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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION 
BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019 

ACTIU Notes 2020 2019 
A) ACTIU NO CORRENT  3.689.949,54 4.051.171,53 
I. Immobilitzat intangible 5 16.719,00 7.208,37 
Altres immobilitzats intangibles  16.719,00 7.208,37 

II. Immobilitzat material 6 213.505,80 162.627,43 
Altres Instal·lacions  70.912,00 53.273,32 
Mobiliari  30.893,80 27.837,20 
Equips per a procés de la informació  103.104,00 70.347,01 
Avançaments per a immobilitzats materials  8.596,00 11.169,90 

V. Inversions Entitats del Grup i 
Associades a ll.t. 
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3.399.939,16 

 
3.842.151,73 

Instruments de Patrimoni  3.399.939,16 3.842.151,73 

VI. Inversions financeres a llarg termini 7 59.785,58 39.184,00 
Altres actius financers  59.785,58 39.184,00 

B) ACTIU CORRENT 
 

10.417.212,77 8.581.977,02 
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar 

 2.316.180,95 2.043.551,49 

Deutors, entitats del grup, associades i altres 
parts vinculades 

 
7 i 15 

 
644.303,85 

 
527.015,00 

Altres deutors 7 10.319,28 878.295,92 
Altres crèdits amb les Administracions 
Públiques 12 1.661.557,82 638.240,57 

V. Inversions financeres a curt termini 7 301,70 26,05 
VI. Periodificacions a curt termini  - 4.510,80 
VII. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 

 8.100.730,12 6.533.888,68 

Tresoreria  8.100.730,12 6.533.888,68 

TOTAL ACTIU 
 

14.107.162,31 12.633.148,55 
 
 

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part del balanç a 31 de desembre de 2020 i 2019. 
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION 
BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019 

PATRIMONI NET I  PASSIU Notes 2020 2019 Re-
expressat 

A) PATRIMONI NET  7.717.315,30 8.144.563,86 

Fons propis  4.320.376,14 4.305.412,13 
I. Fons dotacionals 8 60.000,00 60.000,00 
Fons dotacionals  60.000,00 60.000,00 

 
III. Excedents d’exercicis anteriors 

  
4.245.412,13 

 
4.240.530,67 

Romanent  4.245.412,13 4.240.530,67 
V. Excedents de l'exercici 3 14.964,01 4.881,46 

 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 

 
              10 

 
3.396.939,16 

 
3.839.151,73 

 
C) PASSIU CORRENT 

  
6.389.847,01 

 
4.488.584,69 

II. Deutes a curt termini 9 2.257.375,23 438.211,47 
Altres passius a curt termini  2.257.375,23 438.211.47 

 
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

  
4.132.471,78 

 
4.050.373,22 

Proveïdors 9 3.776.622,92 3.731.226,69 
Personal (remuneracions pendents de pagament) 9 195.803,08 201.238,49 
Altres deutes amb les Administracions Públiques 12 160.045,78 117.908,04 

 
V. Periodificacions a curt termini 

 
               9 

 
- 

 
- 

 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

  
14.107.162,31 

 
12.633.148,55 

 
 

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part del balanç a 31 de desembre de 2020 i 2019. 
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION 
COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENT A L'EXERCICI 
ANUAL FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019 

 Notes 2020 2019 

1. Ingressos per les activitats  17.863.478,90 18.990.746,02 
Venda de mercaderies  - 11.005,09 
Prestació de serveis 13 132.998,65 305.520,00 
Ingressos de promocions, patrocinadors i 
col·laboracions 13 125.000,00 852.998,78 

Subvencions oficials a les activitats 10 16.712.980,25 17.183.722,15 
Donacions i altres ingressos per a activitats 10 892.500,00 637.500,00 
7. Despeses de personal 13 -3.061.771,98 -2.841.458,26 
Sous, salaris i assimilats  -2.338.089,78 -2.157.265,62 
Càrregues socials  -723.682,20 -684.192,64 
8. Altres despeses d'explotació  -14.765.467,76 -16.157.259,98 
Serveis exteriors  -14.762.247,24 -16.156.051,73 

Arrendaments i cànons 13 -310.314,17 -427.216,68 
Reparacions i conservació  -99.378,05 -27.360,30 
Serveis professionals independents  -12.893.634,40 -13.240.834,73 
Transports  -2.370,00 -2.527,57 
Primes d’assegurances  -7.482,06 -4.872,85 
Serveis bancaris  -7.960,16 -9.868,67 
Publicitat, propaganda i relacions 

públiques 
 

-1.049.473,16 -1.130.342,09 

Subministraments  -73.890,20 -122.382,53 
Altres serveis  -317.745,04 -1.190.646,31 

Tributs  -3.220,52 -1.208,25 
9. Amortització del Immobilitzat 5 i 6 -66.960,48 -46.870,77 
10. Subvencions traspassades al resultat 10 442.212,57 354.094,61 
12. Deteriorament i resultat per 
alineacions de l’immobilitzat 

 -50.702,00 - 

13. Altres resultats  97.071,01 60.097,67 

I) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ  457.860,26 359.349,29 

14. Ingressos financers  12,00 - 
Altres instruments financers en tercers 
15. Despeses financeres 
Deutes amb tercers 

 12,00 
-39,73 
-39,73 

- 
- 
- 

17. Diferències de canvi  -655,95 -373,22 
18. Deteriorament i resultat per 
alienacions instruments financers 11 -442.212,57 -354.094,61 

Deteriorament i pèrdues  -442.212,57 -354.094,61 

II) RESULTAT FINANCER  442.896,25 -354.467,83 
III) RESULTAT ABANS DE 
IMPOSTOS 

 14.964,01 4.881,46 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI  14.964,01 4.881,46 

 
Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part del compte de resultats a 31 de desembre de 
2020 i 2019 
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION 
 

 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT 

A L'EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2020 
 

 
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL 

      FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2020. 

    
 
 
 

 
Notes de la 
memòria 2020 2019 

a) Resultat del compte de pèrdues i guanys       14.964,01         4.881,46  
b) Total d'ingressos i despeses imputats directament al patrimoni 
net 11                     -                        -    

c) Total transferències al compte de pèrdues i guanys 11 -  442.212,57  - 354.094,61  
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS   -  427.248,56  - 349.213,15  

 
 
 
 

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part de l’estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici 2020 i 2019 
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION 
 

 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT 

A L'EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2020 
  

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE 
DESEMBRE DE 2019 I 2020. 
 
 
 

 

Fons 
dotacionals 

Resultat 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat de 
l'exercici 

Subvencions, 
donacions i 
llegats 
rebuts 

TOTAL 

SALDO, INICI DE L'EXERCICI 2019 60.000,00 4.110.120,09 130.410,58 4.193.246,34 8.493.777,01 

      
  I. Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 4.881,46 -354.094,61 -349.213,15 
III. Altres variacions del patrimoni net 0,00 130.410,58 -130.410,58 0,00 0,00 

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019 60.000,00 4.240.530,67 4.881,46 3.839.151,73 8.144.563,86 
      

SALDO, INICI DE L'EXERCICI 2020 60.000,00 4.240.530,67 4.881,46 3.839.151,73 8.144.563,86 

      
  I. Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 14.964,01 -442.212,57 -427.248,56 
III. Altres variacions del patrimoni net 0,00 4.881,46 -4.881,46 0,00 0,00 

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020 60.000,00 4.245.412,13 14.964,01 3.396.939,16 7.717.315,30 

 
 
 
 
 

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part de l’estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici 2020 i 201
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   Nota 2020 2019 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   1.765.494,50 -1.616.920,55 

 Resultado del ejercicio antes de impuestos  14.964,01 4.881,46 

 Ajustes del resultado  118.346,16 47.243,99 

 a) Amortización del inmovilizado (+) 

 
 
