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Capítol Primer 
CARÀCTER I FINALITATS DE L’ACADÈMIA 

 
 
 
Article 1er: DENOMINACIÓ I ÀMBIT 
 

 1. La REIAL ACADÈMIA EUROPEA DE DOCTORES (RAED) és una corporació de dret 
públic de caràcter científic, tècnic i artístic, que té per objecte la investigació, 
l’estudi, el foment i l’extensió del coneixement en el seu sentit més ampli. 

 
2. La Reial Acadèmia Europea de Doctors va néixer l’any 1914 com Agrupació de 

Doctors Matriculats de Catalunya, denominada més tard Acadèmia de Doctors de 
Catalunya i Balears, regulada com Acadèmia de Catalunya pel Decret 90/1989, de 13 
de març, i va assolir el títol de Reial, per concessió de la Casa Reial, el 2 d’octubre de 
1989.  

 
El 2 de juny de 2016 el Cap de la Casa Reial va comunicar l’aprovació per poder 
incorporar el terme Europea a la denominació de l’Acadèmia. La seva denominació en 
l’actualitat és indistintament Reial Acadèmia Europea de Doctors, Real Academia 
Europea de Doctores y Royal European Academy of Doctors. S’afegirà en tots els 
documents Barcelona - 1914. 

 
3. L’Acadèmia té la consideració d’òrgan assessor de la Generalitat, als efectes del 

que disposa la Llei de Patrimoni Històric Espanyol i als de les matèries pròpies dels 
organismes públics de Catalunya, i de les administracions públiques, en general, des 
de l’àmbit local fins al de la Unió Europea, d’acord amb la legislació que en cada cas 
sigui aplicable. 

 
4. L’Acadèmia estén el seu àmbit d’actuació al conjunt de l’espai de llibertat, 

seguretat i justícia constituït per la Unió Europea. 
 
5. La Reial Acadèmia, sense perjudici de l’àmbit universalista dels seus treballs, 

manté entre les seves finalitats la conservació i el conreu de la llengua i la cultura 
catalanes, una tasca que ha exercit continuadament des de la seva creació amb la 
qual reafirma un compromís de lleialtat i de servei. 

 
6. L’Acadèmia es dotarà d’un Codi Ètic la regulació del qual s’incluirà en el Reglament 

de Règim Interior. 
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Article 2n: SEU  
 
1. La seu principal de l’Acadèmia es troba a la ciutat de Barcelona. L’Acadèmia pot 

aprovar l’obertura d’altres seus en diverses ciutats.  
 
2. El domicili corporatiu és Via Laietana, núm. 32, pis 3er, despatx 311, de Barcelona 

(edifici de Foment del Treball Nacional), el canvi de domicili social no suposarà cap 
canvi  d´Estatuts tot i que es podran  situar dependències de l’Acadèmia en altres 
locals de la ciutat de Barcelona o d’altres ciutats on l’Acadèmia hagi escollit una 
seu. 

 
3. En les seves publicacions, l’Acadèmia citarà la ciutat de Barcelona i l’any 1914 com 

les seves referències geogràfica i temporal, respectivament. 
 
 
Article 3er: ACTIVITATS 
 
Les activitats de la RAED són principalment: 
 
a) Promoure i propagar els avenços de les lletres, les ciències, la salut, les arts i les 

tècniques en les seves diverses manifestacions socials. 
 
b) Mantenir la vinculació dels acadèmics amb la universitat i servir de nexe entre els 

doctors d’arreu del món fomentant l’intercanvi cultural. 
 
c) Vetllar pels drets, la dignitat, el prestigi professional i empresarial i qualsevol altra 

prerrogativa del títol de doctor, procurant les millores morals i materials inherents 
al mateix. Donar suport a tots els que aspiren a conseguir-lo i evitar la intrusió i 
l’ús indegut dels distintius doctorals. 

 
d) Fomentar la col·laboració científica i l’assistència interprofessional dels acadèmics 

i la investigació interdisciplinària. 
 
e) Servir a la causa de la pau, mitjançant l’estrenyiment de les relacions de 

cooperació entre totes les acadèmies científiques del món. 
 
f) Exercir les funcions consultives, representatives i electorals reconegudes per les 

lleis. 
 
g) Assessorar i emetre informes que puguin so·licitar els organismes oficials, entitats 

públiques o privades, corporacions, empreses i en les matèries i àmbits previstos 
en la lletra a) d’aquest Article.  
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h) Avalar aquelles investigacions científiques que per la seva importància ho 
mereixin. 
 
i) Assessorar els mitjans de comunicació sobre la veracitat de les informacions 

científiques que poguéssin resultar enganyoses. 
 
