
 

 

PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2021 

Ingressos: 

40.875,00€…………………………Aportació patrons 

15.000,00€…………………….…...Subvenció Departament de Polítiques Digitals 

12.000,00€……………………..…..Cursos de Formació. 

67.875,00€………………………….Total Ingressos previstos 

 

Despeses: 

5.625,00€…………………………….Aportació capital fundacional (2021) 

10.000,00€…………………………..Realització d’activitats, actes.  

20.000,00€…………………………..Personal+Seg.Social. 

15.000,00€…………………………..Càpsula promocional Projecte SPiDeR 

5.250,00€……………………………Despeses estructurals 

10.000,00€…………………………..Formadors cursos+suport tècnic 

2.000,00……………………………Organització Jornades Educatives 

67.875,00€………………………….Total Despeses  

 

OBSERVACIONS: 

1.- La Fundació Episteme es registra al «Web de transparència» com a entitat 

que no percep fons públics, per tal com la subvenció de 15.000€ referida al 

Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya no ha estat 

encara efectuada ni consta encara formalment la seva aprovació. Per aquesta 

raó, tot i que tàcitament assumida, no la podem incloure fefaentment sinó en 

qualitat de previsió contemplada. Essent l’única recepció de fons públics 

prevista, per aquesta raó s’acull a la condició d’entitat que no percep fons públics. 

Tan bon punt sigui efectiva la subvenció, es procediria al preceptiu canvi de 

concepte. 



La realització de la càpsula promocional del Projecte SPiDeR està condicionada 

a la recepció de la subvenció pel mateix import, sol·licitada per aquest exercici al 

Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. El Projecte 

SPiDeR està previst que es dugui a terme en l’exercici 2022, en col·laboració 

amb l’UPC –Universitat Politècnica de Catalunya-. Per a més información: Info 

SPiDeR — Fundació Episteme (fundacioepisteme.cat)  

 

2.- La situación de pandèmia i consegüent confinament va suposar un inevitable 

endarreriment, tant de la deguda inscripció en registre de la Fundació Episteme, 

com de les activitats fundacionals previstes. La Fundació Episteme va ser 

legalitzada amb el corresponent dipòsit en el Registre de Fundacions del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb data 8 de gener de 

2021. Per aquesta raó, el primer balanç social i comptable que es presentarà 

será el corresponent al present exercici 2021. 

 

Signat:   

 

Xavier Massó Aguadé 

President de la Fundació Episteme 

 

https://fundacioepisteme.cat/2020/09/17/info-spider/
https://fundacioepisteme.cat/2020/09/17/info-spider/
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