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 desembre de 2018.

 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 pres 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 darrers cinc
anys (període 2014-2018).

DENOMINACIÓ DEL BÉ

DESCRIPCIÓ DEL SEU ÚS

Equip per ampliar les
"Cryogenic scattering near‐field optical Microscope"
capacitats del Laboratori de
Caracterització de l'ICFO.
Sistema de làser per al
"Femtosecond optical laser and Opa Systems to tune from near IR to visible"
Laboratori d'Ultrafast
Dynamics In Quantum Solids
Sistema per al estudi de Low‐
"Cryogen‐free dillution refrigerator, with a 8T magnet, DC and RF electrical lines and optical fiber feedthroughs"
Dimensional Quantum
Materials.
Sistema per reconstruir
“UHV variable temperature AFM/STM system with advanced prep/analysis chamber"
imatges a resolució atòmica
de nanomaterials
Sistema per visualització de
"Super Resolution stimulated emission depletion Microscope"
mostres biológiques en tres
dimensions en el SLN Lab
Per la realització
"Dilution cryostat with closed cycle operation for quantum nanomechanics"
d'experiments amb
resonància magnètica
Permet una millor resolució
"Scanning helium ion microscope with a helium gas field ion source and column, designed for high resolution and greatest flexibility in imaging and d'imatge i aplicacions directes
nanofabrication”
en Nanofabricació
d'estructures plasmòniques
Per depositar diferents
“System consisting of glove box with integrated spin coater, physical vapor deposition system and atomic layer deposition System”
materials en una atmosfera
inerta.
Per l'utilització de material de
“Acord marc relatiu al subministrament de petit equipament de material òptic i optomecànic per als laboratoris de l’ICFO”
laboratori

ANY ADQUISICIÓ
2018

2018

2018

2018

2017

2016

2016

2015
2015

“Supply and commissioning of a Scanning Near‐field Optical Microscope System”

Per la caracterització òptica
d’un major rang de materials
amb una resolució inferior als
20nm

2014

“Supply and Commissioning of a High Resolution Electron‐Beam Lithography System”

Permet definir estructures
inferiors a 20nm , en tamany
amb alta reproducibilitat

2014