j) L’organització d’activitats científiques, culturals o artístiques destinades a l’estudi o 

difusió de les disciplines que constitueixen el seu objectiu, en la forma que acordi 
la Junta de Govern, previ informe de la secció o seccions corresponents, i, en 
particular, les descrites en l’Article 28.5 d’aquests Estatuts. 

 
k) Promoure i fomentar la investigació mitjançant l’assignació selectiva de premis, 

recompenses o altres estímuls que impulsin les tasques científiques que li són 
pròpies, d’acord amb les condicions determinades amb aquesta finalitat per 
l’Acadèmia. 

 
l) La RAED establirà i sostindrá relacions científiques i culturals amb altres 

corporacions i associacions o federacions interacadèmiques situades en qualsevol 
lloc del món, ja sigui directament o per mitjà des seus acadèmics numeraris, 
emèrits, d’honor o corresponents. 

 
 

Capítol Segon 
COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ 

 
 
Article 4rt: ACADÈMICS 
 
La RAED es compon de: 
 
a) Cent cinquanta acadèmics de número, dels quals vint-i-cinc podran provenir 

d’altres països membres de la Unió Europea.  
 
b) Acadèmics corresponents. 
 
c) Acadèmics d’honor. 
 
d) Acadèmics supernumeraris i emèrits procedents de la classe dels acadèmics de 

número. 
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Article 5è: ACADÈMICS DE NÚMERO 
 
1. Els acadèmics de número seran escollits d’entre els ciutadans de qualsevol país 

europeu que estiguin en possessió del títol de doctor expedit per una universitat 
de reconegut prestigi, a criteri de la RAED i que estiguin disposats a contribuir 
desinteressadament al progrés de la humanitat, a l’avenç del pensament i de la 
raó i a la qualitat de la ciència, la filosofia, la tècnica o l’art. 

 
2. L’ingrés com acadèmic numerari seguirà el procediment següent: 
 
a) La Junta de Govern declararà la vacant o vacants produïdes, ho comunicarà al 

departament responsable de les acadèmies a la Generalitat de Catalunya i 
tramitarà la publicació de l’acord en el Diari Oficial i en la pàgina web, en aquest 
cas, de la pròpia RAED. 

 
b) En el termini de deu dies naturals des de la publicació d’una vacant en el Diari 

Oficial, es podran presentar propostes signades per tres acadèmics numeraris, un 
d’ells el proposant, acompanyades del currículum detallat. Cap persona pot 
postular-se ella mateixa com a candidat. 

 
c) La Comissió d’Admissions, des de la data de finalització del termini anterior, 

disposarà de 30 dies naturals per elevar un informe raonat a la Junta de Govern en 
el qual proposarà el candidat per cobrir cada una de les vacants o proposarà 
deixar-ne una o més desertes. 

 
d) La Junta de Govern proclamarà el nom del candidat o candidats, si hi hagués més 

d’una vacant, i traslladarà l’assumpte a la Junta General. 
 
e) Un candidat, per ser electe, haurà d’obtenir la majoria simple dels vots emesos en 

la Junta General. 
 
f) L’elecció de nous acadèmics de número serà objecte de publicació a la pàgina web 

de la RAED. 
 
g) L’acadèmic electe entregarà a la Junta de Govern el seu discurs d’ingrés. La data 

de lectura serà acordada per la Junta de Govern, que també designarà l’acadèmic 
que s’encarregarà d’elaborar i llegir el discurs de contestació. 
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Article 6è: ACADÈMICS EMÈRITS 
 
L’acadèmic numerari en complir vuitanta anys passa automàticament a la condició 
d’acadèmic emèrit i deixa lliure la plaça de numerari, conservant, no obstant això, 
tots els drets, obligacions i prerrogatives que tenia per la seva condició de numerari. 
 
 
Article 7è: ACADÈMICS CORRESPONENTS 
 
El títol d’acadèmic corresponent podrà concedir-lo la RAED als doctors pertanyents a 
qualsevol país del món, amb la finalitat d’associar-los de forma flexible als seus 
treballs sobre la base dels seus mèrits científics, tècnics o artístics. 
 
 
Article 8è: ACADÈMICS D’HONOR 
 
Podran ser nomenats acadèmics d’honor les personalitats de qualsevol nacionalitat 
que hagin prestat serveis rellevants a la RAED o hagin aconseguit un destacat prestigi 
públic. 
 
