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PREÀMBUL
La Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant,
l’”Institut”, o “IR‐Sant Pau”) és una fundació constituïda l’any 1992 com a entitat
jurídica pròpia. L’Institut compta amb la participació de la Generalitat de Catalunya, la
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Universitat
Autònoma de Barcelona,la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Molt Il∙lustre Administració), l’Institut de Ciències Cardiovasculars, la Fundació
Puigvert, el Banc de Sang i Teixits, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Equip
d’Atenció Primària Barcelona‐Sardenya, S.L.P. i l’Asociación Colaboración Cochrane
Iberoamericana – Centre Cochrane Iberoamericà.
Constitueix una de les finalitats fundacionals de l‘IR‐Sant Pau promoure,
desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i
tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut.
Sobre la base dʹaquesta finalitat, lʹarticle 5 dels Estatuts estableix que l’IR‐Sant Pau
“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 integren el Campus Biomèdic de Sant Pau; ha d’impulsar la col∙laboració amb
altres institucions i entitats, prioritat la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per
finançar activitats de recerca d’interès dels esmentats centres i entitats de l’àmbit biomèdic; i ha
de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en
formin part li encomanin”.
Per tal de donar compliment als seus objectius i d’acord amb l’article 17 dels Estatuts
relatius a la “Creació i participació en societats i empreses”, l’Institut vol impulsar la creació
d’Spin‐off sorgides del propi Institut, i basades en l’explotació de tecnologia i
coneixements desenvolupats mitjançant les activitats científiques de recerca dels propis
investigadors de l’Institut.
La recent reforma de la regulació de la investigació pública promoguda amb ocasió de
l’aprovació de la nova Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la
Innovació, ha incidit en matèria de la creació d’empreses de l’entorn dels Centres
d’investigació i recerca, en concret a l’article 18 d’aquesta Llei, establint mecanismes
que permeten i afavoreixen la mobilitat dels investigadors.
Així mateix, amb l’aprovació de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres que estableix el règim jurídic dels Centres de Recerca de Catalunya
(CERCA) es pretén potenciar la recerca, el desenvolupament i la innovació com
elements clau del nou model de transformació i cohesió econòmica, amb la voluntat de
consolidar Catalunya com a referent de l’avanç del coneixement i atorgar a aquests
Centres facultats per aprovar la creació d’empreses.
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Per tant, amb l’objectiu d’avançar en el foment per part de l’Institut de les activitats de
recerca dins el seu camp, es considera necessari definir un marc jurídic adient per a la
creació d’empreses en l’entorn de l‘IR‐Sant Pau.
Atenent a aquest nou marc legal, l’Institut ha considerat oportú establir una normativa
per regular els procediments de creació dʹempreses a lʹentorn de l‘IR‐Sant Pau
promogudes per personal de l’Institut, així com dels requisits aplicables per a la
participació dʹaquest personal i del propi Institut en aquestes empreses. Tot això amb
lʹobjectiu dʹaconseguir un marc que promogui i recolzi la creació dʹaquest tipus
dʹempreses així com la transferència dels resultats de la recerca al teixit productiu i
social a través de les mateixes.

NOTA: Aquest reglament aplicaria a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.
En el supòsit de que es pretengui que apliqui a l’Hospital (Fundació de Gestió
Sanitària), s’haurà d’implementar una normativa específica per l’Hospital o,
eventualment, valorar la possibilitat d’ampliar l’àmbit d’aplicació del present
Reglament.
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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ

CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I DEFINICIONS1
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació del Reglament

El present Reglament té per objecte establir el règim jurídic aplicable als projectes
empresarials sorgits de lʹentorn de l’IR‐Sant Pau, així com lʹestabliment de les fórmules
de participació tant del propi IR‐Sant Pau com del personal investigador de l’IR‐Sant
Pau en aquests projectes empresarials, i el marc de relació amb els mateixos.
Article 2.

Definicions

Als efectes del present reglament, es tindran en consideració les següents definicions:
a)

Spin‐off: empresa participada per personal investigador de l’IR‐Sant Pau
que tingui com objecte l’explotació de resultats de la recerca de l’IR‐Sant
Pau.

b)

Personal Investigador: Personal de l’IR‐Sant Pau que, estant en possessió
de la titulació exigida en cada cas, dugui a terme una activitat
investigadora, entesa com el treball creatiu realitzat de forma sistemàtica
per incrementar el volum de coneixements, inclosos els relatius a l’ésser
humà, la cultura i la societat, l’ús d’aquests coneixements per crear noves
aplicacions, la seva transferència i divulgació.

c)

Resultats de la Recerca: tota aquella tecnologia, coneixement, processos o
resultats que hagin estat desenvolupats o obtinguts com a conseqüència de
les activitats assistencials i/o de recerca desenvolupades a l’IR‐Sant Pau pel
Personal Investigador de l’IR‐Sant Pau.