 
5 i 6 66.960,48 46.870,77 

 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 11 442.212,57 354.094,61 

 d) Imputación de subvenciones (-)  10 -442.212,57 -354.094,61 

 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  50.702,00 0,00 

 g) Ingresos financieros (-)  -12,00 0,00 

 h) Gastos financieros (+)  39,73 0,00 

 i) Diferencias de cambio (+/-)  655,95 373,22 

 Cambios en el capital corriente  1.632.212,06 -1.669.046,00 

 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  1.545.878,35 -1.324.653,13 

 c) Otros activos corrientes (+/-)  4.235,15 1.589,20 

 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  82.098,56 -30.484,57 

 e) Otros pasivos financieros  0,00 -315.497,50 

 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  -27,73 -315.497,50 

 a) Pagos de intereses (-)  -39,73 0,00 

 c) Cobros de intereses (+)  12,00 0,00 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   -198.653,06 -37.832,92 

 Pagos por inversiones (-)  -229.583,06 -68.841,63 

 b) Inmovilizado intangible 5 -13.500,00 0,00 

 c) Inmovilizado material 6 -164.551,48 -68.841,63 

 e) Otros activos financieros  -51.531,58 0,00 

 Cobros por desinversiones (+)  30.930,00 31.008,71 

 e) Otros activos financieros  30.930,00 31.008,71 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   0,00 0,00 

 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  0,00 0,00 

 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  0,00 0,00 
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   0,00 -373,22 
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES    1.566.841,44 -1.655.126,69 

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  6.533.888,68 8.189.015,37 

 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  8.100.730,12 6.533.888,68 
 

 
 

 
 Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part de l’estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici 2020 i 2019 

FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE L'EXERCICI ANUAL 

FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019 
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE 
WORLD CAPITAL FOUNDATION 

================================= 
 

MEMÒRIA ANUAL DE L’EXERCICI 2020 
 
 
 

Nota 1 - ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 

La FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION (en 
endavant la FUNDACIÓ) vas ser constituïda el 13 de Març de 2012 pel Ministeri d’Energia, 
Turisme i Agenda Digital (a través de la societat Red.es), Generalitat de Catalunya, Ajuntament 
de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i GSMA Ltd. La FUNDACIÓ és una entitat sense 
ànim de lucre, personalitat jurídica pròpia i duració il·limitada. 

 
 

El seu domicili social és Plaça Pau Vila, 1, sector 2C, Edifici Palau de Mar, de la ciutat de 
Barcelona (C.P. 08039). Figura inscrita amb el número 2717 en el Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya. (NIF: G65760431). 

 
 

La FUNDACIÓ es regeix pels seus estatuts, per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del 
protectorat i de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública i la resta de disposicions  complementàries. A partir del 2 d’agost de 2008 entra 
en vigor la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. 

 
 

L’objecte social i activitat principal de la FUNDACIÓ consisteix en promocionar   i fomentar l’ús 
de les tecnologies i solucions mòbils en els diferents sectors d’activitat, convertint a la ciutat de 
Barcelona en la capital mundial de referència,       ajudant així a millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans en diferents àmbits com l’educació, l’espai públic i el d’infraestructures. 

 
 

La FUNDACIÓ implementa la seva missió a través del desenvolupament del projecte Barcelona 
Mobile World Capital que és una iniciativa que impulsa el desenvolupament digital de la societat 
i ajuda a millorar la vida de les persones a nivell global.



9  

 
Amb l’ajuda del sector públic i privat, MWCapital centra la seva activitat en quatre àrees: 
l’acceleració de la innovació a través de l’emprenedoria digital; la transformació de la indústria 
mitjançant la tecnologia digital; el creixement del talent digital entre les noves generacions i 
els professionals; i la reflexió sobre  l’impacte de la tecnologia a la nostra societat. En conjunt, 
els nostres programes estan transformant de manera positiva l’economia, l’educació i la societat. 

 
MWCapital acull el Mobile World Congress i altres esdeveniments que s’organitzen en cada un 
dels programes que desenvolupa la Fundació. 

 
Per aconseguir aquestes finalitats, entre els objectius de la FUNDACIÓ es troben  principalment 
els següents: 

 
a) Fomentar i promoure l’ús de les tecnologies i solucions mòbils a nivell institucional, 

empresarial i de ciutadania, mitjançant els programes definits. 
 

b) Promoure la creació, el desenvolupament i l’atracció d’empreses de base tecnològica 
mòbil. 

 
c) Fomentar i participar en la innovació tecnològica a fi de promocionar l’ús de les 

tecnologies i solucions mòbils, la seva sostenibilitat i el traspàs del coneixement a la 
societat i al teixit empresarial. 

 
d) Posicionar a Barcelona com la capital mundial de referència en quant a l’ús de les 

tecnologies i solucions mòbils i donar-la a conèixer. 
 

e) Cooperar amb altres agents institucionals i empresarials per fomentar el traspàs 
d’experiències i coneixement a altres regions que ajudin a impulsar la transformació 
mobile en altres territoris. 

 
f) Alçar-se com una entitat sense ànim de lucre líder en la captació i retenció d’un talent 

que desenvolupi i investigui l’ús de les noves tecnologies mòbils a nivell global. 
 

g) Donar suport i promoure, de conformitat amb els seus fins fundacionals i en la mesura de 
les seves possibilitats, el desenvolupament del Mobile World Congress. 
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Amb aquestes finalitats, la FUNDACIÓ podrà rebre donatius de persones i entitats (públiques 
o privades), rebre ajuts, finançament, assistència o col·laboració de qualsevol tipus d’institucions 
públiques, supranacionals, organitzacions no governamentals o entitats de cooperació 
internacional, entre d’altres, podent destinar els recursos captats a projectes dins o fora de 
Catalunya, així com a la resta d’Espanya. Tanmateix la FUNDACIÓ podrà desenvolupar 
qualsevulla activitat de caràcter empresarial orientada a la generació d’ingressos com a 
contrapartida al lliurament de bens i serveis en condicions normals de mercat. 

 
 

Els recursos obtinguts per la FUNDACIÓ en l’exercici 2020 s’han destinat almenys en un 70% 
a l’aplicació de les finalitats fundacionals, tal com s’explica en la Nota 14. 
 
 
La representació, govern i administració de la FUNDACIÓ correspon al Patronat. 
 
 
Amb data 14 de febrer de 2013 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre  l’Administració 
General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la FUNDACIÓ per 
la creació del Consorci Barcelona Mobile World Capital. La participació de la FUNDACIÓ en 
el Consorci serà del 20%. 

 
El Consorci té per objecte: 

 
• L’execució del programa de recolzament a l’esdeveniment “Barcelona Mobile World 

Capital”. 
 

• El desenvolupament de les funcions previstes en l’article 27.2b) de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre de Règim Fiscal d’Entitats sense fins lucratius e incentius fiscals al mecenatge. 

 
• L’ordenació i captació de recursos econòmics pel finançament de les activitats i programes 

propis de l’esdeveniment. 
 

La FUNDACIÓ, atès que és l’entitat encarregada de l’organització de la “Barcelona Mobile 
World Capital”, així com del seu programa d’actuacions i activitats, assumeix el finançament 
del Consorci. 

 
La FUNDACIÓ assumirà les eventuals pèrdues que, de la liquidació del Consorci es puguin 
derivar, no corresponent cap obligació per aquest aspecte a la resta de membres del Consorci. 

 
Des de la seva creació el Consorci no ha tingut activitat econòmica. 
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Durant els exercicis 2020 i 2019 la FUNDACIÓ no ha atorgat cap ajut. 
 
 
L’activitat de la FUNDACIÓ no té un impacte diferenciat entre homes i dones. 
 
 
Els comptes anuals han estat formulats en euros. La moneda funcional de la FUNDACIÓ és 
l’euro. 

 
 
 

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

2.1 - Imatge fidel 
 

Els comptes anuals adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de la 
FUNDACIÓ i es presenten d’acord amb la legislació vigent i amb les normes i principis 
establerts en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions  subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de 
desembre, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb 
les successives modificacions en el seu cas, amb  l’objecte de mostrar la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les seves operacions, així com 
dels canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu de l’entitat. 

 
 

2.2 - Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 

La preparació dels comptes anuals requereixen la realització per la Direcció de la 
FUNDACIÓ de determinades estimacions comptables i la consideració de determinats 
elements de judici. Aquests s’avaluen contínuament i es fonamenten en l’experiència 
històrica i altres factors, incloent les expectatives de successos futurs, que s’han 
considerat raonables d’acord amb les circumstàncies. 