 
Article 9è: DEURES DELS ACADÈMICS 
 
Són deures dels acadèmics: 
 
a) Complir els Estatuts, el Reglament de Règim Interior i els acords de la corporació. 
 
b) Contribuir al progrés de la seva especialitat científica, tècnica o artística. 
 
c) Vetllar pel prestigi de la RAED i del títol de doctor. 
 
d) Emetre informes, participar en comissions i efectuar els treballs científics que se’ls 

confien. 
 
e) Assistir a les juntes i sessions que els correspongui. 
 
f) Exercir lleialment els càrrecs per als quals hagin estat elegits, cooptats o designats, 

si no ho impedeix cap causa plenament justificada. 
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Article 10è: DEURES DELS ACADÈMICS DE NÚMERO 
 
Els acadèmics de número, a més del tractament d’Excel·lència en els actes i 
comunicacions oficials, gaudiran de les prerrogatives i els honors que el dret històric 
va otorgar al títol doctoral i tindran els drets següents: 
 
a) Veu i vot en les sessions i juntes que els correspongui. 
 
b) Elegibilitat per a tots els càrrecs acadèmics. 
 
c) Ús de la medalla de l’Acadèmia. 
 
 
Article 11è: LA MEDALLA DE L’ACADÈMIA 
 
La medalla de l’Acadèmia consisteix en un escut espanyol amb camp d’or damunt del 
qual hi ha dibuixats verticalment quatre pals de gules, creuats pel bastó doctoral 
amb l’empunyadura en l’angle superior esquerre i la punta en l’inferior dret. Tot això 
timbrat amb la corona reial d’Espanya. Als dos costats de l’escut hi ha dues palmes 
que es creuen a la part inferior. 
 
 
Article 12è: DEURES DELS ACADÈMICS D’HONOR I CORRESPONENTS 
 
Els acadèmics d’honor i els acadèmics corresponents tindran dret al tractament 
d’excel·lència, com també a l’ús de la medalla de la RAED. També prepararan i 
llegiran, en sessió solemne, un discurs d’ingrés, que rebrà la resposta oportuna. Els 
acadèmics corresponents hauran de contribuir a les finalitats de l’Acadèmia i 
mantenir una normal relació amb la corporació, tot complint les comissions i les 
comeses que aquesta els encarregui. 
 
 
Article 13è: ACADÈMICS SUPERNUMERARIS 
 
Els acadèmics supernumeraris són aquells que, havent estat acadèmics numeraris, 
per les raons que s’exposaran més endavant, passen a formar part d’aquesta nova 
classe d’acadèmics. 
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Article 14è: TRASLLAT A ACADÈMICS SUPERNUMERARIS 
 
1. Tot acadèmic de número podrà sol·licitar, causant-ne baixa i produint vacant, el 

trasllat a la classe d’acadèmic supernumerari. Tanmateix, s’entendrà que un 
acadèmic de número opta per passar a supernumerari quan es trobi en qualsevol 
de les situacions següents: 

 
a) No reunir durant dos anys seguits almenys quatre assistències a les distintes 

reunions de la RAED. 
 
b) No haver desenvolupat en sessió pública o privada al llarg de tres anys seguits, 

almenys, una comunicació acadèmica. 
 
c) Haver comunicat a la Junta de Govern la conveniència de ser exonerat dels deures 

corresponents als acadèmics de número. 
 
d) Haver incomplert el deure de realitzar les aportacions econòmiques previstes a 

l’Article 37è b) d’aquests Estatuts que hagin estat acordades per la Junta General. 
 
2. Són causes justificants, cadascuna de les quals eximeix de l’aplicació del punt 1 del 

present Article, les següents: 
 
a) Malaltia que impedeixi la presència a les sessions acadèmiques. 
 
b) Ostentar representació diplomàtica o exercir temporalment funció acadèmica o 

oficial a l’estranger. 
 
c) Les de força major o altres circumstàncies greus que estimi la Junta de Govern.  
 
d) L’exoneració de les obligacions pròpies per la Junta de Govern. 
 
3. La Junta de Govern proposarà a la Junta General les aplicacions concretes a què 

doni lloc aquest Article o, si s’escau, manifestarà que no hi ha motius per a això. 
 
4. Els acadèmics supernumeraris podran participar exclusivament en les sessions 

públiques de la RAED. 
 
 
Article 15è: REINCORPORACIÓ D’ACADÈMICS SUPERNUMERARIS 
 
1. Transcorreguts cinc anys des del moment d’haver passat un acadèmic a la situació 

de supernumerari, aquest podrà sol·licitar a la Junta General el seu reingrés a la 
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condició de numerari. La Junta decidirà aprovant o denegant la sol·licitud. Si la 
sol·licitud és aprovada, l’acadèmic tindrà dret a ocupar la primera vacant que es 
produeixi. 