1Nota

general respecte de l’àmbit d’aplicació de la Normativa: Aquesta normativa és aplicable
exclusivament a aquelles Spin‐off en que hi participa personal investigador de l’entitat d’acord amb la
definició establerta en la Llei de la Ciència. D’aquesta manera, aquell personal de l’entitat que no sigui
personal investigador no entra en l’àmbit d’aplicació de la LCTI ni d’aquesta normativa. Així doncs, aquell
personal investigador que no sigui de l’IR‐Sant Pau es regirà per la normativa que li sigui aplicable al seu
centre d’origen.
Respecte dels Resultats de la Recerca, la normativa, en aplicació de la LCTI, versa sobre aquells que hagin
estat desenvolupats per personal investigador del Centre, no sobre aquells resultats que hagi pogut
adquirir el centre sense desenvolupament propi. Per resultats generats a les altres entitats, en principi
s’hauran dʹajustar a la normativa aplicable al mateix.
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TÍTOL II. MARC LEGAL DE LES SPIN‐OFF

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE CREACIÓ D’SPIN‐OFF DE L’IR‐SANT PAU I
PARTICIPACIÓ EN SPIN‐OFF JA CREADES
Article 3.
3.1.

Sol∙licitud d’autorització

El Personal Investigador de l’IR‐Sant Pau que estigui interessat en: (i) la creació
dʹuna Spin‐off per a lʹexplotació comercial dels Resultats de la Recerca de l’IR‐
Sant Pau, o (ii) la presa de participació per part de l’IR‐Sant Pau en una empresa
ja constituïda i que tingui per objecte lʹexplotació comercial de Resultats de la
Recerca de l’IR‐Sant Pau, haurà de presentar la corresponent Sol∙licitud a la
Unitat de Transferència i Innovació de l’IR‐Sant Pau (en endavant la “UTI”), que
haurà dʹincloure la següent informació:
a)

Presentació dels socis/equip emprenedor, amb indicació de la seva
vinculació amb l’IR‐Sant Pau.

b)

Sol∙licituds dʹautorització per a la prestació de serveis en la societat i/o
dʹexcedència, realitzada per aquells membres de lʹequip emprenedor que
siguin Personal Investigador de l’IR‐Sant Pau i que desitgin participar en
l’Spin‐off.

c)

Esborrany del Pla d’Empresa, d’acord amb el model preparat amb aquesta
finalitat per la UTI, en el que es recullin els següents aspectes:
-

Estudi de viabilitat tècnica, incloent els aspectes relacionats amb
matèries com prevenció de riscos, gestió ambiental, etc. dʹacord amb la
legislació vigent i normativa específica.

-

Estudi de viabilitat econòmica‐financera on sʹavaluï el potencial
econòmic del projecte, possibles alternatives viables de finançament,
previsió dʹinversions necessàries així com de les vendes i despeses i del
flux de caixa previst en els primers anys, amb expressió de la taxa de
rendibilitat prevista.

-

Estudi de viabilitat estratègica, on es recullin els avantatges
competitius del projecte proposat per aconseguir amb èxit la seva
implantació al mercat al que va dirigit.

d)

D’acord amb el previst en l’Article 15 del present Reglament, proposta
d’utilització d’instal∙lacions de la Incubadora, ,si escau.

e)

En el cas de que l’Spin‐off estigui ja constituïda, addicionalment:
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f)

3.2.

Estatuts Socials de la companyia i Pactes Parasocials subscrits entre els
socis de la mateixa;

-

Certificats emesos per lʹAgència Tributària i la Tresoreria General de la
Seguretat Social que acrediti que la companyia està al corrent de les
seves obligacions davant ambdues Administracions.

-

Comptes Anuals i Memòria dels últims quatre exercicis, si n’hi hagués.

Memòria descriptiva dels Resultats de la Recerca de l’IR‐Sant Pau que es
desitgin explotar en el marc del desenvolupament del projecte de l’Spin‐off,
o còpia del Contracte de Transferència dels Resultats de la Recerca subscrit
amb anterioritat amb l’IR‐Sant Pau, en el seu cas.

