
Pla Economic de la Fundació 22 ARROBA BARCELONA 

La Fundadó 22 ARROBA BARCELONA presentara una dotadó inicial de 60.000 € que 

haura de constar a la carta fundacional. El seu dipósit s'haura d' efectuar abans de la 

inscripdó en el registre de Fundadons de la Generalitat. 

Aquesta dotació realitzada per l' Ajuntament de Barcelona restara oberta a futures 

dotadons tal i com es contempla en els estatuts, que preveuen que puguin incorporar

se entitats interessades en el objecte i finalitats de la Fundadó, amb les aportadons que 

es determinin en cada caso 

La Fundació ha de permetre la captadó, articulació i mobilització de fons públics i 

privats. Actualment existeixen importants plans d' ajudes com el Plan Innovaccion a 

nivell estatal que ha tingut un pressupost de 2,6 milions d'euro al 2010 i el 

Competitiveness and Innovation Framework Programme a nivell europeu amb 3,6 bilions 

d' euro pel període 2007-2013, als que la nova entitat hi podria accedir donat el seu 

objecte social i la seva forma jurídica. 

Tal i com determinen els estatuts de l' entitat, aquesta no comptara amb personal propi 

remunerat i delegara la seva execudó en Barcelona Activa. Per tant, el pressupost de la 

Fundadó anira destinat a desenvolupar les activitats que es detallen al Pla d' activitats i 

les despeses d' estructura aniran a carrec del pressupost de Barcelona Activa. 

Així dones, la constitudó de la Fundadó en cap cas suposara un increment deIs costos 

d' estructura i en canvi, la seva condició jurídica, comportara un increment deIs 

ingressos i un efecte directe positiu sobre les polítiques de promoció económica. 

En aquest sentit, durant els dos primers anys de funcionament es preveu el següent 

pressu post: 

2011 2012 

Ingressos 
Aportació municipal 195.250,00 195.250,00 

Subvencions 100.000,00 200.000,00 

Patrocinis 50.000,00 100.000,00 

TOTAL INGRESSOS 345.250,00 495.250,00 

Despeses 
Sectors estratégics i clusters 100.000,00 175.000,00 

Territoris estrategics i localització 75.000,00 100.000,00 

Innovació 75.000,00 100.000,00 

Goveman<;a 25.000,00 25.000,00 

Promoció i esdeveniments 70.250,00 95.250,00 

TOTAL DESPESES 345.250,00 495.250,00 

RESULTAT 0,00 0,00 



Pels exercicis 2011 i 2012 es preveu una aportació municipal de 195.250 euros. No 
obstant, en funció deIs projectes que la Fundació finalment porti a terme i dels recursos 

extems que n' obtingui, tant el sector de Promoció Económica com la societat Barcelona 

Activa SA, mitjan<;ant les encomanes pertinents, hi podran destinar part del seu 

pressupost. 

El finan<;ament de les activitats fundacionals es projecta amb mitjans que siguin 

suficients. En aquest sentit, el pressupost anual sempre presentara un equilibri entre els 
ingressos i les despeses i per tant, la Fundació adequara la seva activitat als ingressos 

reals que obtingui. 

Barcelona, 13 de setembre de 2010 