 
2. Per aprovar la sol·licitud prevista en el punt anterior es requereix una majoria de 

dos terços dels vots emesos en la corresponent Junta General. La resolució 
prendrà en consideració, entre altres informacions, les assistències, treballs 
acadèmics i altres activitats d’ordre científic desenvolupades pel sol·licitant, 
durant el període en què hagi estat a la classe d’acadèmic supernumerari. 

 
3. El dret a ser reintegrat a la classe d’acadèmic numerari no podrà ser exercit més 

d’una vegada, i suposarà, en tot cas, l’obligació d’abonar les quotes que haguessin 
estat satisfetes pels acadèmics en els últims cinc anys anteriors al reingrés com 
numerari. 

 
 
 
Article 16è: CESSIÓ D’OBRES I IMATGES A L’ACADÈMIA 
 
1. Els acadèmics, sigui quina sigui la seva condició, pel fet de prendre possessió en la 

forma reglamentària, assumeixen el deure d’entregar, per a la Biblioteca de 
l’Acadèmia, un exemplar dels treballs científics, literaris o de qualsevol altra índole 
dels quals en siguin autors o traductors, així com informar de totes les dades que 
puguin completar o enriquir l’expedient personal que es custodiarà a la Secretaria 
i la seva fitxa en la pàgina web. 

 
2. Els acadèmics, amb l’obligació d’expressar la classe a la qual pertanyen, podran 

usar aquest títol en els escrits i obres que publiquin, i en les ocasions que 
considerin convenient exhibir-lo com senyal que atorga rang social i científic. 

 
3. Tots els acadèmics pel fet mateix de la seva condició de tals, en qualsevol de les 

seves classes, des del mateix moment de la seva elecció cedeixen les imatges que 
sobre la seva persona puguin ser registrades, incloses les gravacions de veu, per la 
RAED o per encàrrec seu, per que puguin ser utilitzades o difoses per la pròpia 
RAED, amb ocasió de la seva presentació o divulgació, en els actes científics, 
artístics o professionals que es consideri oportú i, en tot cas, per a la seva 
incorporació en la pàgina web de la citada Reial Corporació. Aquesta cessió 
d’imatge o de veu serà sempre completament gratuïta. 
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Capítol Tercer 

RÈGIM DE L’ACADÈMIA 
 
 
Article 17è: ÒRGANS DE L’ACADÈMIA 
 
Els organs de representació de la RAED són: la Junta General, la Junta de Govern, la 
Comissió Executiva, el Senat i l’Institut de Cooperació Internacional.  
 
A més, formaran part de l’estructura social de l’Acadèmia la Comissió d’Admissions, 
la Comissió de Control de Publicacions, així com les que consideri oportú crear la 
Junta de Govern. 

 
 
Article 18è: JUNTA GENERAL 
 
1. La Junta General és l’òrgan suprem de govern de la RAED i en formaran part tots 
els acadèmics de número i els emèrits. 
 
2. Seran les facultats de la Junta General: 
 
a) Aprovar la gestió de la Junta de Govern. 
 
b) Examinar i aprovar els comptes anuals. 
 
c) Admetre els acadèmics numeraris i d’honor. 
 
d) Elegir tots els càrrecs de la RAED d’acord amb el procediment establert en aquests 

Estatuts i que no siguin competència d’altres òrgans de l’Acadèmia. Els mandats 
d’aquests càrrecs seran de cinc anys i admetran reelecció. 

 
e) Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries. 
 
f) Modificar els Estatuts, inclòs el canvi de domicili social. 
 
g) Disposar i alienar els béns immobles de la RAED. 
 
h) Dissolució de la RAED. 
 
i) Qualsevol altra que no sigui competència atribuïda a un altre òrgan de la RAED. 
 
3. Les reunions de la Junta General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se 
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celebrarà una vegada l’any, dins dels sis primers mesos d’aquest, i les 
extraordinàries quan les circumstàncies ho aconsellin, a judici del president, per 
acord de la Junta de Govern o quan ho sol·liciti un nombre d’acadèmics numeraris 
que suposi un 25% dels mateixos. 

 
4. Les convocatòries de les Juntes Generals es realitzaran per correu electrònic, 

expressant el lloc, dia i hora de la reunió, així com l’ordre del dia amb expressió 
concreta dels assumptes a tractar. 

 
Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de la Junta 
en primera convocatòria hauran de mediar almenys 10 dies, podent així mateix 
fer-se constar si procedeix la data i hora en què se celebrarà la Junta en segona 
convocatòria, sense que entre una i altra pugui mediar un termini inferior a una 
hora. 