 
Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals corresponen         a: 
 
- Les vides útils dels elements de l’immobilitzat intangible i material (Nota 4.1) 

 
- Els valors raonables dels instruments financers (Notes 4.3 i 4.4) 

 
- Les provisions  i contingències (Nota 4.7). 

 
- La valoració dels impactes de la COVID-19 i del conseqüent estat d’alarma decretat 

pel Govern d’España, sobre l’activitat de la FUNDACIÓ i sobre els presents 
comptes anuals. 
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Si bé les estimacions considerades s’han realitzat sobre la millor informació disponible 
a la data de tancament dels presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur 
d’aquestes estimacions s’aplicaria de forma prospectiva des d’aquell moment, 
reconeixent l’efecte del canvi en l’estimació realitzada en el compte de resultats de 
l’exercici en qüestió. 
 
La FUNDACIÓ ha elaborat els presents comptes anuals de l’exercici 2020 sota el 
principi d’empresa en funcionament, havent tingut en consideració la situació actual de 
la COVID-19, així com els seus possibles efectes en l’economia en general i la 
FUNDACIÓ en particular, no existent risc de continuïtat en la seva activitat. En aquest 
sentit, durant l’exercici la FUNDACIÓ ha dut a terme les gestions oportunes amb 
l’objecte de fer front a la situació excepcional derivada de la pandèmia, ajustant els 
costos amb els ingressos rebuts. Aquesta situació es considera conjuntural que, 
conforme a les estimacions més actuals i la posició de tresoreria, els ratis de solvència 
i liquiditat i el fons de maniobra de la FUNDACIÓ, no comprometen l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament.  
 
A continuació, es descriuen els principals punts d’actuació que la FUNDACIÓ ha 
elaborat per mitigar els efectes de la crisis derivada de la COVID-19: 
 
1. Identificació de riscos: 

 
En quan als potencials riscos derivats de la situació de l’entorn, s’han identificat 
principalment els següents: 
 
- Risc de mercat: risc derivat de canvis normatius o sectorials, així com alteracions 

mínimes en una de les subvencions per no poder executar algunes  actuacions. 
 

- Risc de crèdit: al no tenir finançament bancari, la FUNDACIÓ no ha de fer front a 
compromisos d’amortització derivats del mateix, no tenint, per tant, risc de 
incompliment d’obligacions de pagament a entitats financeres. 

 
- Risc contractual: risc derivat de la cancel·lació o interrupció dels contractes 

d’adhesió per part de les entitats donants i patrocinadors per raons de força major. 
 

 
2. Definició d’accions: 

 
- Respondre ràpidament als canvis, assegurar les operacions i monitoritzar l’evolució. 

 
- Gestionar la crisis a curt termini, identificant les mesures que permetin assegurar la 

liquiditat del negoci i millorar l’eficiència en la gestió i els costos. 
 
- Adequar els costos amb els ingressos que la FUNDACIÓ percep en el marc de 

subvencions, donacions i altres aportacions. 
 

- Garantir la sostenibilitat, optimitzant les polítiques de tresoreria i redefinir objectius 
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i estratègies per garantir el finançament de la FUNDACIÓ. 
 
 

3. Impacte econòmic-financer de la COVID-19: 
 

- Sobre les estimacions i judicis sobre la incertesa en les projeccions i els ingressos 
de l’activitat. 
 

- Reajustament de les accions plantejades inicialment al pressupost i el calendari 
d’activitats associat.  
 

- La COVID-19 ha tingut un impacte directe en la celebració de l’edició del 2020 del 
MWC Barcelona, no obstant les diferents parts implicades en la celebració de 
l’esdeveniment van arribar a un acord per estendre la celebració del MWC a la ciutat de 
Barcelona fins l’any 2024. 
Per  la celebració de la pròxima edició del 2021 es necessari reajustar el format de 
l’esdeveniment en un format híbrid amb menys presencialitat i combinarà elements de 
la plataforma digital “Thrive”per aquells que no puguin viatjar. També es realitzarà una 
gestió rigorosa amb els processos sanitaris i de seguretat que indiquin les autoritats. 
L’organització ja ha avançat que les dates de l’esdeveniment 2021 seran del 28 de Juny 
a l’1 de Juliol de 2021.  
 

- Sobre necessitat de presentar ERO o ERTO: 
La FUNDACIÓ no ha presentat ni està immersa en cap tipus de de procés de 
regulació temporal de ocupació, degut al caràcter essencial de la seva activitat. 

 
2.3 - Comparabilitat de la informació 

 
Els comptes anuals dels exercicis 2020 i 2019 s’han formulat d’acord  amb       l’estructura 
establerta en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions  subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

Nota 3 - APLICACIÓ DELS RESULTATS 
 

L’aplicació del resultat de l’exercici 2020 és la següent: 
 
 

Base de repartiment  

· Excedent de l’exercici (positiu)   14.964,01  

 
Aplicació 

 

· Romanent   14.964,01  
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Nota 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

Les principals normes de valoració utilitzades per la FUNDACIÓ en l’elaboració  dels seus 
Comptes Anuals per a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2020, han        estat les següents: 

 
 

4.1 - Immobilitzat intangible i material  

Immobilitzat intangible 

L’immobilitzat intangible es valora pel preu d’adquisició minorat per l’amortització 
acumulada i, si procedeix per les correccions valoratives per deteriorament de valor. Les 
amortitzacions es calculen de forma lineal en funció de la seva vida útil estimada aplicant 
els següents percentatges: 

 
   %  

• Desenvolupament 16,66% - 25% 
 
 

Immobilitzat material 
 

Es troba valorat a cost històric o preu d’adquisició, deduïdes les amortitzacions i, si escau, 
les correccions per deteriorament de valor. Les amortitzacions es calculen mitjançant un 
sistema lineal, per aplicació dels coeficients anuals que a continuació s’especifiquen: 

 
• Instal·lacions tècniques i construccions: corresponen a les obres realitzades en 

edificis arrendats les quals no són separables. S’amortitzen considerant la durada 
del contracte d’arrendament quan la durada del mateix sigui inferior a la vida útil 
de l’actiu. Amb motiu de la cancel·lació anticipada del contracte de lloguer s’han 
donat de baixa els actius no separables. 

 
• Mobiliari: 16,66-20,00%. 

 
• Equips per a procés d’informació: 20,00-25,00%. 

 
Les inversions de l’exercici s’amortitzen, en general, en proporció al temps transcorregut 
des de que els actius es troben en condicions de funcionament. 

 
Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la capacitat productiva o un 
allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al 
compte de resultats. Els costos d’ampliació, modernització o millora que donen lloc a un 
augment de la durada del bé o a un increment de la seva capacitat productiva són 
capitalitzats com a més valor del bé. 

Al tancament de l’exercici, la FUNDACIÓ avalua el deteriorament de valor dels diferents 
actius, estimant el valor recuperable d’aquests actius, que és el major entre el seu valor 
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raonable i el seu valor en llibres. Si el valor recuperable és inferior al valor net comptable 
es dotarà la corresponent provisió per deteriorament de valor amb càrrec al compte de 
resultats. 

 
 
 

4.2 - Arrendaments 
 

Els arrendaments en els quals l’arrendador conserva una part important dels riscos  i 
beneficis derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius. Els 
pagaments en concepte d’arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de 
l’arrendador) es carreguen al compte de resultats de l’exercici en què es meriten sobre una 
base lineal durant el període d’arrendament. 

 
La FUNDACIÓ no disposa d’arrendaments financers. 

 

4.3 - Actius financers 
 

La FUNDACIÓ fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i la revisa a cada data de tancament, en base a les decisions  adoptades 
per la Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat per la qual aquestes inversions 
han estat adquirides. 
 
De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els actius financers 
amb venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si el seu venciment supera 
aquest període. 
 
La FUNDACIÓ registra la baixa d’un actiu financer quan s’ha extingit o s’han cedit els 
drets contractuals sobre els fluxos d’aquest, i s’hagin transferit de forma substancial els 
riscos i beneficis inherents a la seva propietat. En el cas concret de comptes a cobrar, s’entén 
que aquest fet es produeix en general si s’han transmès els riscos d’insolvència i de mora. 
 
