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INFORMACIÓ RELATIVA A LA MISSIÓ, FINALITATS I 

ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ  

 

 

De conformitat amb l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, del 20 de 

desembre, així com de l’article 7 de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de 

setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 

s’informa: 

 

MISSIÓ: La missió de la Fundació és la d’impulsar i implementar les noves 

tecnologies i, en especial, la tecnologia Blockchain, per fer avançar la 

transformació de la societat apoderant els ciutadans i fer-ho des d’un punt de 

vista ètic i treballant per a la reducció de la fractura digital. 

 

FINALITATS: La Fundació té per objecte:  

1.- El desenvolupament i la innovació tecnològica en el teixit productiu com a 

element impulsor de la competitivitat i la productivitat empresarial. 

2.- El desenvolupament i la innovació tecnològica, la transferència de les 

noves tecnologies al servei de l’eficiència i de l’eficàcia de l’Administració, 

així com la construcció de mètodes de governança que millorin el benestar 

de la ciutadania, basats en principis d’apoderament democràtics. 

3.- La promoció i la normalització de la llengua i la cultura catalanes. 

 

ACTIVITATS: Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació 

desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament 

i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb 

el que estableix la normativa sobre fundacions.  
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En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació pot 

desenvolupar les activitats que, sense ànim exhaustiu, ni exclusiu, 

s’enumeren a continuació:  

a) La investigació i el desenvolupament tecnològic, com a element 

fonamental per a contribuir solidàriament a la generació de 

coneixement en el sector de les noves tecnologies i en la Cadena de 

Blocs (blockchain) en particular. 

 

b) La comercialització de productes finals amb interès en el mercat que 

puguin sorgir del procés d’investigació i desenvolupament de noves 

tecnologies a l’empara de l’article 333-5 del Codi Civil de Catalunya. 

 

c) La promoció i l’organització de cursos, seminaris, congressos, 

conferències, estudis i altres esdeveniments similars, així com 

l’elaboració, l’edició, la publicació, venda i difusió d’aquestes 

activitats o dels productes resultants de les mateixes. 

 

d) La socialització de l’ús de la tecnologia de Cadena de Blocs i altres 

noves tecnologies entre les institucions, entitats, empreses i 

ciutadania, en general. 

 

e) La promoció, difusió i seguiment de projectes que impliquin la 

utilització de les noves tecnologies i de la Cadena de Blocs en 

particular. 

 

f) La concessió d’ajuts individuals o a entitats per a l’execució de 

projectes que persegueixin les finalitats fundacionals. 

 

g) L’estudi, l’anàlisi i la identificació de les necessitats de les institucions, 

entitats, empreses i ciutadania en general, tant de les noves 

tendències tecnològiques com del mercat.  

 

h) La realització d’estudis, d’anàlisis, d’informes, de propostes i 

d’accions de l’impacte de les noves tecnologies en la societat per tal 

de reduir-ne les possibles externalitats negatives.  
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i) La creació d’un ecosistema que afavoreixi l’establiment d’empreses de 

recerca de noves tecnologies com la Cadena de Blocs i els seus 

desenvolupaments a les comarques de Girona. 

 

j) Promoure la creació de noves empreses a l’entorn de les noves 

tecnologies. 

 

k) La conscienciació i sensibilització per tal que institucions, entitats, 

empreses i ciutadania en general, incorporin plenament la cultura de 

la innovació tecnològica amb el fi d’incrementar, amb els beneficis de 

la Cadena de Blocs, la transparència, eficàcia, control del frau i millora 

de la confiança. 

 

l) Facilitar i estendre l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit de la 

llengua i la cultura catalanes com a eina de promoció i normalització 

d’aquesta. 

 

m) La realització d’estudis, d’anàlisis, d’informes, de propostes i 

d’accions de impacte de les noves tecnologies en l’ús de la llengua 

catalana per tal de reduir-ne les possibles externalitats negatives. 

 

n) Qualsevol altra activitat que ajudi al compliment dels fins fundacionals 

a judici del Patronat. 

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme 

segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si 

escau, dels permisos o llicències pertinents. 