 
5. Les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament 

constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella una cinquena part dels 
acadèmics numeraris. I en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre 
d’assistents sempre que siguin almenys una desena part dels acadèmics 
numeraris. 

 
Els acords es prendran per majoria simple dels acadèmics presents, excepte els 
casos concrets que regulen aquests Estatuts o el Reglament de Règim Interior. 

 
Per a l’adopció dels acords que tinguin relació amb els apartats g) i h) de l’apartat 
segon d’aquest Article es precisarà un quòrum d’assistència del 40% i una majoria 
de vots afirmatius del 55%. 
 

 
Article 19è: JUNTA DE GOVERN 
 
La Junta de Govern és l’òrgan al que correspon dirigir i administrar l’Acadèmia per al 
millor compliment de les seves finalitats, amb sujecció als Estatuts i a la Legislació 
aplicable.  
 
Estarà integrada pel president, tres vicepresidents, el secretari general, el 
vicesecretari, el tresorer, el president de l’Institut de Cooperació Internacional i 
quatre vocals. Tots ells hauran de ser acadèmics de número o emèrits. Qualsevol 
d’aquests càrrecs tindrà una durada màxima de dos mandats seguits de cinc anys 
cadascun. D’existir causes objectives i raonades que ho justifiquin, la Junta General 
podrà aprovar un últim i irrenovable mandat de cinc anys per a un únic membre de 
de la Junta de Govern que ja hagués complert els dos mandats. 
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A més dels càrrecs electius que preveu aquest Article, el president podrà designar 
altres càrrecs quan els consideri adequats per millorar el govern de la RAED o per 
coordinar les activitats d’un determinat territori. Aquests nomenaments seran 
sempre revocables pel president i una vegada acomplida la tasca encomenada. En 
tot cas, s’extingiran en finalitzar el mandat del president que els ha proposat. 
 
Les facultats i atribucions de la Junta de Govern s’estendran, amb caràcter general, a 
tots els actes propis de les finalitats de l’Acadèmia, sempre que no requereixin, 
segons els presents Estatuts, autorització expressa de la Junta General. 
 
Si quedés vacant algun càrrec abans de la data prevista per a la seva renovació, la 
Junta de Govern el proveirà per cooptació entre els acadèmics amb facultats per a 
això, en el termini de tres mesos. El mandat de l’elegit no serà superior al 
corresponent al del titular a qui succeís. D’aquesta circumstància caldrà donar 
compte a la Junta General, en la primera reunió que es convoqui, per al seu 
referendament. 
 
El president convocarà la Junta de Govern quan ho exigeixen els assumptes de 
l’Acadèmia i un mínim de quatre vegades l’any. Quedarà constituïda la Junta quan hi 
assisteixi la meitat més un dels seus membres i per què els seus acords siguin vàlids 
hauran de ser presos per majoria de vots dels assitents. En cas d’empat el vot del 
president serà de qualitat.  
 
La convocatòria haurà d’efectuar-se amb set dies d’antel·lació a la celebració. Serà 
vàlida, no obstant, quan no s’hagi complert el termini esmentat, però els membres 
que no hi assiteixin l’acceptin per escrit. 
 
 
 
 
Article 20è: FACULTATS DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Seran facultats de la Junta de Govern: 
 
a) Administrar la RAED. 
 
b) Aprovar el Reglament de Règim Interior i el Codi Ètic. 
 
c) Traslladar a la Junta General els dictàmens de la Comissió d’Admissions relatius a 

l’ingrés de nous acadèmics de número. 
 
d) Elegir els acadèmics corresponents i proposar a la Junta General el nomenament 

dels acadèmics d’honor. 
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e) Admetre las renúncies dels seus membres i proveir la seva substitució d’acord 

amb l’Article 19è. 
 
f) Designar els acadèmics que han d’integrar les comissions permanents i les 

temporals, així com els càrrecs que han de regir-les. 
 
g) Preparar els pressupostos i formular els comptes anuals. 
 
h) Nomenar i separar els empleats de la RAED. 
 
i) Concedir la Medalla d’Honor de la RAED a aquelles persones que a judici de la 

pròpia Junta siguin mereixedores de tal distinció. 
 
j) Acordar i resoldre qualsevol assumpte imprevist i urgent, encara que no sigui de la 

seva competència, donant compte a la Junta General en la primera de les seves 
reunions. 

 
k) Concedir premis i distincions que enalteixin els valors de la RAED. 
 