Els actius financers de la FUNDACIÓ es classifiquen a les següents categories: 

 
Préstecs i partides a cobrar 

 

Comprenen els crèdits per operacions de les activitats (usuaris i deutors varis) i els crèdits 
per la resta d’operacions que no tenen origen en les activitats de l’entitat i els seus cobraments 
són de quantia determinada o determinable. Es valoren inicialment pel seu valor raonable, 
que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, correspon al preu de transacció. En 
posteriors valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats 
en el compte de resultats aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu, amb excepció dels 
préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior a un any que es continuen valorant 
pel seu valor raonable. 
 
Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en quanties i venciments dels saldos 
dels comptes que estan classificats en la categoria d’actius financers a cost  amortitzat, la 
FUNDACIÓ realitza la corresponent correcció del valor per deteriorament amb càrrec al 
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compte de resultats de l’exercici en que el deteriorament s’ha posat de manifest. En el 
càlcul de les pèrdues per deteriorament, s’utilitza com a substitut del valor actual dels 
fluxos d’efectiu futurs el valor de mercat de l’actiu. 
 
Les reversions de les pèrdues per deteriorament prèviament registrades, en cas de  produir-
se, es reconeixen en el compte de resultats de l’exercici en que el deteriorament s’ha 
eliminat o rebut. 
Els deutors per operacions comercials i altres comptes a cobrar són objecte de 
correcció valorativa després d’analitzar cada cas de manera individualitzada. 
 

Instruments de patrimoni d’altres entitats 
 

Les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades es valoren 
inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els 
costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu 
cost, menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 
 
S’efectuen les correccions valoratives corresponents per la diferència entre el seu valor en 
llibres i l’import recuperable, entès aquest com l’import més alt entre el seu valor raonable 
menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectius futurs derivats de la 
inversió. En el cas de no disposar d’una estimació raonable del valor actual dels fluxos 
d’efectiu, es considera el import del patrimoni  net de la societat participada corregit per les 
plusvàlues tàcites a la data de valoració. 
 
La totalitat dels instruments de patrimoni de la FUNDACIÓ han estat finançats amb 
subvencions de capital. 

 
 

4.4 - Passius financers 
 

La FUNDACIÓ fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i la revisa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades 
per la Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat per la quals aquests passius han 
estat formalitzats. 
 
De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els passius financers 
amb venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si el venciment supera aquest 
període. 
 
La baixa d’un passiu financer es reconeixerà quan l’obligació que genera s’hagi extingit. 
 
La totalitat dels passius financers de la FUNDACIÓ es classifiquen a la categoria  de dèbits 
i partides a pagar. 
 
Es valoren inicialment pel seu valor raonable, i es registren també les despeses necessàries 
per a la seva obtenció. En períodes posteriors, la diferència entre els fons obtinguts (nets 
de les despeses necessàries per a la seva obtenció) i el valor de reemborsament, si n’hi 
hagués i fos significativa, es reconeix en el compte de resultats durant la vida del deute 
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d’acord amb el tipus d’interès efectiu. 
 

Els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen 
un tipus d’interès contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel 
seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 
 
 
4.5 - Impost sobre Societats 

 
L’Impost sobre Societats es calcula en funció del resultat de l’exercici considerant les 
diferències existents, si n’hi hagués, entre el resultat comptable i el resultat fiscal (base 
imposable de l’impost) i distingint per a aquestes el seu caràcter de permanents o temporals 
a efectes de determinar l’Impost sobre Societats acreditat en l’exercici. 
 
La FUNDACIÓ es troba acollida al règim fiscal especial per a entitats sense fins lucratius, 
regulat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 
 
En aquest sentit cal destacar que per Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat dels 
exercicis 2012, 2015, 2018 i 2021 la celebració de “Barcelona Mobile World Capital” té 
la consideració d’esdeveniment especial d’interès públic, la durada del programa de 
suport a aquest esdeveniment està compresa entre 1 de gener de 2021 fins 31 de desembre 
de 2023 (Llei 11/2020, 30 de desembre). 
 
4.6 - Ingressos i despeses 

 
Amb criteri general els ingressos i despeses es registren atenent al principi de meritació i 
al de correlació d’ingressos i despeses, independentment del moment en què són cobrats o 
pagats. 
 
Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, i 
representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de 
la seva activitat, deduint els descomptes, l’impost sobre el valor afegit i altres impostos 
relacionats amb les vendes. 
 
Els ingressos de promocions, patrocinadors, col·laboracions i altres es reconeixen quan 
compleixen els següents requisits: 
 

• L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 
 

• La FUNDACIÓ rep els beneficis o rendiments econòmics derivats de la 
transacció. 

 
• El grau de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 

 
• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a 

completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 
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Les despeses incorregudes i els ingressos rebuts durant l’exercici anterior al seu meritament 
es registren amb càrrec o abonament a l’epígraf de periodificacions a curt termini de l’actiu 
i del passiu del balanç, respectivament. 
 
Els ingressos que es facturen o reben de manera anticipada per despeses a incórrer a 
l’exercici següent es registren a l’epígraf de Periodificacions a curt termini de passiu, i 
s’imputen al compte de resultats a l’exercici que es produeixen les despeses. 
 
 
4.7 - Provisions i contingències 

 
Les provisions es reconeixen quan la FUNDACIÓ té una obligació present, ja sigui legal 
o implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui necessària una sortida 
de recursos per a liquidar l’obligació i l’import es pot estimar de forma fiable. 

 
Les provisions es valoren pel valor actual dels reemborsaments que s’espera que siguin 
necessaris per a liquidar l’obligació usant un tipus abans d’impostos que reflecteixi les 
avaluacions del mercat actual del valor temporal dels diners i els riscos específics de 
l’obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen 
com una despesa financera conforme es van meritant. 
 
Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer no 
significatiu no es descompten. 
 
Quan s’espera que part del reemborsament necessari per a liquidar la provisió sigui 
reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu    independent, 
sempre que sigui pràcticament segura la seva recepció. 
 
Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions 
sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està 
condicionada que ocorri o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat 
de la FUNDACIÓ. Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable 
presentant-se detall dels mateixos en la memòria. 
 
 
4.8 - Medi ambient 

 
Les despeses derivades de les actuacions de la FUNDACIÓ que tenen per objectiu la 
protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si és el cas, com a despesa de 
l’exercici en què s’incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència 
d’actuacions per minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi 
ambient, es comptabilitzen com a més valor de l’immobilitzat. 
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4.9 - Subvencions, donacions i llegats 
 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos 
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats com a 
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses 
derivades de la subvenció. 
 
A aquests efectes, una subvenció, donació o llegat es considera no reintegrable quan 
existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat, s’han 
complert totes les condicions establertes per la concessió i no existeixen dubtes raonables 
de que es cobrarà. 
 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de 
l’import concedit. 
 
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició de l’immobilitzat material 
i intangible s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a l’amortització dels 
corresponents actius o, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç. 
 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com 
a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
 

 
4.10 - Transaccions entre parts vinculades 

 
Les operacions entre parts vinculades es registren a valor de mercat. 
 
 
 

Nota 5 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 

El detall i els moviments registrats pels comptes d’immobilitzat intangible durant els exercicis 
2020 i 2019 es sintetitzen tot seguit: 

 
 

 Saldo a 
1/1/2020 

Altes / 
Dotació 

 
Baixes 

Saldo a 
31/12/2020 

   COST      

• Altres immobilitzats intangibles 15.400,00 13.500,00 0,00 28.900,00 
 

   AMORTITZACIÓ ACUMULADA  
    

• Altres immobilitzats intangibles -8.191,63 -3.989,37 0,00 -12.181,00 

 
  VALOR NET A 31.12.2020  

 
  7.208,37   

   
 16.719,00           
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 Saldo a 
1/1/2019 

Altes / 
Dotació 

 
Baixes 

Saldo a 
31/12/2019 

   COST      

• Altres immobilitzats intangibles 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 
 

   AMORTITZACIÓ ACUMULADA  
    

• Altres immobilitzats intangibles -5.626,03 -2.565,60 0,00 -8.191,63 

 
  VALOR NET A 31.12.2019  

 
  9.773,97   

 
 

  
               7.208,37   

 
 
 

  Les altes de l’exercici 2020 corresponen a nou software adquirit per la FUNDACIÓ. 
 
