INVENTARI GENERAL DEL PATRIMONI

En aquest apartat s’inclouen els continguts que ha proposat el Departament d’Economia i
Coneixement per donar suport al compliment de les exigències de publicitat activa pel que fa a
l’inventari general del Patrimoni de l’ICFO.
Distingirem entre el Patrimoni de Béns Immobles i el de Béns mobles amb un valor especial, a data
de 31 de Juliol de 2015.

 Patrimoni Immobiliari de l’ICFO
Informació dels bens immobles de propietat o sobre els quals disposa l’ICFO de drets d’altra
naturalesa.
Relació de bens i drets que té l’ICFO sobre un mateix bé, amb l’especificació del tipus d’ús, la
superfície, l’adreça, etc

ENS

ICFO

ICFO

ICFO

ICFO

Adreça

Avda Carl Friedrich Gauss,
3
08870 ‐ Castelldefels
Avda Carl Friedrich Gauss,
3
08870 ‐ Castelldefels
Avda Carl Friedrich Gauss,
3
08870 ‐ Castelldefels
Avda Carl Friedrich Gauss,
3
08870 ‐ Castelldefels

Tipus d'immoble
(terreny, equipament…)

Ús de l'immoble

Superfície

Règimd'ocupació
(lloguer, cessió, etc.)

Data d'ocupació i
vigència

Nomdel propietari

Edifici

Investigació

8.315

Propietat

28/05/2005

ICFO

Edifici

Investigació

3.847

Donació

03/05/2012

Fundació CELLEX

Terreny

Investigació

2907

Cessió

28/05/2005

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Terreny

Investigació

1.180

Cessió

03/05/2012

GENERALITAT DE
CATALUNYA

 Béns mobles amb un valor especial.
Atès que la llei no defineix què s’ha d’entendre per “béns mobles amb un valor especial”, s’ha
considerat convenient concretar aquest concepte mitjançant el seu valor econòmic. Per aquest
motiu es considera que els béns amb un “valor especial” són aquells que superen un determinat
import. Per fixar aquest import, s'ha ’res com a referència l’import equivalent a un contracte públic
de subministraments subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que estableix el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. En conseqüència, es considera aquells béns de
propietat de l’ICFO amb un valor que iguali o superi els 207.000 euros adquirits en els 4 darrers anys
(període 2013‐2016).

DENOMINACIÓ DEL BÉ

DESCRIPCIÓ DEL SEU ÚS

"Dilution cryostat with closed cycle

ANY

Per la realització d'experiments amb
operation for quantum nanomechanics"
resonància magnètica
"Scanning helium ion microscope with a Permet una millor resolució d'imatge i
helium gas field ion source and column, aplicacions directes en Nanofabricació
designed for high resolution and greatest d'estructures plasmòniques
flexibility in imaging and nanofabrication”
“System consisting of glove box with Per depositar diferents materials en una
integrated spin coater, physical vapor atmosfera inerta.
deposition system and atomic layer
deposition System”
“Acord marc relatiu al subministrament de Per l'utilització de material de laboratori
petit equipament de material òptic i
optomecànic per als laboratoris de l’ICFO”
“Supply and commissioning of a Scanning Per la caracterització òptica d’un major
Near‐field Optical Microscope System”
rang de materials amb una resolució
inferior als 20nm
“Supply and Commissioning of a High Permet definir estructures inferiors a
Resolution
Electron‐Beam
Lithography 20nm , en tamany amb alta
reproducibilitat
System”
“Equip de deposició de capes fines per a Per dipositar una gran varietat de
evaporació amb alt buit”.
materials, tant metalls (Au, Ag, Cr, Ti...)
com dielèctrics (SiO2, TiO2, ITO...)

2016

“Ultrafast laser system for ultrafast non‐ Per l’estudi de processos ultraràpids en
linear optics and THz generation”
materials de “short‐pulse (sub 50fs)
“Ultrafast laser system for ultrafast non‐ Per l’estudi de processos ultraràpids en
linear optics and THz generation”
materials de “short‐pulse (sub 50fs)
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