pel Decret de 2 de desembre de 1955, amb la
denominació de "Real Academia de Farmacia de Barcelona" i que prengué el nom actual de Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya el dia 12 de març de 1992, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia, integrada per totes aquelles persones que hi hagin ingressat de conformitat amb els Estatuts. Té plena
capacitat jurídica per complir els seus fins, per adquirir i alienar béns, per exercir total classe de drets i accions
que siguin pertinents d'acord amb el seu règim jurídic.

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya es regeix per aquests Estatuts i per un Reglament intern aprovat
pel Ple dels acadèmics de número.

Article 2

Seu i àmbit d'actuació

2.1 El domicili de l'Acadèmia és al carrer de l'Hospital, número 56, de Barcelona.

2.2 L'àmbit d'actuació de l'Acadèmia correspon, principalment, a Catalunya.

Article 3

Fins

Els fins prioritaris de l'Acadèmia són, entre altres, promoure l'estudi, la docència, la recerca, la innovació i la
investigació de les ciències farmacèutiques i de la salut, i actuar com a òrgan consultiu del Govern i/o del
Parlament de Catalunya en els temes de la seva competència.

Emetre els informes de caràcter científic, professional o ètic, per a les corporacions oficials o entitats privades
que així ho demanin.

Per desenvolupar els seus fins l'Acadèmia portarà a terme les activitats que determini el seu Reglament.

Article 4

Representació

La representació de la corporació correspon al seu president, i en el seu defecte o per

absència, en facultat en el seu vicepresident.

El president podrà delegar la representació per a qualsevol acte determinat al qual no puguin assistir ni ell
mateix ni el vicepresident, en qualsevol membre de la Junta o acadèmic que determini.

Títol 2
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Organització acadèmica

Capítol I

Composició de l'Acadèmia

Article 5

L'Acadèmia està composada per:

a) Cinquanta acadèmics de número, dels quals quaranta han de ser farmacèutics.

b) Cent cinquanta acadèmics corresponents, com a màxim.

c) Deu acadèmics d'honor, com a màxim.

d) Acadèmics numeraris emèrits.

e) Acadèmics corresponents emèrits.

Capítol II

Dels acadèmics de número

Article 6

Requisits

Requisits necessaris per ser elegit acadèmic de número:

a) Tenir el grau acadèmic de doctor i obtenir la meitat més un dels vots emesos en la Junta General
vàlidament constituïda. En el cas que el candidat no tingui el grau de doctor, però si necessàriament el títol de
grau o de llicenciat universitari, es necessitaran els dos terços dels vots emesos per ser elegit.

b) Haver-se distingit de manera rellevant en la investigació, la docència o la innovació de les ciències
farmacèutiques, de la professió farmacèutica, o afins, o en serveis a aquestes.

c) Observar una conducta pública digna i una ètica professional adient amb el prestigi de l'Acadèmia i amb
l'honor del càrrec.

d) Ser proposat per tres acadèmics de número, o dos acadèmics de número i un numerari emèrit.

El no compliment de qualsevol d'aquests requisits, deixarà sense efecte l'elecció.

Article 7

Drets

Són drets de l'acadèmic de número:

a) El tractament d'Excel·lentíssim Senyor.

b) Usar com a distintiu una medalla numerada amb l'emblema de l'Acadèmia, que penja d'un cordó trenat en
morat i or; aquesta medalla serà propietat de l'Acadèmia on es troba dipositada.

c) Tenir veu i vot en les sessions públiques i privades, en les comissions i seccions de les quals formi part i en
les juntes generals.

d) Ser elegible per a tots els càrrecs acadèmics.

e) Usar el seu títol en els escrits i obres que publiqui.
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Article 8

Deures

8.1 Abans de la presa de possessió

a) Redactar i llegir el discurs en Sessió Pública Extraordinària en la data que li fixi la Junta de Govern.

b) Els altres deures que es determinin reglamentàriament.