  No hi ha elements totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2020 i 2019. 
 
 
Nota 6 - IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

El detall i els moviments registrats pels comptes d’immobilitzat material durant els exercicis 
2020 i 2019 es mostren tot seguit: 

 
 

 Saldo a 
1/1/2020 

 
Altes 
/Dotacions 

 
Traspassos 

 
Baixes 

Saldo a 
31/12/2020 

  COST       

• Altres instal·lacions 196.058,65 69.592,02 0,00 -184.748,13 80.902,54 
• Mobiliari 102.976,66 22.028,00 0,00 -76.762,47 48.242,19 
• Equips per a procés d’informació 169.269,76 72.931,46 0,00 0,00 242.201,22 
• Altre immobilitzat material 12.883,46 0,00 0,00 0,00 12.883,46 

 481.188,53 164.551,48 0,00 -261.510,60 384.229,41 
 

   AMORTITZACIÓ ACUMULADA  
     

• Altres instal·lacions -142.785,33 -14.458,99 0,00 147.583,13 9.990,54 
• Mobiliari -75.139,46 -5.434,40 0,00 63.225,47 17.348,39 
• Equips per a procés d’informació -98.922,75 -40.174,42 0,00 0,00 139.097,22 
• Altre immobilitzat material -1.713,56 -2.573,90 0,00 0,00 4.287,46 

 -318.561,10 -62.971,06 0,00 210.808,60 170.723,61 
 

  VALOR NET A 31/12/2020  
 

162.627,43 
    

213.505,80 
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Les inversions efectuades durant l’exercici 2020 corresponen a les actuacions realitzades a les 
oficines on la FUNDACIÓ té el seu domicili social, a la compra d’equips informàtics i de 
mobiliari. Les altes de l’exercici 2019 corresponien a l’adquisició d’equips informàtics i de 
mobiliari 
 
Durant l’exercici 2020 s’ha donat de baixa immobilitzat material per import de 261.510,60 
euros. Els elements donats de baixa no es trobaven totalment amortitzats, fet que ha suposat 
que es registri una pèrdua per import de 50.702,00 euros al compte de resultats de l’exercici 
2020.. 

 
Existeixen elements totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2020 per       import de 
62.509,59 euros (215.867,47 euros a l’exercici 2019). 
 

 

Nota 7 - ACTIUS FINANCERS 
 

La composició dels actius financers, amb excepció dels instruments de patrimoni, classificats a 
la categoria de préstecs i partides a cobrar a llarg i curt termini és la següent: 

 
  Crèdits, derivats i altres  

ACTIUS FINANCERS 2020 2019 

 
A llarg termini 

  

Préstecs i partides a cobrar 59.785,58 39.184,00 
 
A curt termini 

  

Préstecs i partides a cobrar 644.303,88 1.405.336,97 
 

 Saldo a 
1/1/2019 

Altes / 
Dotació 

 
Traspassos 

 
Baixes 

Saldo a 
31/12/2019 

  COST       

• Altres instal·lacions 196.058,65 0,00 0,00 0,00 196.058,65 
• Mobiliari 84.678,66 18.298,00 0,00 0,00 102.976,66 
• Equips per a procés d’informació 127.793,89 41.475,87 0,00 0,00 169.269,76 
• Avançament 3.815,70 0,00 -3.815,70 0,00 0,00 
• Altre immobilitzat material 0,00 9.067,76 3.815,70 0,00 12.883,46 

 412.346,90 68.841,63 0,00 0,00 481.188,53 
 

   AMORTITZACIÓ ACUMULADA  
     

• Altres instal·lacions -127.928,15 -14.857,18 0,00 0,00 -142.785,33 
• Mobiliari -73.043,23 -2.096,23 0,00 0,00 -75.139,46 
• Equips per a procés d’informació -73.284,55 -25.638,20 0,00 0,00 -98.922,75 
• Altre immobilitzat material 0,00 -1.713,56 0,00 0,00 -1.713,56 

 -274.255,93 -44.305,17 0,00 0,00 -318.561,10 
 

  VALOR NET A 31/12/2019  
 
  138.090,97  

    
      162.627,43 
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 Els préstecs i partides a cobrar a llarg termini corresponen a les fiances i imposicions 
constituïdes per la FUNDACIÓ corresponents als contractes d’arrendaments, essent els seus 
venciments els següents: 

 
 2020 2019 

 
• Exercici 2019 

 
0,00 

 
0,00 

• Exercici 2020 0,00 0,00 
• Exercici 2021 0,00 0,00 
• Exercici 2022 0,00 39.184,00 
• Exercici 2023 i següents 59.785,58 0,00 

 59.785,58 39.184,00 

 
 
 

Tots els actius financers a curt termini tenen un venciment inferior a l’any, i corresponen 
majoritàriament als saldos de clients, deutors i usuaris per les activitats que es cobren durant els 
primers mesos de l’exercici següent. 
 
Els moviments dels epígrafs de Deutors entitats del grup, associades i altres parts  vinculades i 
Altres deutors han estat els següents: 
 

USUARIS  Exercici 2020  Exercici 2019 
 

1.405.310,92 571.221,02 
Saldo Inicial 
Augments 7.805.308,25 14.399.905,14 
Disminucions -8.566.315,29 -13.565.815,24 

Saldo Final 644.303,88 1.405.310,92 

   
Durant els exercicis 2020 i 2019 no s’han registrat correccions valoratives per deteriorament de 
valor de saldos de clients i deutors. 

 
 
 

Nota 8 - FONS PROPIS 
 

El fons dotacional es composa de les aportacions dineràries efectuades per les entitats que més 
endavant es detallen. Els rendiments generats per la seva materialització s’apliquen a la finalitat 
fundacional. 

 
El fons inicial, 60.000,00 euros, va ésser aportat a parts iguals per les entitats fundadores. 
Les aportacions totals són les següents: 
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• Generalitat de Catalunya 12.000,00 
• Ajuntament de Barcelona 12.000,00 
• Red.es (Ministerio E., T. y A.D.) 12.000,00 
• GSMA, Ltd. 12.000,00 
• Fira de Barcelona   12.000,00  

   60.000,00  
 

 
 

Nota 9 - PASSIUS FINANCERS 
 

A continuació es detalla la classificació del passius financers segons la seva categoria 
corresponents als exercicis 2020 i 2019: 

 
 

Passius financers a curt termini: 
 

 Derivats i Altres 

A Curt termini 2020 2019 Re-
expressat 

   
  Dèbits i partides a pagar:  

   
Deutes a curt termini transformables en 
subvencions, donacions i llegats 2.257.375,23 438.211,47 

Proveïdors 3.776.622,92 3.731.226,69 

Personal, remuneracions pendents de pagament 195.803,08 201.238,49 

TOTAL 6.229.801,23 4.370.676,65 
   

  
A 31 de desembre de 2020 el deute transformable en subvencions, donacions i llegats per import 
de 2.257.375,23 euros correspon a subvencions pendents d’aplicar un cop s’hagi incorregut les 
despeses que finança. A 31 de desembre de 2019 aquest tipus de deute estava classificat a 
ingressos anticipats.i a 31 de desembre de 2020 s’han reexpressat a deutes transformables en 
subvencions.  
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A continuació el detall:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Els proveïdors saldos de proveïdors de la FUNDACIÓ són: 
 

 

  2020 2019 
   

Acre. Prest. Serveis. Factures pendent rebre 93.150,88 460.808,67 
GSMA – Provisió Cànon 3.000.000,12 3.000.000,12 
Altres  683.471,92 270.417,90 

  3.776.622,92 3.731.226,69 
 

Conforme a l’indicat en la disposició addicional tercera “Deure de Informació” de la Llei 
15/2010, de 5 de Juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de Desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’informa del següent: 

 
 
 
Període Mig de pagament a proveïdors 

2020 2019 
Dies Dies 
18,77 13,96 

Rati d'operacions pagades 31,36 14,21 
Rati d'operacions pendents de pagament 6,33 0,56 

 
Total pagaments realitzats 

Import (euros) Import (euros) 
15.374.344,10 16.868.416,34 

Total pagaments pendents 699.072,13 311.750,09 
 
 

El valor raonable dels passius financers de la FUNDACIÓ a 31 de desembre de 2020 i 2019 
és molt similar al valor en llibres. 

