
RELACIÓ DE CONVENIS 2021

Exercici Entitat Objecte del Conveni/Acord/Contracte Data de Formalització Drets i Obligacions 
Tipus de relació Contractual 

(Acord/Conveni/Cte. Comercial)
Data Venciment

2021 GSMA, Ltd
Col.laboració entre Turisme de Barcelona i GSMA Ltd., entitat organitzadora del Mobile World 
Congress, per la prestació de serveis d’informació, de reserva de restauració, i venda de 
productes turístics durant l’edició 2021 del congrés.

16/03/2021
TdB facilita restaurants i serveis turístics als 

congressistes del MWC 2021. GSMA 
promociona productes de TdB

Acord de Col·laboració 01/07/2021

2021 AssociationWorld
Acord entre el BCB i Association world per a la determinació de Barcelona com a Destination 
Global Partner

19/01/2021

Desenvolupament d'estratègies conjuntes 
pel foment de Barcelona com a destinació 
internacional i associacionisme europeu. 

Partnership fee de 13.310 €. 

Acord de Col·laboració 31/12/2021

2021 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya Adhesió del CCAM a la campanya d'activació comercial a la ciutat de Barcelona. 08/06/2021
Aportació de CCAM de 150K mitjançant 

contractació de mitjans digitals i de 
comunicació 

Acord de Col·laboració associat a campanya

2021 Icària Iniciatives Socials, S.A.L.
Col·laboració en l'esdeveniment 2021 del Business with social & sustainable value, denominat 
"Ave Fènix Barcelona"

13/07/2021
Participació de TdB a l'esdeveniment a cost 

0
conveni de col·laboració 13/07/2022

2021 Barcelona Serveis Municipals, S.A. Cessió d'espai de l'Estació Barcelona Nord 22/07/2021

Cànon 300€/mes. Cessió d'espai per a 
comercialització i de Video-Wall per 

comercialització de TdB i tercers amb 
contraprestació a BSM del 20%

Acord de Col·laboració 31/12/2022

2021 Arquebisbat de Barcelona Cessió d'espai al Museu diocesà per a l'ús Oficina d'Informació Turística 30/07/2021
Cessió d'espai a cost 0. Comercialització de 

TdB dels productes facilitats per 
l'arquebisbat.

Acord de col·laboració 30/07/2022

2021 Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme Col·laboració en els estudis "Diploma i cursos de Postgrau en Turisme Circular i Sostenible" 15/09/2021

Participació de TdB al programa formatiu i 
promoció de Tecnocampus a XXSS. Reducció 
quota matricula membres TdB i participació 

a la jornada d'economia circular 

Acord de Col·laboració
24/06/2022 (associat a curs 

escolar)

2021 Surf Channel, S.L.
Col·laboració per a la promoció de la ciutat com a acollidora i foment d'esports nàutics en general 
i del surf en particular

17/11/2021
Cessió d'impatges i part del vídeo per part 

de Surf Channel. Aportació de 4000 euros de 
TdB com a patrocinador. 

Acord de Col·laboració
Associat a vigència dels 

drets de propietat 
intel·lectual

2021 Agència Catalana de Turisme Col·laboració per a la organització de la Welcome Reception de la IBTM 29/11/2021
TdB aporta 104.364,40 euros. ACT aporta 
25.635,60 euros. + Accions de promoió de 

l'esdeveniment a XXSS de cada entitat
Acord de Col·laboració 02/12/2021

2021 Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona
Conveni de col·laboració per a la promoció turística de la destinació Barcelona sostenible i 
responsable i la gestió de l'Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió 2021

29/11/2021

DIBA aprota 570K, Ajuntament de Barcelona 
aporta 114.130 euros i TdB aporta igual 

import que la DIBA en accions promocionals 
i de mkt. 

Conveni Interadministratiu 31/12/2021

2021 GSMA, Ltd
Col.laboració entre Turisme de Barcelona i GSMA Ltd., entitat organitzadora del Mobile World 
Congress, per la prestació de serveis d’informació, de reserva de restauració, i venda de 
productes turístics durant l’edició 2022 del congrés.

10/12/2021
TdB faciltia restaurants i serveis turístics als 

congressistes del MWC 2022. GSMA 
promociona productes de TdB

Acord de Col·laboració 03/03/2022

2021 Agència Catalana de Turisme
Conveni per a la integració, mitjançant aportació econòmica per a l'any 2021, en els Consell de 
Direcció de l'Agència Catalana de Turisme

31/12/2021
TdB aporta 125.000 euros en especie 

(accions promocionals) 
Conveni Interadministratiu 31/12/2021
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