8.2 Després de la presa de possessió.

a) Assistir a les juntes generals.

b) Assistir als actes públics de l'Acadèmia.

c) Acceptar càrrecs per als quals hagi estat elegit, si no ho impedeix cap causa justificada.

d) Assistir a les reunions de la secció i comissions a què pertanyi,

e) Complir els Estatuts, el Reglament i els acords de la corporació.

f) Contribuir al progrés de la ciència que cultivi.

g) Vetllar pel prestigi de l'Acadèmia.

h) Emetre informes que li encarregui l'Acadèmia.

i) Efectuar els treballs científics que l'Acadèmia li confiï.

j) Les altres obligacions que es determinin reglamentàriament.

Capítol III

Dels acadèmics corresponents

Article 9

Concepte i requisits

Per ser elegit acadèmic corresponent es requereix:

a) Tenir títol de doctor o, com a mínim, el de grau o de llicenciat universitari i obtenir la meitat més un dels
vots emesos en la Junta General degudament constituïda.

b) Haver-se distingit de manera rellevant en la investigació, la docència o la innovació de les ciències
farmacèutiques, de la professió farmacèutica, o afins, o en serveis a aquestes.

c) Observar una conducta pública digna i una ètica professional adient amb el prestigi de l'Acadèmia i amb
l'honor del càrrec.

d) Ser proposat per tres acadèmics de número, o dos acadèmics de número i un numerari emèrit.

Article 10

Drets

Són drets de l'acadèmic corresponent:

a) EI tractament d'Il·lustre Senyor.

b) Usar com a distintiu una medalla amb l'emblema de l'Acadèmia, propietat del mateix acadèmic.

c) Tenir veu i vot en les comissions i sessions de que formi part.

d) Usar el seu títol en els escrits i obres que publiqui.
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Article 11

Deures

11.1 Abans de la presa de possessió.

a) Llegir el discurs en Sessió Publica Extraordinària en la data que li fixi la Junta de Govern. En el cas que, per
circumstàncies justificades no el pugui llegir personalment, podrà delegar aquesta lectura en un acadèmic de
número.

b) Les altres obligacions que es determinin reglamentàriament.

11.2 Després de la presa de possessió.

a) Assistir a les sessions de la secció i comissions a que pertanyi.

b) Acceptar càrrecs pels quals hagi estat elegit, si no ho impedeix causa justificada

c) Assistir a les sessions públiques de l'Acadèmia.

d) Complir els Estatuts, el Reglament i els acords de la corporació.

e) Contribuir al progrés de la ciència que cultivi.

f) Vetllar pel prestigi de l'Acadèmia.

g) Efectuar els treballs científics que l'Acadèmia li confiï.

Els punts a) i c) no han de ser obligatoris pels acadèmics de fora de Catalunya

Capítol IV

Dels acadèmics d'honor

Article 12

Concepte

Podran ser elegits president d'honor i acadèmics d'honor les personalitats que, pels serveis eminents a les
ciències farmacèutiques o afins, hagin aconseguit un prestigi rellevant.

Seran proposats per la Junta de Govern i s'hauran d'elegir en Junta General Extraordinària amb el vot
favorable dels dos terços dels vots emesos.

Article 13

Drets i deures

Són drets dels acadèmics d'honor:

a) El tractament d'Excel·lentíssim Senyor.

b) Usar una medalla idèntica a la dels acadèmics de número, però sense numeració que l'Acadèmia els lliurarà
en fer-se efectiu el seu nomenament.

c) Ocupar un lloc destacat a l'estrada en les sessions públiques.

Són deures dels acadèmics d'honor:

Tindran els mateixos deures que els acadèmics de número emèrits.

Capítol V
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Dels acadèmics de número emèrits

Article 14

Concepte

Adquiriran automàticament la condició d'acadèmics numeraris emèrits els acadèmics de número que hagin
complert l'edat que reglamentàriament s'estableixi i els que ho sol·licitin per motius justificats. Podran utilitzar
el títol d'acadèmic numerari emèrit i quedarà vacant la seva plaça d'acadèmic de número.