RESUM DE L'ESTAT PROJECTES EUROPEUS  
L4MS EU PROJECT 191.780,47  
SYSTEMS FOR ROBOTICA 197.351,99  
5GCROCO 69.310,77  
5GMed 601.509,00  
I4MS Phase 4 394.400,00  
Better Factories 404.122,00  
 1.858.474,23  
   
RESUM DE L'ESTAT ALTRES PROJECTES I 
SUBVENCIONS     
Digital Future Society 288.931,00  
Observatorio Nacional 5G 109.970,00  
5GBCN  -  
Digital Talent  -  
 398.901,00  
TOTAL 2.257.375,23  
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Nota 10 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
 

Informació sobre l’origen de les subvencions oficials a les activitats registrades en el compte 
de resultats de l’exercici 2020 i 2019  
 

 2020 2019 
   

Ajuntament de Barcelona 5.000.000,00 5.000.000,00 
Ministerio de E, T. y A.D. 5.000.000,00 5.000.000,00 
Generalitat de Catalunya 5.000.000,00 5.000.000,00 

 15.000.000,00 15.000.000,00 
Subvenció DFS RED.es (Ministerio de AEyTD) 901.069,00 1.190.000,00 
Subvenció ON5G RED.es (Ministerio de AEyTD) 340.030,00 450.000,00 
Subvenció Generalitat 238.884,00 - 

Projectes europeus  232.996,00 543.722,15 
 16.712.979,00 17.183.722,15 

 
Tal i com s’indica més endavant, les aportacions per la FUNDACIÓ venen fixades en el protocol 
de recolzament a la candidatura de Barcelona Mobile World Capital entre l’Administració 
General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya  i l’Ajuntament  de Barcelona per unes 
aportacions totals de 15 milions d’euros. Aquestes aportacions serveixen per finançar part de les 
activitats i necessitats de la FUNDACIÓ per realitzar les actuacions necessàries en relació al 
patrocini i la gestió de la Mobile World Capital fins a l’exercici 2023. 
 
Els Patrons de la FUNDACIÓ consideren que les subvencions corresponents als  exercicis 2020 
i 2019 no són reintegrables. 
 

 
Per altre banda, la FUNDACIÓ rep altres subvencions per un total de 1.712.979 euros a través 
de l’entitat Red.es per donar cobertura a les accions del programa Digital Future Society i 
Observatori Nacional 5G, també per part de la Generalitat per subvencionar part de les accions 
del programa Digital Talent i 5G Barcelona i per últim els  projectes europeus. 
 

 
Amb data 15 de juny de 2011 es va formalitzar un protocol de recolzament a la candidatura de 
Barcelona a Mobile World Capital entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. En aquest protocol es fixaven les aportacions que les 
entitats havien de fer a la FUNDACIÓ                       si Barcelona era escollida Mobile World Capital. En data 
14 de juliol de 2015, la  FUNDACIÓ i GSMA Ltd. van subscriure un contracte mitjançant el 
qual acordaven l’extensió de la durada del Mobile World Capital Agreement per cinc anys, fins 
l’u d’octubre de l’any 2023, i, conseqüentment, l’extensió de la contribució anual de les Host 
City Parties Agreement fins el 2023. 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
• Ajuntament   de 

Barcelona 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

0,00 

• Generalitat de 
Catalunya 

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

• Administració 
General de l’Estat 

 
0,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 

 
 

Durant els exercicis 2020 i 2019 la FUNDACIÓ ha rebut donacions d’entitats       privades, 
patrocinis i altres aportacions. Les més rellevant s’indiquen tot seguit: 
 

 2020 2019 
Vodafone España, S.L.U. 150.000,00 150.000,00 

Caixabank, S.A. 450.000,00 225.000,00 

Damm, S.A. 200.000,00 200.000,00 

Ferrer Internacional, S.A. 40.000,00 0,00 

COMSA 0,00 30.000,00 

Altres 52.500,00 32.500,00 

 892.500,00 637.500,00 

 
 

La Disposició addicional 79ª de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2021, atorga a la celebració de “Barcelona Mobile World Capital” la 
consideració d’esdeveniment d’excepcional interès públic als efectes del que disposa l’article 27 
de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, resultant                     aplicables els màxims beneficis fiscals establerts 
en el seu article 27.3. De              conformitat amb aquesta Disposició, la durada del programa de suport 
a aquest esdeveniment abasta des de l’ 1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2023.  
En aquest sentit, l’entitat jurídica que té, entre d’altres finalitats, executar el programa de suport 
aplicable a aquest esdeveniment, així com la programació, foment i execució de les activitats que 
es desenvolupin al voltant del mateix, és el                     Consorci “Barcelona Mobile World Capital”. 

 
El 2018 va ser l’últim any que la FUNDACIÓ va rebre subvencions pel desenvolupament del 
projecte Mobile Acceleration Hub, un projecte que té com objectiu l’atracció d’entitats 
especialitzades en l’acceleració i incubació de noves  empreses, que serveixi com a llegat de les 
activitats de la FUNDACIÓ a la ciutat  de Barcelona. Pel desenvolupament del projecte al 2015 
es va decidir constituir una societat denominada Barcelona Mobile Ventures, S.L. (Nota 11). La 
FUNDACIÓ esdevé soci únic d’aquesta societat i ha aportat les següents subvencions rebudes 
com a capital i prima d’emissió a aquesta societat (Nota 11): 
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Entitat i finalitat de la subvenció Total 

 
Ministerio de E, T. y A,D.    (BCN Mobile Ventures) 

 
3.000.000,00 

Ajuntament de Barcelona  (BCN Mobile Ventures) 4.000.000,00 
Generalitat de Catalunya   (BCN Mobile Ventures) 700.000,00 
Fira de Barcelona                  (BCN Mobile Ventures) 300.000,00 

TOTAL 8.000.000,00 

Imputació a resultat exercicis anteriors -3.806.753,66 
Imputació a resultat exercici 2019 -354.094,61 
Imputació a resultat exercici 2020 -442.212,57   

     3.399.939,16   
 
 

Durant l’exercici 2020 s’ha traslladat  un import de 442.212,57 euros al compte de resultats de 
l’exercici per compensar el deteriorament registrat en la societat participada (Nota 11). 

 
 

Nota 11 - ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 
 
 

La FUNDACIÓ és titular de la totalitat de les participacions socials de la societat de 
responsabilitat limitada anomenada BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L. 

 
La societat va ser constituïda per acord del Patronat de la FUNDACIÓ en data 17  de febrer del 
2015 i té el seu domicili social a Barcelona, Plaça Pau Vila, 1 Portal              C, planta 2, edifici Palau 
de Mar. 

 
L’objecte social de la societat és de forma resumida: 

 
• L’adquisició, tinença i inversió d’actius financers, accions y participacions de societats. 
• Activitats de promoció i difusió de matèries relacionades amb la innovació, 

emprenedoria i finançament de projectes empresarials. 
• Activitats de promoció i difusió en sector econòmics vinculats a la innovació i generació 

de nous projectes empresarials. 
 

El model de negoci de la Societat és la inversió, ja sigui a través d’acceleradores participades o 
bé d’empreses de transferència de tecnologia, a través del programa The Collider, que 
posteriorment s’espera que generin un retorn positiu en forma de dividends o bé desinversió. 
Fins al moment present les societats participades per Barcelona Mobile Ventures no han generat 
beneficis ni retorns de capital associats a l’activitat, i per tant no s’han percebut ingressos. 

 
El capital social inicial de 3.000,00 euros està totalment desemborsat. 