Per a la preparació de la documentació mencionada anteriorment anirà a càrrec
dels sol∙licitants, tot i que podran comptar amb l’assessorament de la UTI.

Article 4.
4.1.

-

Anàlisi del projecte de l’Spin‐off de l’IR‐Sant Pau

Una vegada presentada la Sol∙licitud, la UTI procedirà a l’anàlisi de la viabilitat
del projecte empresarial, en particular dels aspectes tecnològics, de mercat i
financers, i emetrà un informe que haurà de recollir els següents aspectes2:
a)

Procediment d’autorització aplicable.

b)

Determinació de la base tecnològica de l’empresa, en el seu cas, en base a la
naturalesa dels Resultats de la Recerca que es pretenguin explotar i a
l’activitat a desenvolupar per l’empresa.

c)

Relació amb els Resultats de la Recerca de l’IR‐Sant Pau.

d)

Proposta de participació de l’IR‐Sant Pau, en el seu cas.

e)

Model de relació del projecte amb l’IR‐Sant Pau.

f)

Les contraprestacions que estimi més adequades.

g)

Proposta, en el seu cas, d’instal∙lació del projecte empresarial en els espais
per a la promoció de l’emprenedoria, d’acord amb el previst en l’article 15
del present Reglament.

A comentar si és l’IR‐Sant Pau qui ha d’assumir la responsabilitat de contrastar aquests aspectes, o haurà
de ser l’equip emprenedor.
2
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4.2.

Per a la realització d’aquesta anàlisi, la UTI podrà sol∙licitar la informació
addicional que requereixi als sol∙licitants.

4.3.

Posteriorment, la Sol∙licitud, conjuntament amb l’informe realitzat per la UTI,
serà remesa a la Direcció de l’IR‐Sant Pau (Direcció Científica i Gerència, si
s’escau).

4.4.

En cas d’avaluació favorable per part de la Direcció de l’IR‐Sant Pau, la
Sol∙licitud, conjuntament amb l’informe realitzat per la UTI i l’autorització de la
Direcció de l’IR‐Sant Pau, serà remesa al Patronat de l’IR‐Sant Pau.

Article 5.

Procediment d’autorització de l’Spin‐off

5.1.

El Patronat, a la llum de la documentació rebuda, resoldrà al respecte de la
sol∙licitud de creació de l’Spin‐off i del règim jurídic que regularà la seva creació,
així com de les contraprestacions que siguin aplicables.

5.2.

El Patronat de l’IR‐Sant Pau donarà trasllat de la seva decisió tant als sol∙licitants
com a la Direcció de l’IR‐Sant Pau i la UTI, a fi de que desenvolupin tots aquells
aspectes formals necessaris per a la implementació de l’acord que s’adopti a tals
efectes.

5.3.

El Director de l’IR‐Sant Pau serà lʹencarregat de signar els documents en què es
materialitzi lʹacord, i en particular el Contracte de Transferència dels Resultats de
la Recerca i, si escau, el Contracte entre Socis, de conformitat amb lʹestablert a
l’Article 8 i l’Article 9 dʹaquest Reglament.

5.4.

En cas que el Patronat de l’IR‐Sant Pau no aprovi la seva participació en el capital
social de l’Spin‐off, aquest òrgan ho comunicarà a Direcció i a la UTI de l’IR‐Sant
Pau, que procedirà, si escau, a lʹeventual signatura del corresponent contracte de
transferència dels Resultats de la Recerca entre l’IR‐Sant Pau i l’Spin‐off, subjecte
en tot cas a la normativa patrimonial aplicable.

Article 6.

Participació de l’IR‐Sant Pau en el capital social de l’Spin‐off

6.1.

L’autorització del Patronat per a la participació de l’IR‐Sant Pau en el capital
social de l’Spin‐off, establirà els termes i condicions en que es realitzarà
l’adquisició de la participació.

6.2.

L’aportació de l’IR‐Sant Pau per l’assumpció de la seva participació en el capital
social de l’Spin‐off podrà consistir en:
a)

Aportacions dineràries directes.
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b)

Aportació de béns i/o drets, com els Resultats de la Recerca de l’IR‐Sant Pau
necessaris pel desenvolupament de l’activitat de l’Spin‐off, valorats en base
al seu valor de mercat.

6.3.

L’IR‐Sant Pau comunicarà al Protectorat en el termini de trenta dies l’adquisició i
tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directa o
indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

6.4.

Les empreses que estiguin participades per l’IR‐Sant Pau hauran de remetre
anualment els seus comptes, així com un informe de gestió, i qualsevol altra
documentació que legalment es determini, a la UTI.