 
Article 21è: PRESIDENT 
 
El president de la RAED assumeix la màxima autoritat directiva de la corporació i per 
a això tindrà les atribucions següents: 
 
a) Representar legalment la RAED en les seves relacions amb les administracions 

públiques, amb les corporacions oficials i amb la societat civil. 
 
b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri la Junta General, les Juntes de 

Govern i les sessions acadèmiques. 
 
c) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i 
correspondència. 
 
d) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de la RAED aconselli o que en 

el desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, sense 
perjudici de donar compte posteriorment a la Junta que correspongui. 

 
 
Article 22è: VICEPRESIDENTS 
 
Correspondrà als vicepresidents auxiliar al president, i per ordre seva, la substitució 
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del mateix en casos de vacant, absència, malaltia o impediment de qualsevol classe. 
 
Correspondrà al vicepresident 1er ocupar-se del protocol de l’Acadèmia i de la 
direcció del Comitè de Control de Publicacions. El vicepresident 2n tindrà com a 
funció principal les relacions institucionals amb tota classe d’Administracions 
públiques i entitats. El vicepresident 3er tindrà cura de la coordinació de les Seccions 
de l’Acadèmia i les relacions amb altres Acadèmies. 
 
Els vicepresidents s’ocuparan així mateix de les funcions delegades que els 
encarregui, permanentment o ocasionalment, el president. 
 
 
Article 23è: SECRETARI GENERAL 
 
El secretari general tindrà sota la seva custòdia immediata els llibres d’actes i els 
documents de la secretaria i de l’arxiu. 
 
Referendarà i donarà fe de tots els acords de la Junta de Govern i de la Junta 
General. 
 
Serà auxiliat pel vicesecretari i, en cas de vacant, absència o malaltia, aquest el 
substituirà en les seves funcions. 
 
 
Article 24è: TRESORER 
 
El tresorer és l’encarregat de la gestió de l’economia i les finances de la corporació, 
de vetllar pel seu patrimoni i fer l’inventari, així com d’elaborar l’esborrany del 
pressupost i preparar els comptes anuals per a la seva formulació per la Junta de 
Govern. Tindrà sota la seva custòdia immediata els llibres de comptabilitat i els arxius 
comptables de l’Acadèmia. 
  
 
Article 25è: VOCALS 
Els vocals tindran les atribucions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta 
de Govern, com també les que se’n derivin de les delegacions de treball, permanent 
o ocasional, que el president o la pròpia Junta de Govern els encomani. 
 
 
Article 26è: SENAT 
 
El Senat és un òrgan consultiu de suport i assessorament no vinculant a la Junta de 
Govern de la que orgànicament depèn. Són els seus objectius mantenir la vinculació 
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de la RAED amb la societat, a la qual en últim terme serveix.  
 
El president del Senat pot assistir amb veu i sense vot a les reunions de la Junta de 
Govern. El president de la Junta de Govern podrà assistir amb veu i sense vot a les 
reunions del Senat. Així mateix podrà fer-se representar per un altre membre de la 
Junta de Govern. 
 
El president del Senat serà nomenat per la Junta General a proposta de la Junta de 
Govern per un període màxim de dos mandats de cinc anys. 
 
Podran adquirir la condició de senadors de la RAED, a més d’aquells que ostentin la 
condició d’acadèmic, persones de reconegut prestigi científic, professional o 
empresarial. Seran nomenats per la Junta General a proposta conjunta del president 
del propi Senat i de la Junta de Govern. La durada del càrrec de senador serà 
renovable cada any amb el mateix procediment seguit per a la seva elecció. 
 
El règim jurídic d’aquest òrgan s’establirà en el Reglament de Règim Interior. 
 
 
Article 27è: INSTITUT DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
És un òrgan dependent de la RAED, al qual podran pertànyer doctors o doctorands 
de diferents universitats de qualsevol lloc del món. Estarà presidit per un acadèmic 
de número de la RAED, nomenat per la Junta General a proposta de la Junta de 
Govern. Els seus membres seran nomenats per la Junta de Govern a proposta del 
president de l’òrgan. 
 
Funcions:  
 
a) La promoció internacional de les activitats de la Reial Acadèmia.  
 
b) La recerca de noves organitzacions internacionals amb les quals establir convenis 

de cooperació.  
 
c) Ostentar la representació internacional de la RAED en aquelles ocasions en què li 

sigui així requerit per la Junta de Govern. 
 
d) L’apropament de nous doctors o doctorands que treballin tant a Espanya com 

fora, i la incorporació dels quals pugui aportar valor a la RAED. 
 
e) Apropar la Reial Acadèmia als científics més joves de la societat fomentant accions 

i programes dirigits a aquesta finalitat. 
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f) Qualsevol altra que li sigui encarregada per la Junta de Govern. 
 