 
El 20 de juliol de 2015 i per acord del soci únic de la societat s’amplia el capital social, amb la 
creació de 400.000 participacions socials de valor nominal 1 euro. La FUNDACIÓ assumeix i 
desemborsa la totalitat de les noves participacions socials, amb una prima d’emissió de 10 euros 
per participació. La totalitat de la inversió en aquesta data és de 4.400.000 euros. 
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Posteriorment el 22 de setembre de 2015, el soci únic acorda una segona ampliació de capital 
social, amb la creació de 100.000 participacions socials de valor nominal 1 euro. La 
FUNDACIO assumeix i desemborsa la totalitat de les noves participacions socials per import 
de 100.000 euros 

 
A l’exercici 2016, el soci únic acorda una tercera ampliació de capital social, amb la creació de 
186.363 participacions socials de valor nominal 1 euro. La FUNDACIÓ assumeix i desemborsa 
la totalitat de les noves participacions socials, amb una prima d’emissió de 10,00003756110387 
euros per participació, per import de 2.050.000 euros. 

 
A l’exercici 2017 el soci únic acorda una quarta ampliació de capital social, amb la creació de 
122.727 participacions socials de valor nominal 1 euro. La FUNDACIÓ assumeix i desemborsa 
la totalitat de les noves participacions socials, amb una prima d’emissió de 10,0000244444988 
euros per participació, per import de 1.350.000,00 euros. 

 
A l’exercici 2018 el soci únic acorda una cinquena ampliació de capital social, amb la creació 
de 9.090 participacions socials de valor nominal 1 euro. La FUNDACIÓ assumeix i desemborsa 
la totalitat de les noves participacions socials, amb una prima d’emissió de 10,0011 euros per 
participació, per import de 100.000,00 euros. 

La totalitat de la inversió figura comptabilitzada a l’epígraf ”Inversions en entitats del grup  i 
associades”de l’actiu de la FUNDACIÓ, amb el següent detall: 

 
  2020 2019 

   

•         Import inversió 8.003.000,00 8.003.000,00 
•         Deteriorament acumulat -4.603.060,84 -4.160.848,27 

  3.399.939,16 3.842.151,73 
 
 
 

Les principals dades de l’exercici 2020 d´aquesta societat participada són les següents: 
 

- Capital: 821.180,00 euros (821.180,00 euros a l’exercici 2019). 
- Prima d´emissió: 7.181.820,00 euros (7.181.820,00 euros de l’exercici 

2019). 
- Reserves: - -2.455,48 euros (-2.455,48 euros a l’exercici 2019 i -21.817,59 a 

l’exercici 2020). 
- Resultat de exercicis anteriors: -4.180.210,38 euros (-3.819.473,27 a  

l’exercici 2019, xifra reexpresada). 
- Resultat del exercici: ( - ) 442.212,57 euros ( -360.737,11 euros euros a 

l’exercici  2019, xifra reexpresada). 
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A l’exercici 2020 la Fundació va registrar comptablement un deteriorament de la participació de 
Barcelona Mobile Ventures, S.L. per import 442.212,57 euros equivalent a les pèrdues de 
l’exercici. 

 
Els comptes anuals dels exercicis 2020 i 2019 d’aquesta societat han estat auditats. 
 

 
Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 

 

La composició dels comptes amb Administracions Públiques a 31 de desembre de 2020 i 2019 
és la següent:         
 

 2020 2019 

 Saldos 
deutors 

Saldos 
creditors 

Saldos 
deutors 

Saldos 
creditors 

Saldos amb Administracions Públiques         
     

a) Impost sobre el Valor Afegit: 0,00 48.093,59 1.412,80 0.00 
b) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 0,00 53.045,92 0.00 38.005,67 
c) Impost sobre societats: 0,00 0,00 0.00 0.00 
d) Seguretat Social: 0,00 58.906,27 0.00 59.710,37 
e) HP per subvencions 1.661.013,63 0,00 630.550,12 20.192,00 
f) Altres 544,19 0,00 6.277,65 0.00 

 1.661.557,82 160.045,78 638.240,57 117.908,04 
 
 

D’acord amb la legislació vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat Social     no poden 
considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 
inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o hagi  transcorregut el termini de prescripció 
d’acord amb la normativa vigent. La FUNDACIÓ té oberts a inspecció tots els impostos i 
cotitzacions socials que li són aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits. En opinió 
del Patronat no existeixen contingències d’imports significatius que es poguessin derivar de la 
revisió dels exercicis oberts a inspecció. 

 
Els Patrons de la FUNDACIÓ, en base a opinions tècniques recavades, consideren que la 
totalitat de les activitats presents o futures desenvolupades per la FUNDACIÓ són mereixedores 
de la qualificació d’empresarials, i per tant, generen el dret a la deducció plena de l’I.V.A 
suportat. Aquest fet permet la deducció de les quotes d’IVA suportat i la recuperació de l’IVA a 
compensar, atès que part dels ingressos que obtingui la FUNDACIÓ corresponguin a 
subvencions de les Administracions Públiques i a donatius d’empreses privades, no limita de cap 
manera el dret a deducció de les quotes suportades. 
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Impost sobre societats 
 

La FUNDACIÓ està acollida als beneficis fiscals establerts en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense afany de Lucre i dels Incentius Fiscals al 
mecenatge. 

 
La FUNDACIÓ, per la naturalesa de les seves activitats, no obté rendes no  exemptes de 
tributar per l’Impost sobre Societats. 

 

Nota 13 - INGRESSOS I DESPESES 
 
 

L’epígraf de Despeses de personal dels exercicis 2020 i 2019 presenta el següent                    detall: 
 

 2020 2019 

 
Sous i salaris 

 
2.338.089,78 

 
2.112.909,82 

Indemnitzacions 0,00 44.355,80 
Seguretat social 637.650,60 590.847,87 
Altres 86.031,60 93.344,77 

TOTAL 3.061.771,98 2.841.458,26 

 
 

La FUNDACIÓ ha registrat amb càrrec a l’epígraf de Sous i salaris i abonament a l’epígraf de 
Remuneracions pendents de pagament l’import corresponent a la retribució variable meritada 
durant els exercicis 2020 i 2019 a liquidar als  exercicis 2021 i 2020 respectivament. 
 
El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici, així com la situació de la plantilla a 31 de 
desembre de 2020 i 2019, es detalla seguidament: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Arrendaments operatius 
 
Les quotes satisfetes durant l’exercici 2020 en concepte d’arrendaments operatius              reconegudes 
com a despesa de l’exercici han ascendit a 310.314,17 euros (472.216,68 euros a l’exercici 
2019). 

 

Plantilla mitjana 2020 Plantilla mitjana 2019 
 Homes Dones Total  Homes Dones Total 
 

Directors 
 

5 
 

1 
 

6 
  

7 
 

1 
 

8 
Mànagers 10 12 22  9 10 19 
Tècnics 7 14 21  5 14 19 

 22 27 49  21 25 46 
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L’import total dels pagaments futurs mínims corresponents als arrendaments operatius es 
detallen a continuació: 

 
Exercici 2021 113.508,84 
Exercici 2022-2024 331.067,45 

 444.576,29 
 

Aquests pagaments futurs corresponen al contracte d’arrendament de la totalitat de la planta 2a 
de les oficines ubicades al PIER01 , amb venciment el 30 de novembre de 2024. 

 
Les prestacions de serveis realitzades per la FUNDACIÓ durant els exercicis 2020  i 2019, es 
corresponen amb serveis d’assessorament en l’organització d’esdeveniments i amb la cessió 
d’espais. 

 
Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, corresponen principalment a 
convenis de publicitat dels diferents esdeveniments gestionats per la FUNDACIÓ. 

 
 

Nota 14 - APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 
FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 

En els exercicis 2020 i 2019 no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació 
fundacional. Els actius no corrents de la FUNDACIÓ estan aplicats íntegrament a les finalitats 
fundacionals. 