La Junta General, per causa justificada i raonada i, a proposta de la Junta de Govern, podrà acordar que
qualsevol acadèmic numerari passi a la condició d'acadèmic numerari emèrit.

També podran ser elegits directament acadèmics numeraris emèrits els qui tenint més de l’edat que
reglamentàriament s'estableixi compleixin totes les condicions de l'article 6. Aquests acadèmics no ocuparan la
plaça de número.

Article 15

Drets

a) El tractament d'Excel·lentíssim Senyor.

b) Usar com a distintiu una medalla de l'Acadèmia que se li regalarà en passar a ser acadèmic numerari
emèrit.

c) Poder assistir i tenir veu i vot en les sessions públiques i privades en les reunions de les seccions i
comissions de les quals hi formi part, així com també a les juntes generals.

d) Poder tenir càrrecs a les seccions i comissions, però no podrà formar part de la Junta de Govern. Si ocupa
algun càrrec, tindrà l'obligació d'assistir als actes organitzats per l'Acadèmia. El qui tingui càrrecs en seccions,
comissions, etc tindrà les mateixes obligacions que els acadèmics que no són emèrits: l'acceptació d'aquests
càrrecs serà lliure.

e) Fer figurar el seu títol als escrits i obres que publiqui.

Article 16

Deures

a) Complir els Estatuts, el Reglament i els acords de la corporació.

b) Contribuir al progrés de la ciència que cultivi.

c) Vetllar pel prestigi de l'Acadèmia.

d) Altres obligacions que es determinin reglamentàriament.

Capítol VI

Dels acadèmics corresponents emèrits

Article 17

Concepte

Adquiriran automàticament la condició d'acadèmics corresponents emèrits els corresponents que hagin
complert l'edat que reglamentàriament s'estableixi i els qui ho sol·licitin per motius justificats. Podran utilitzar
el títol d'acadèmics corresponents mèrits.
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Capítol VII

Treballs, domicili i baixes

Article 18

Lliurament de treballs

Tots els acadèmics tenen el deure de lliurar, per a la Biblioteca de l'Acadèmia, els treballs que
reglamentàriament s'estableixin.

Article 19

Domicili i comunicacions

Tots els acadèmics assumeixen el deure de notificar a l'Acadèmia els canvis de domicili, telèfon i adreça
electrònica i de respondre amb rapidesa a les comunicacions de Acadèmia.

Capítol VIII

Pèrdua de la condició d'acadèmic

Article 20

Baixes i incompliment

Els acadèmics causaran baixa i quedarà vacant la seva plaça:

a) A petició pròpia.

b) A proposta de la Junta de Govern i per acord de la Junta General, si han incomplert sistemàticament, de
forma no justificada, les obligacions acadèmiques, estatutàries o reglamentàries.

Títol 3

Òrgans de l’Acadèmia

Capítol 1

De la Junta General

Article 21

Classes de juntes

La Junta General formada pels acadèmics numeraris i numeraris emèrits, és l'òrgan suprem de l'Acadèmia.
Tindrà sessions ordinàries i extraordinàries.

Es reunirà en Junta General Ordinària per a:

a) Aprovar el pressupost i els comptes anuals.

b) Tractar altres assumptes que li formuli la Junta de Govern.

Es reunirà en Junta General Extraordinària per a:

a) Elegir els càrrecs de la Junta de Govern.
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b) Elegir els acadèmics de número, corresponents i d'honor.

c) Reformar els Estatuts i el Reglament.

d) Donar de baixa i destituir els acadèmics.

Article 22

Convocatòria, assistència i aprovació

22.1 El president convocarà la Junta General Ordinària almenys un cop l'any i quan ho exigeixin els assumptes
de la corporació. També l'haurà de convocar quan ho sol·licitin formalment, per escrit, un 20% dels acadèmics
de número i de número emèrits censats.