El règim jurídic d’aquest òrgan s’establirà en el Reglament de Règim Interior. 
 
 
Article 28è: REUNIONS DE L’ACADÈMIA 
 
1. La RAED celebrarà amb la periodicitat necessària les seves reunions, que seran de 

dues classes: públiques i privades. 
 
2. Les sessions públiques tindran caràcter ordinari o extraordinari. 
 
3. Seran ordinàries les de presentació i discussió de memòries i comunicacions 

científiques i de conferències. 
 

Seran extraordinàries les de recepció d’acadèmics numeraris, corresponents o 
d’honor, d’obertura de curs, de lliurament de premis, de necrològiques, 
d’homenatges i altres que requereixin solemnitat a criteri de la Junta de Govern. 
En les sessions públiques extraordinàries, els membres de qualsevol classe 
utilitzaran la roba acadèmica, així com la seva medalla. 
 

4. Seran privades les Juntes Generals, les de Govern, les de les Seccions, les de 
Comissions, les del Senat i les de l’Institut de Cooperació Internacional. 
 

5. L’Acadèmia podrà organitzar, a més, cicles de conferències públiques, programes 
de formació, activitats d’extensió acadèmica i de divulgació i, en col·laboració amb 
unes o més universitats, cursos de postgrau, màster i doctorat. 

 
6. L’Acadèmia emetrà dictàmens i evacuarà les consultes i informes que li demanin 

centres oficials, corporacions o particulars, en matèries pròpies de la seva 
competència. 

 
7. Per a la resolució alternativa de conflictes podrà designar àrbitres o constituir 

tribunals d’arbitratge considerant la condició interdisciplinària i l’autoritat moral 
que ofereix la RAED. 

 
8. També podrà elevar, per pròpia iniciativa, als centres oficials proposicions que 

afectin temes de la seva competència. 
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Article 29è: PRESIDÈNCIA DE LA CORPORACIÓ EN ACTES OFICIALS 
 
Llevat dels supòsits previstos en les normes de protocol aplicables en cada cas, la 
presidència de la corporació estarà ocupada sempre pel president. De no ocupar la 
presidència, s’asseurà a la dreta del que la presideixi. 
  
 
Article 30è: CALENDARI DE L’ACADÈMIA 
 
El mes d’agost es considera de vacances, però la Junta de Govern vetllarà per la 
continuïtat de la vida acadèmica. 
 
 
Article 31è: SECCIONS 
 
1. La RAED es constituirà en cinc seccions a raó dels títols doctorals, de les línies 

d’investigació o de l’àmbit d’activitat dels acadèmics. 
  

Secció Primera: Ciències Socials.  
Secció Segona: Ciències de la Salut.  
Secció Tercera: Ciències Humanes. 
Secció Quarta: Ciències Experimentals.  
Secció Cinquena: Ciències Tecnològiques. 
 

2. Serà tasca de les seccions informar sobre els assumptes que la Junta de Govern els 
remeti, actuar de jurats de qualificació en els concursos de premis i contribuir amb 
els seus treballs a les finalitats de la RAED. El Reglament de Règim Interior 
establirà les seves funcions. 
 

3. Cada secció tindrà d’entre els seus membres un president i un secretari, que seran 
nomenats per la Junta de Govern a proposta del vicepresident 3er. 
 

4. El vicepresident 3er coordinarà el funcionament de les cinc seccions. 
 
Article 32è: COMISSIONS PERMANENTS 
 
Hi haurà dues classes de comissions: permanents i temporals. Les comissions 
permanents seran tres: 
 
a) La Comissió Executiva. Estarà formada pel president, els vicepresidents, dels quals 

almenys serà precisa l’assistència d’un d’ells, el secretari general, el tresorer i el 
president de l’Institut de Cooperació Internacional.  
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S’ocuparà de la gestió i direcció periòdica de l’Acadèmia i es reunirà cada vegada 
que el president la convoqui. Actuarà per delegació de la Junta de Govern i donarà 
compte a la mateixa, en la propera reunió, de totes les activitats realitzades i 
acords adoptats.  
 

b) La Comissió de Control de Publicacions. Estarà presidida pel vicepresident 1er i 
en formaran part uns altres dos acadèmics nomenats per la Junta de Govern. 
S’ocuparà d’aprovar el contingut dels discursos de recepció dels acadèmics 
electes, així com dels corresponents discursos de contestació.  