6.5.

L’IR‐Sant Pau tindrà dret a realitzar una revisió o auditoria amb caràcter anual en
aquelles empreses en les que tingui una participació accionarial. La persona o
empresa encarregada de dur a terme la revisió o auditoria serà designada per
l’IR‐Sant Pau, i serà sufragada per aquest.

Article 7.

Participació de l’IR‐Sant Pau en l’òrgan de govern

7.1.

La participació de l’IR‐Sant Pau en el capital social de les Spin‐off podrà suposar
la presència de representants de l’IR‐Sant Pau en el seu òrgan d’administració.

7.2.

L’IR‐Sant Pau ostentarà la facultat per la designació i, en el seu cas, substitució i/o
cessament de representants de l’òrgan d’administració de l’Spin‐off. De
conformitat amb l’establert a la normativa vigent, la referida designació suposarà
l’autorització de compatibilitat.

Article 8.

Contracte entre Socis

La totalitat dels socis de l’Spin‐off participada per l’IR‐Sant Pau hauran de
subscriure, de forma prèvia o simultània a la seva creació, un contracte entre
socis, en el qual es determinaran, entre altres, les normes d’administració i
govern de l’Spin‐off de conformitat amb l’establert al present Reglament i en
l’acord d’autorització de l’IR‐Sant Pau. En el contracte de socis s’establirà
l’obligació d’adhesió al mateix per part dels nous socis, llevat que l’IR‐Sant Pau
expressament accepti el contrari.
Article 9.

Contracte de Transferència dels Resultats de la Recerca

9.1.

La transferència dels drets d’ús i explotació comercial sobre els Resultats de la
Recerca de l’IR‐Sant Pau es realitzarà d’acord amb el procediment aplicable
d’acord amb la normativa vigent.

9.2.

En tot cas, la referida transferència suposarà la formalització d’un contracte de
transferència dels Resultats de la Recerca, on es regularan els termes en que es
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produirà la transferència a favor de l’Spin‐off, així com la corresponent
contraprestació a la que tindrà dret l’IR‐Sant Pau, d’acord amb les condicions que
s’haguessin establert per part de l’IR‐Sant Pau.
9.3.

Els continguts del contracte de transferència dels Resultats de la Recerca seguiran
la normativa aplicable i les bones pràctiques en la defensa de l’interès públic
habituals en aquest tipus de contractes.

TÍTOL III. PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE L’IR‐SANT
PAU EN LES SPIN‐OFF
Article 10.

Sol∙licitud d’excedència per al desenvolupament d’activitats en l’Spin‐
off

10.1. El Personal Investigador laboral fix amb una antiguitat mínima de cinc anys que
desitgi incorporar‐se a les activitats d’una Spin‐off podrà sol∙licitar a l’IR‐Sant
Pau ser declarat en situació d’excedència temporal per un termini màxim de cinc
anys.
10.2. El Personal Investigador presentarà la sol∙licitud d’excedència a la UTI,
mitjançant un formulari establert, per a la realització d’alguna de les activitats
contemplades a l’article 17.4 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la
Innovació, que haurà de realitzar‐se en tot cas en règim de contractació laboral.
10.3. La UTI elevará aquesta sol∙licitud a Direcció, que aprovarà o desestimarà la
mateixa. La concessió de l’excedència se subordinarà a les necessitats del servei i
l’interès que l’IR‐Sant Pau tingui en la realització de les activitats a desenvolupar
en l’Spin‐off.
Per això, es requerirà en tot cas un informe favorable del cap del grup de recerca
al qual estigui adscrit el sol∙licitant, en el que es contemplin dits extrems.
10.4. El termini de durada màxima de l’excedència temporal serà de cinc anys, sense
que sigui possible, una vegada esgotat aquest termini, sol∙licitar una nova
excedència temporal per la mateixa causa fins que hagin transcorregut al menys
dos anys des del reingrés al servei actiu o la incorporació al lloc de treball des de
l’anterior excedència.
10.5. Durant el període d’excedència, no es percebrà retribució pel lloc d’origen, però
es tindrà dret a la reserva del lloc de treball i a la avaluació de l’activitat de
recerca, en el seu cas.
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Article 11.