 
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, i l’article 333-2 del llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de                  24 d’abril, la FUNDACIÓ 
compleix l’obligació de destinar al menys el 70% de les rendes obtingudes i dels altres ingressos 
nets anuals al compliment dels fins fundacionals. La resta s’ha de destinar al compliment diferit 
de les finalitats o a incrementar els fons propis de la FUNDACIÓ, d’acord amb el que es detalla 
en el quadre següent: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Any Ingrés Total 
Fundació A Aplicar 70% 

Despeses 
Fundacionals 

Exercici 

Import 
Pendent 

de 
destinar 

DESTINAT EN L'EXERCICI  

2017 2018 2019 2020 

2017 19.471.865,63 13.630.305,94 19.215.087,70 19.215.087,70       0,00 

2018 18.654.732,64 13.058.312,84 18.465.221,30   18.465.221,30     0,00 

2019 19.050.843,69 13.335.590,58 18.998.718,24     18.998.718,24   0,00 

2020 17.863.478,90 12.504.435,23 17.827.239,74       17.827.239,74 0,00 
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Nota 15 - OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

Les transaccions durant l’exercici amb les parts vinculades són les següents: 
 

 2020 2019 
INGRESSOS   

Prestacions de serveis:   
GSMA, Ltd.(Patró) 60.000,00 0,00 
Barcelona Mobile Ventures, SL (100% participada) 60.225,25 16.000,00 
Damm SA (Patró) 0,00 50.000,00 
Caixabank, SA (Patró) 50.000,00 25.000,00 
Fira Internacional de Barcelona (Patró) 0,00 75.000,00 

 170.225,25 166.000,00 

Subvencions oficials a les activitats (Nota 10):   

Ajuntament de Barcelona (Patró) 5.000.000,00 5.000.000,00 
Ministerio de Asuntos económicos y transformación digital. (Patró) 5.000.000,00 5.000.000,00 
Generalitat de Catalunya (Patró) 5.238.884,00 5.000.000,00 
Digital Future Society RED.ES 901.069,00 1.190.000,00 
Observatorio Nacional 5G RED.ES 340.030,00 450.000,00 

 16.479.983,00 16.640.000,00 

Donacions i altres ingressos per a activitats (Nota 10):   

Vodafone, S.A.U.(Patró) 150.000,00 150.000,00 
Damm SA (Patró) 200.000,00 200.000,00 
Caixabank, SA (Patró) 450.000,00 225.000,00 

 800.000,00 575.000,00 

Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions:   

GSMA, Ltd. (Patró) 0,00 837.998,78 
 0,00 837.998,78 
 17.450.208,25 18.218.998,78 
 

 2020 2019 
DESPESES   

Aportació anual segons contracte formalitzat amb GSMA, Ltd. i 
altres serveis 

 
9.530.482,00 

 
9.635.271,61 

Red.es (arrendament) 9.105,84 9.114,74 
Fira Internacional de Barcelona (altres) 23.114,58 581.726,98 
Vodafone, S.A.U. (telefonia i altres) 24.598,32 41.198,41 
Barcelona Mobile Ventures, S.A. 175.000,00 120.000,00 

 9.762.300,74 10.387.311,74 
   
Saldo deutor:   

Fira Internacional de Barcelona 632.415,00 527.015,00 
GSMA, Ltd. 0,00 820.378,52 
Barcelona Mobile Ventures, S.L. 7.150,89 0,00 
Ajuntament de Barcelona (subvenció) 0,00 75.000,00 
Red.es (subvenció) 901.069 1.190.000 
Generalitat de Catalunya (subvenció) 238.931 0,00 
Observatorio Nacional 5G RED.ES (subvenció) 340.030 450.000,00 

 2.119.595,89 3.062.393,52 
Saldo creditor:   

GSMA, Ltd. 3.000.000,12 3.004.334,12 
Fira de Barcelona 0,00 10.472,19 
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Vodafone España, S.A.U. 800,60 1.956,56 
Barcelona Mobile Ventures, S.L. 54.450,00 60.000,00 
 3.055.250,72 3.076.762,87 

 

L’objecte del contracte formalitzat amb GSMA, Ltd. és dur a terme el projecte per  la capitalitat 
mundial de la telefonia mòbil a Barcelona. 

 
A partir de l’exercici 2015 i amb l’objectiu de donar el tractament normatiu que correspon a la 
cessió gratuïta per part de la FUNDACIÓ dels drets d’organització del Congres BMWC a Fira de 
Barcelona, que han estat adquirits prèviament a GSMA, es va considerar que la prestació de 
serveis gratuïta de la FUNDACIÓ a la Fira de Barcelona està sotmesa a l’Impost sobre el Valor 
Afegit, més concretament li és d’aplicació l’article 78 de la Llei de l’I.V.A. Com a conseqüència 
de l’anteriorment exposat, la FUNDACIÓ ha emès a partir de l’exercici 2015, factures a Fira de 
Barcelona, pels drets de cessió de l’organització  del Congress BWCM, subjectes i no exemptes 
a l’Impost sobre el Valor Afegit, que s’ha aplicat al tipus general del 21%. 

D’acord amb l’article 13-3 dels Estatuts de la FUNDACIÓ, els membres del Patronat exerceixen 
el càrrec gratuïtament. 

 
Durant l’exercici 2020 i 2019, els membres del Patronat no han rebut de la FUNDACIÓ 
retribucions de cap classe per la seva activitat com a tals. 

 
No existeixen obligacions en matèria de pensions ni cap tipus de garantia assumides per la 
FUNDACIÓ, o d’altres passius, per compte dels membres del Patronat. 

 
A partir de l’exercici 2014 les funcions d’alta direcció són exercides pels membres del Patronat i 
de la Comissió Executiva de la FUNDACIÓ, els quals no han percebut retribució de cap classe. 

 
No existeixen obligacions en matèria de pensions ni cap tipus de garanties assumides per la 
FUNDACIÓ, o d’altres passius, per compte del personal d’alta direcció. 

 
 
 

Nota 16 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
 

No han esdevingut fets significatius amb posterioritat a la data de tancament dels comptes anuals i 
que per la seva importància requereixin la seva inclusió a la memòria. 

 
 
 

Nota 17 - ALTRA INFORMACIÓ 
 

Els canvis dels components del Patronat que s’han produït durant els exercicis 2020  i 2019, fins a 
la data de formulació dels presents comptes anuals, sense perjudici de la tramitació prevista 
legalment per a la seva inscripció en el registre corresponent, es detallen a continuació: 
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Exercici 2020: 
 

• Altes: Sr. Ramón Tremosa Balcells (representant Generalitat), Sra. Carme Artigas Brugal 
(representant Red.es) i Sra. Nadia Calviño Santamaría (representant Red.es). 

 
• Baixes: Sra. Àngels Chacón Feixas (representant Generalitat) i Albert Medran López 

(representant Ministeri d´Economía i Empresa).  
 

Exercici 2019: 
 

• Altes: Sra Meritxell Budó Pla (representant Generalitat), Sr. Jordi Martí Grau (secretari 
del Patronat), Sr. Jaume Collboni Cuadrado (representant de l’Ajuntament de Barcelona), 
Sr. Pau Relat Vidal (representant Fira de Barcelona), Sra. Elena Otero – Novas 
(representant Vodafone), Sra. Luz Usamentiaga Ortiz (representant Orange) i Sr. Jordi 
Gual Solé (representant CaixaBank) 

 
• Baixes: Sra. Ela Artadi Vila (representant Generalitat), Sr. José Luis Gómez Fernández 

(secretari del Patronat), Sr. Gerardo Pisarello Prados (representant Ajuntament de 
Barcelona), Sr. Josep Lluis Bonet Ferrer (representant Fira de Barcelona), Sr. Francisco 
Román Riechmann (representant Vodafone) i Sr. Ignacio de Orúe Sabau (representant 
Orange) 

 
 

 
Medi Ambient. La FUNDACIÓ no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions i 
contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ésser significatius en relació amb el 
patrimoni, la situació financera i els resultats de la FUNDACIÓ. Per aquest motiu, no s’inclouen 
desglossaments en aquesta memòria dels comptes anuals pel que fa a informació sobre qüestions 
mediambientals. 

 
Honoraris d’auditoria. Les despeses d’auditoria, derivats dels honoraris meritats durant l’exercici 
2020 per  Uniaudit Oliver Camps, S.L. i durant l’exercici 2019 per Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, S.A. són repercutides per l´Ajuntament de Barcelona. 
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Aquests comptes anuals de la FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL 
FOUNDATION, corresponents a l’exercici 2020, han estat formulats pel Patronat a Barcelona  
el 02 de Juliol de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Sra. Ada Colau Ballano Sr. Jordi Martí Grau 
Presidenta del Patronat Secretari del Patronat 
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