22.2 La convocatòria per a les juntes generals es farà individualment a cada Acadèmic a través del secretari
per correu electrònic o qualsevol altre mitjà admès en dret, amb expressió de l'ordre del dia, que contindrà els
assumptes que s'hi hagin de tractar.

22.3 La Junta quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la mateixa en primera convocatòria com a
mínim la meitat més un dels acadèmics numeraris i numeraris emèrits i, en segona convocatòria, qualsevol
que sigui el nombre d'assistents.

22.4 Quan no hi assisteixi el president ni el vicepresident, presidirà la Junta General l'acadèmic de número més
antic que hi sigui present en començar la sessió, llevat del

secretari i el tresorer, que no deixaran l'exercici dels seus càrrecs.

22.5 Els acords es prendran per majoria simple dels assistents a la Junta General degudament convocada i
amb la assistència aquí establerta.

Capítol II

De la Junta de Govern

Article 23

Càrrecs

23.1 L'Acadèmia serà regida per una Junta de Govern constituïda per acadèmics de número, que ocuparan els
càrrecs següents:

a) President.

b) Vicepresident.

c) Secretari.

d) Vicesecretari.

e) Tresorer.

f) Interventor.

g) Bibliotecari.

23.2 Els càrrecs de la Junta de Govern s'exerciran durant quatre anys i es renovaran a la meitat, cada dos
anys.

23.3 Les vacants seran cobertes provisionalment per la Junta de Govern. Es comunicaran a la Junta General
Ordinària i es proveiran en la següent Junta General en què hi hagi eleccions. El mandat dels elegits no tindrà
més durada que el dels titulars als quals succeeixin.

23.4 Un mateix acadèmic no podrà romandre en el mateix càrrec més de dues legislatures.
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Article 24

Reunions

La Junta de Govern es reunirà sempre que la convoqui el president, bé per la seva iniciativa o atenent la
petició de la majoria dels membres de dret que la constitueixin. Les seves deliberacions tindran caràcter
reservat. Els seus acords seran públics.

Article 25

Competència de la Junta i càrrecs

25.1 La Junta de Govern representarà i administrarà l'Acadèmia amb les facultats que reglamentàriament es
determinen per a la pròpia Junta i per als seus càrrecs.

25.2 Proposar l'aprovació del Reglament a la Junta General Extraordinària.

Article 26

Competència del president

El president de l'Acadèmia assumeix la màxima autoritat directiva de la corporació i la representarà en les
relacions amb les corporacions oficials. Les seves atribucions són les de convocar, presidir, suspendre i aixecar
les reunions. Dirigir les deliberacions, amb vot de qualitat per dirimir els empats.

Article 27

Competència del vicepresident

Correspon al vicepresident substituir el president en casos de vacant, absència, malaltia o impediment de
qualsevol classe i exercir les funcions que li delegui el president.

Article 28

Competència del secretari.

Correspon al secretari redactar les actes de les sessions, expedir certificats i assumir la direcció del personal
administratiu.

Article 29

Competència del vicesecretari

Correspon al vicesecretari substituir el secretari en les seves absències.

Article 30

Competència del tresorer

Correspon al tresorer assumir l'administració i custòdia dels fons i valors de l'Acadèmia, així com procurar
l'increment del fons.

Article 31

Competència de l'interventor

Correspon a l'interventor assumir la inspecció i el control del règim econòmic de l'Acadèmia.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc



Article 32

Competència del bibliotecari

El bibliotecari té al seu càrrec la conservació, ordenació i foment de la biblioteca i del patrimoni artístic i
cultural de l'Acadèmia.

Article 33

Competència del director de publicacions i comunicació

33.1 La Junta de Govern designarà, entre els acadèmics de número, un director de publicacions i comunicació,
càrrec que pot ser atribuït a un membre de la Junta Govern, amb les funcions de:

a) Assumir la direcció de la revista.

b) Presidir la Comissió de Publicacions.

c) Assistir, quan se'l convoqui, a les juntes del govern.

d) Manteniment i renovació dels sistemes de comunicació de l’Acadèmia.