Autorització per la prestació de serveis en l’Spin‐off

11.1. El Personal Investigador de l’IR‐Sant Pau podrà sol∙licitar autorització per a la
prestació de serveis en una Spin‐off per l’IR‐Sant Pau, mitjançant un Contracte
remunerat de treball a temps parcial i de durada determinada entre l’IR‐Sant Pau
i l’Spin‐off, segons l’establert a l’article 18 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la
Tecnologia i la Innovació.
11.2. La sol∙licitud s’haurà d’acompanyar d’una memòria en la que es justifiqui la
participació del sol∙licitant en una actuació relacionada amb les prioritats
científic‐tècniques establertes en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia o
en l’Estratègia Espanyola d’Innovació.
11.3. L’autorització que s’atorgui, en el seu cas, per l’IR‐Sant Pau no podrà modificar la
jornada ni l’horari de treball, i quedarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc en el sector públic.
Article 12.

Règim de participació del personal de l’IR‐Sant Pau en l’Spin‐off

12.1. El Personal Investigador que participi en una Spin‐off constituïda o participada
d’acord amb el règim previst en el present Reglament podrà sol∙licitar que se li
autoritzi a (i) pertànyer a l’Òrgan d’Administració de l’Spin‐off, i (ii) a participar
en el capital de la mateixa en un percentatge que excedeixi el 10%.
12.2. El personal de l’IR‐Sant Pau que no sigui considerat Personal Investigador podrà
participar en el capital social d’una Spin‐off en el percentatge màxim permès per
la normativa aplicable. En aquest cas, lʹesmentat personal s’abstindrà de
participar en el procés de decisió i configuració de la voluntat de l’IR‐Sant Pau en
aquelles qüestions en les que la seva participació pugui generar una situació de
conflicte dʹinterès. En cas que la seva participació sigui necessària, per raó de
lʹexercici de les seves responsabilitats a l’IR‐Sant Pau, aquest personal, haurà de
comunicar aquesta situació expressament a aquells òrgans competents per a la
presa de la decisió final.
Article 13.

Protecció dels Resultats de la Recerca de l’IR‐Sant Pau

13.1. El Personal Investigador de l’IR‐Sant Pau que participi en una Spin‐off, incloent
aquells que s’acullin a qualsevol de les possibilitats previstes en el present Títol,
hauran de protegir els Resultats de la Recerca de l’IR‐Sant Pau i dels seus equips
de recerca, conforme a la normativa de propietat intel∙lectual i industrial general
de l’IR‐Sant Pau, i als acords i convenis subscrits per aquesta entitat.
13.2. L’IR‐Sant Pau establirà les mesures necessàries per protegir la seva posició
davant eventuals situacions de conflicte d’interès.
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13.3. En relació al Personal Investigador de l’IR‐Sant Pau que s’aculli al règim previst a
l’Article 11, es presumirà que els Resultats de la Recerca desenvolupats per
aquests durant el període en que aquest presti els serveis a l’Spin‐off els resultarà
aplicable el règim de les creacions o invencions desenvolupades sota relació
laboral amb l’IR‐Sant Pau, llevat pacte o prova en contrari. En aquest sentit,
s’establiran contractualment les mesures necessàries als efectes descrits en
aquesta clàusula.

TÍTOL IV. SERVEIS DE RECOLZAMENT A LES SPIN‐OFFS
Article 14.

Programa de formació i d’ajuts de l’IR‐Sant Pau

14.1. L’IR‐Sant Pau, a l’objecte d’afavorir la creació d’Spin‐off, desenvoluparà una
política de promoció de l’emprenedoria, que podrà incloure tant programes de
recolzament a la realització de projectes emprenedors, com la promoció d’ajuts a
aquestes empreses.
14.2. Aquests serveis de recolzament seran coordinats per la UTI, que podrà oferir els
següents serveis:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Incubació d’empreses.
Ajuda en la redacció del Pla d’empresa.
Assessorament tecnològic.
Assessorament en matèria de cerca de capital i de subvencions, així com en
la negociació d’acords i convenis amb organitzacions d’inversors privats o
de capital risc.
Formació.
Internacionalització.
Aliances estratègiques.

14.3. L’IR‐Sant Pau podrà crear amb els seus pressupostos o amb acords amb altres
entitats públiques o privades un fons de capital llavor que faciliti la creació i
finançament d’empreses.
Article 15.

Ús d’instal∙lacions

En cas de que l’IR‐Sant Pau o altres entitats adscrites a l’Institut d’Investigació
Biomèdica Sant Pau habilitin uns espais per a la promoció de l’emprenedoria (en
endavant la “Incubadora”), les Spin‐off de l’IR‐Sant Pau podran sol∙licitar‐hi, a través
de la UTI, el seu acolliment. A aquests efectes, s’haurà de subscriure un conveni entre
les empreses i l’entitat gestora de la Incubadora en el que es regularan les condicions i
termes en els que es contractaran per part de les referides empreses els seus serveis i
instal∙lacions de la Incubadora, i les contraprestacions aplicables.
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Article 16.