 
Per a això, els citats discursos hauran d’estar en poder d’aquesta Comissió vint 
dies abans de la celebració d’un acte de recepció. S’ocuparà així mateix del 
control de tots els textos que es publiquin en el si de la RAED, amb excepció de la 
revista o periòdic de la RAED, que té la seva pròpia organització i Comitè de 
redacció.  

 
c) La Comissió d’Admissions. Estarà integrada per cinc acadèmics de número 

nomenats per la Junta de Govern, entre els quals el secretari general exercirà com 
president nat. Elevarà a la citada Junta els seus dictàmens sobre les candidatures a 
acadèmic de número i d’honor. 

 
 
Article 33è: COMISSIONS TEMPORALS 
 
Les comissions temporals es constitueixen amb una finalitat determinada, es regiran 
per les mateixes normes que les permanents i cessaran automàticament quan hagin 
acomplert la seva missió. 
 
La Junta de Govern designarà el nombre d’acadèmics que hauran de compondre 
cada comissió. 
 
 
Article 34è: DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
En la mesura en què ho permeti el dret de la propietat intel·lectual, la RAED es 
considerarà titular de:  
 
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 o altres persones presentin en compliment d’obligacions o encàrrecs 
de la corporació. 
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c) Les que, havent-se presentat i cedit espontàniament pels seus acadèmics i per 

altres persones, accepti com útils a la seva corporació. 
 
d) Les comunicacions que els acadèmics tenen l’obligació d’enviar periòdicament. 
 
Article 35è: PUBLICACIONS 
 
La RAED publicarà en format imprès o digital, segons resulti possible, les 
comunicacions, revistes, periòdics, conferències, treballs i altres monografies que 
consideri oportú, previ informe de la Comissió de Control de Publicacions. 
 
 

 
Capítol Quart 

RÈGIM ECONÒMIC 
 
 
Article 36è: INGRESSOS DE L’ACADÈMIA 
 
Els fons de la RAED estaran integrats per: 
 
a) Recursos propis. 
 
b) Les aportacions dels acadèmics. 
 
c) Les subvencions. 
 
d) Les aportacions d’entitats o particulars. 
 
e) Totes les quantitats que s’ingressin per qualsevol concepte a l’Acadèmia. 
 
Aquests fons seran recaptats mitjançant les formalitats que procedeixen en cada cas. 
 
 
Article 37è: DESPESES DE L’ACADÈMIA 
 
La RAED destinarà els seus fons d’acord amb el criteri més convenient al compliment 
de les seves finalitats i dins de les normes establertes en la legislació general. 
 
El Capítol de despeses comprendrà, entre altres: 
 
a) El finançament de les activitats organitzades. 
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b) L’enriquiment de la Biblioteca. 
 
c) L’edició d’obres. 
 
d) L’adjudicació de premis en els concursos i la dotació de beques. 
 
e) La remuneració de treballs que, encaminats a la finalitat principal de l’Acadèmia, 

sigui convenient encomanar, a criteri de la Junta de Govern. 
 
f) Les remuneracions del personal, despeses de secretaria, conservació o renda del 

local, i totes les despeses pròpies i necessàries per al seu desenvolupament. 
 
 

 
Capítol Cinquè 

DE LA REFORMA DELS ESTATUTS 
 
 
Article 38è: REFORMA D’ESTATUTS 
 
1. Els Estatuts de la RAED podran ser reformats a proposta de la Junta de Govern o a 

iniciativa de seixanta acadèmics de número. 
 
2. Per a l’aprovació de la reforma caldrà convocar una Junta General Extraordinària i 

comptar amb el vot favorable de la majoria dels assistents. 
 
3. Aprovada la reforma, la Junta de Govern elevarà els nous Estatuts a l’autoritat 

competent seguint els tràmits corresponents. 
 
4. Els Estatuts tenen tres versions lingüístiques: catalana, castellana i anglesa.  
 
 

 
Capítol Sisè 

DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ACADÈMIA 
 

 
Article 39è: DISSOLUCIÓ 
 
La dissolució de l’Acadèmia només pot ser acordada seguint el procediment de 
reforma dels Estatuts. L’haver líquid resultant serà transferit a la institució designada 
per la Junta General. 
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Capítol Setè 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
 

 
Els terminis continguts en l’Article 19è d’aquests Estatuts es començaran a comptar a 
partir de la celebració de les pròximes eleccions als càrrecs de la Junta de Govern. 

 
 

Capítol Vuitè 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
 
En una Institució com la RAED en la qual no hi ha accepció de gènere, cal interpretar 
que l’expressió “acadèmic” significa, de conformitat amb les regles gramaticals, 
indistintament acadèmic i acadèmica, que els càrrecs es refereixen a la funció i que el 
rigor gramatical no implica cap tipus de restricció sobre la persona que l’ocupa. 
 

 