33.2 El càrrec de director de publicacions es confirmarà a cada renovació de la Junta de Govern.

Capítol III

De les seccions i les comissions

Article 34

Seccions

34.1 L'Acadèmia es dividirà, a efectes d'organització del treball científic, en les seccions que reglamentàriament
s'estableixin en substitució de les actuals.

34.2 Reglamentàriament es podran crear noves seccions o modificar les existents, i establir les normes de
funcionament de les mateixes.

34.3 Cada secció elegirà el president i el secretari per a períodes de quatre anys, i la durada màxima dels
càrrecs serà de dos períodes.

34.4 Correspondrà a les seccions informar sobre els assumptes que la Junta de Govern els trameti i contribuir
amb els seus treballs al fi primordial de l'Acadèmia.

34.5 Les seccions es podran dividir en subseccions, si es considera necessari. Per a decisions de la secció en
que calgui una votació, el president de la secció tindrà vot de qualitat.

Article 35

Comissions permanents.

Reglamentàriament s'establiran les comissions permanents de l'Acadèmia i el seu funcionament, corresponent a
la Junta de Govern el nomenament dels membres que les han de compondre.

Article 36

Comissions temporals

Comissions temporals són aquelles que es nomenen amb un fi determinat. Es regiran per les mateixes normes
que les permanents i cessaran quan hagin acomplert la seva missió. La Junta de Govern en designarà el
nombre i els acadèmics que les han de compondre.
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Títol 4

Sessions, publicacions, cursos i premis

Capítol I

Sessions

Article 37

Classes

37.1 L'Acadèmia celebrarà amb periodicitat les seves sessions, que seran de dues classes: públiques i privades.

37.2 Les sessions públiques tindran al seu tom, caràcter ordinari o extraordinari.

37.2.1 Seran públiques ordinàries, les sessions de presentació i discussió de memòries i comunicacions
científiques i les conferències.

37.2.2 Seran públiques extraordinàries, les sessions de recepció d'acadèmics, obertura de curs, lliurament de
premis, necrològiques, homenatges, nomenament d'acadèmic d'honor i altres que requereixin solemnitat a
parer de la Junta de Govern.

37.2.3 Seran privades les sessions de la Junta de Govern, les de la Junta de Govern i es de les comissions i
seccions. Així com els debats i tertúlies de temes científics i professionals limitats als acadèmics.

Capítol II

Publicacions

Article 38

Propietat intel·lectual

L'Acadèmia considera propietat intel·lectual seva:

a) Tots els treballs de la corporació i de les seves seccions i comissions.

b) Les obres, memòries, discursos, informes, dictàmens i altres escrits que els acadèmics i altres persones
elaborin en compliment d'obligacions o encàrrecs de la corporació.

c) Els discursos, conferències, treballs premiats i altres obres publicades a la revista de l'Acadèmia o a
monografies d'aquesta, sempre que els autors no hagin sol·licitat prèviament reserva de propietat i, abans de
la publicació, la Junta de Govern els l'hagi concedit.

Article 39

Publicació

L'Acadèmia podrà publicar les conferències, treballs i altres monografies que consideri oportunes i en farà
difusió a través dels canals d'institucions i de premsa de caràcter farmacèutic.

Article 40

Biblioteca

La biblioteca estarà sota la direcció immediata del bibliotecari. És d'ús general per als acadèmics, els quals
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tenen dret a proposar a la Junta de Govern de revistes. També en podrà fer ús el públic en general, en les
condicions que determini el Reglament o acordi la Junta de Govern.