Convenis de col∙laboració

16.1. L’IR‐Sant Pau i les Spin‐off podran subscriure convenis de col∙laboració amb
altres entitats respectant, en tot cas, els principis fundacionals recollits en els
Estatuts de l’IR‐Sant Pau.
16.2. En la preparació dʹaquests convenis, s’establiran els mecanismes oportuns per
evitar potencials situacions de conflictes dʹinterès, així com lʹobligació de les
Spin‐off dʹestablir els procediments necessaris per tal que el personal que
intervingui en les seves activitats no divulgui els secrets industrials i objecte de la
propietat intel∙lectual dels que hagin tingut coneixement per raó de la seva
pertinença a l’IR‐Sant Pau o a aquestes empreses, no només durant el temps de
permanència, sinó també després de lʹextinció de la seva relació contractual amb
la mateixa.

TÍTOL V. MISCEL∙LÀNIA
Article 17.

Registre d’Spin‐off de l’IR‐Sant Pau

17.1. La UTI s’encarregarà del Registre d’Spin‐off de l’IR‐Sant Pau en el que
s’inscriuran els següents aspectes3:
a)

Aquelles sol∙licituds de creació d‘Spin‐off de l’IR‐Sant Pau que s’hagin
presentat.

b)

La participació de l’IR‐Sant Pau en el seu capital social i en l’òrgan
d’administració, en el seu cas.

c)

Les adquisicions i transmissions de participacions en aquestes empreses
per part de l’IR‐Sant Pau.

d)

Els Resultats de la Recerca de l’IR‐Sant Pau sobre els que la empresa
disposa de drets, segons el cas, pel seu ús i explotació comercial.

e)

El domicili social de les Spin‐off.

17.2. Les Spin‐off de l’IR‐Sant Pau hauran d’informar al Registre d‘Spin‐off, de
qualsevol modificació que es produeixi en relació als aspectes descrits
anteriorment per la seva actualització.

Validar els aspectes que seran inscriptibles en el Registre.

3
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17.3. El Registre mantindrà la informació de les Spin‐off actualitzada mentre l’IR‐Sant
Pau mantingui vinculació accionarial o contractual, segons el cas, amb la referida
empresa.
Article 18.

Imatge corporativa de les Spin‐off de l’IR‐Sant Pau

18.1. L’IR‐Sant Pau atorgarà a les Spin‐off de l’IR‐Sant Pau constituïdes o reconegudes
d’acord amb el règim previst en aquest Reglament, una llicència d’ús no
exclusiva, no subllicenciable i no transmissible, de la imatge corporativa i de la
denominació, “Spin‐off de l’IR‐Sant Pau”, als efectes exclusius que les utilitzi a fi
d’identificar‐se com a tal en el mercat.
18.2. Les Spin‐off de l’IR‐Sant Pau hauran d’utilitzar obligatòriament la imatge
corporativa i la denominació referides, de forma associada a la seva pròpia
imatge corporativa.
18.3. L’ús de la imatge corporativa i la denominació indicades no representarà en cap
cas que les empreses actuïn en nom de l’IR‐Sant Pau, ni que aquesta avali les
seves activitats empresarials.
18.4. L’IR‐Sant Pau podrà requerir en qualsevol moment el cessament en l’ús de la
denominació i de la imatge corporativa indicada en el present article. En aquest
cas, l’empresa haurà de cessar en el seu ús amb caràcter immediat.
Article 19.

Referència als òrgans previstos en aquest Reglament

En cas de que qualsevol dels òrgans referits en el present Reglament deixi d’ostentar
qualsevol de les responsabilitats o atribucions previstes en el mateix, la seva posició
dins del present Reglament serà assumida per l’entitat que sigui designada per l’IR‐
Sant Pau per la realització d’aquestes responsabilitats o atribucions.

TÍTOL VI. DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Adequació a la normativa aplicable
L’IR‐Sant Pau procurarà, en el menor termini possible, adequar les disposicions
establertes en aquest reglament a qualsevol eventual modificació de la normativa legal
aplicable.

DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
Aquest Reglament entra en vigor al dia següent de la seva aprovació Patronat de l’IR‐
Sant Pau.
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