Capítol III

Cursos i premis

Article 41

Convocatòria

L'Acadèmia està facultada per organitzar cursos destinats al perfeccionament científic, segons acordi la Junta
de Govern, a proposta o amb la conformitat de la secció o seccions més directament relacionades i podrà
convocar concurs de premis anuals o en períodes de temps superior. Podrà atorgar distincions, beques i altres
ajuts.

Títol 5

Del patrimoni i règim econòmic

Capítol I

Patrimoni

Article 42

Patrimoni actual

En aquest moment formen el patrimoni de l'Acadèmia:

a) La Farmàcia de l'antic Hospital de la Santa Creu amb la seva col·lecció de pots i capses d'apotecari i altres
objectes d'interès científic, històric i artístic.

b) El Museu Cusi de Farmàcia amb la Farmàcia del Monestir de Santa Maria la Real de Nájera i totes les seves
col·leccions.

c) Les publicacions de l'Acadèmia i els exemplars de llibres, revistes i fullets que integren la biblioteca.

d) El material inventariable destinat a usos didàctics, d'oficines, mobiliari i altres.

Capítol II

Règim econòmic

Article 43

Fons de l'Acadèmia

Constituiran els fons de l'Acadèmia:

a) Els recursos propis.

b) Les subvencions oficials i els donatius d'entitats i particulars.

c) Totes aquelles quantitats que s'ingressin en la corporació per qualsevol altre concepte.

Aquests fons, els recaptarà el tresorer mitjançant les formalitats que en cada cas s'escaiguin.
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Article 44

Inversions i despeses

L'Acadèmia invertirà els seus fons com cregui més convenient per al compliment dels seus fins i tindran una
atenció especial:

a) Despeses generals de secretaria, conservació del local i totes les altres despeses que reglamentàriament
s'estableixin.

b) L'adjudicació de premis en els concursos, i també la donació de beques i altres ajuts.

c) L'enriquiment de la biblioteca i el seu patrimoni historic-artístic.

d) L'edició d'obres.

e) La remuneració de treballs que, conduents al fi primordial de l'Acadèmia, la Junta de Govern cregui
necessari o convenient encomanar.

f) La conservació del patrimoni.

g) Despeses dels acadèmics per encàrrec de la Junta de Govern que ho facin per funcions encomanades.

Article 45

Entitats col·laboradores

A fi d'incentivar i reconèixer els ajuts econòmics destinats a les activitats de l'Acadèmia o a enriquir-ne el
patrimoni, es podran atorgar nomenaments d'entitat o persona col·laboradora a institucions públiques o
privades i persones que es comprometin a ajudar-la d'una manera continuada i d'acord amb la normativa
específica que es concreti en el Reglament. Els dits nomenaments seran vigents mentre sigui efectiva l'ajuda
assignada a l'Acadèmia per part de l'entitat col·laboradora.

Article 46

Pressupostos i comptes anuals.

El tresorer presentarà els pressupostos de cada exercici i els comptes del exercici anterior a la Junta de
Govern. La Junta de Govern ho informarà i ho elevarà a la Junta General per a la seva aprovació.

Títol 6

Modificació de estatuts i dissolució

Article 47

Modificació

41.1 Els Estatuts de l'Acadèmia podran ser modificats a proposta de la Junta de Govern o a iniciativa,
informada favorablement per la Junta, d'almenys dos terços dels acadèmics de número i numeraris emèrits.

47.2 Per aprovar la modificació s'haurà de convocar Junta General Extraordinària caldrà el vot favorable
d'almenys dos terços dels acadèmics de número i numeraris emèrits assistents.

47.3 Aprovada la modificació, la Junta de Govern l'elevarà a l'organisme competent.

Article 48
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Dissolució

Per aprovar la dissolució caldrà el vot favorable d'almenys dos terços dels acadèmics de número i numeraris
emèrits assistents a la Junta General Extraordinària degudament convocada i constituïda.

En cas de dissolució de l'Acadèmia, tots els seus béns, es transferiran al patrimoni de la Generalitat de
Catalunya.

(13.295.088)
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