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CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÈS 

GENERAL (ART. 25 LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE) DE 
“RÈGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 

Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO” 

 
 
 
Barcelona a 30 de desembre de 2014.  
 
 
 
REUNITS: 
 
 

D’una part, FUNDACIÓ BARCELONA ZOO, en endavant LA FUNDACIÓ, 
amb domicili social al Parc de la Ciutadella s/n. (08003-Barcelona) amb NIF 
G65522302, inscrita al registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb 
el número 2.720, representada en aquest acte pel seu Apoderat Sr. Ignasi Armengol 
i Villà, amb DNI 35024457B,   segons acredita en escriptura de data 17 de juliol de 
2012, atorgada davant la Notari de Barcelona,  Maria de Rocafiguera Gibert,  núm. 
1253 del seu protocol.  
 

I de l’altra, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, en endavant 
BSM, amb domicili  social al carrer Gran Via Carles III, 85 bis, (08028-Barcelona) 
amb  NIF A08-765919, representada en aquest acte per la Sotsdirectora General 
d’Operacions, Sra. Anna Xicoy Cruells, amb DNI 37739450S, d’acord amb les 
facultats que resulten de l’escriptura de data 24 de gener de 2013  atorgada davant 
el Notari de Barcelona,  Maria de Rocafiguera Gibert núm. 150 del seu  protocol.  
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal amb la que 
actuen, i    

 
 

 
 
MANIFESTEN :  
 

II..  Que LA FUNDACIÓ té com a finalitat general la promoció i el desenvolupament del 
Parc Zoològic de Barcelona, impulsant nous projectes de recerca, conservació, 
educació i sensibilització per tal d’esdevenir, des de la consideració de servei públic, 
un instrument orientat a la preservació de la biodiversitat, a la generació de 
coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i preservació dels ecosistemes,  i 
sobre la interrelació que entre les diferents formes de vida es produeixen. 
 

IIII..  Que LA FUNDACIÓ ha optat pel règim fiscal previst a la llei 49/2022, de 23 de 
desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
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fiscales al mecenazgo”, donat que ha acreditat davant la delegació de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària, el compliment dels requisits establerts a l’ 
esmentada Llei. 
 

IIIIII..  Que BSM desitja col·laborar amb la FUNDACIÓ, realitzant una aportació econòmica 
per a la consecució dels projectes que té en marxa la FUNDACIÓ en l’actualitat i de 
forma especial per a l’ impuls del Programa de Recerca i Conservació del Zoo (PRIC). 
 

IIVV..  Que a la reunió del Patronat de la Fundació celebrada el dia 2 de desembre de 2014  
els membres del Patronat presents a la sessió, van acordar autoritzar la formalització 
del present conveni de col·laboració entre Fundació Barcelona Zoo i Barcelona de 
Serveis Municipals, S.A., delegant la signatura del mateix, en nom de la Fundació, en 
el seu apoderat Sr. Ignasi Armengol i Villà.  
 

VV..  Que en virtut de les manifestacions precedents, ambdues parts acorden formalitzar 
el present conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general, 
d’acord amb les següents:  

 

 
CLÀUSULES 

 
 
 
Primera – OBJECTE 
 
Es objecte d’aquest conveni, el compromís adquirit per BSM de col·laborar amb la 
FUNDACIÓ, mitjançant l’aportació econòmica que s’assenyala a la Clàusula Segona, 
per desenvolupar les següents tasques per la FUNDACIÓ: 
 

a) Gestió i impuls del Programa de Recerca i Conservació del Zoo (PRIC) 
 

b) Organització d’activitats formatives, divulgatives  i culturals, en diversos formats i 
orientades al gran públic, per a incidir en els valors de la biodiversitat i el medi 
ambient i el seu us  sostenible. 
 

c) Desenvolupament i gestió de la recerca científica orientada a la conservació de les 
espècies animals tant in situ com ex situ, mitjançant l’establiment de relacions i 
intercanvi de coneixements a les Universitats i grups de recerca i investigadors, amb 
col·laboració amb altres institucions i entitats publiques i privades, donant prioritat a 
projectes de col·laboració conjunta, en virtut de les línies estratègiques contingudes 
en el Programa de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona.  
 

d) Impuls i organització d’estudis, recerques, seminaris i conferències, així com l’edició 
directa o indirecta de publicacions, o la realització d’exposicions dirigides a potenciar, 
exposar i difondre els valors naturals de Barcelona, la seva Àrea Metropolitana, 
Catalunya, la Mediterrània i el món, tot afavorint el coneixement i preservació de la 
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seva biodiversitat, i promovent entre la ciutadania una relació  respectuosa amb la  
natura i  l’aprofitament sostenible dels seus recursos. 
 

e) A difondre la col·laboració de l’ empresa BSM, en els termes del present conveni. 
 

f) La FUNDACIÓ porta a terme les anteriors tasques d’interès general en las que 
col·laborarà BSM, en compliment del seu objecte o finalitat fundacional.  
 
 
Segona.  APORTACIÓ ECONÒMICA 
 
L’aportació econòmica de l’empresa BSM consistirà en les següents quantitats: 
 

 Per a l’any 2015: Una quantitat fixa de 150.000 euros  (150.000€). Del quals 
142.100 euros  s’aportaran en efectiu, i 7.900 euros s’aportaran en espècie 
mitjançant la prestació del serveis de comptabilitat, administració i estructura 
de la Fundació.  

 
 Addicionalment BSM podrà incrementar l’aportació econòmica fins un màxim 

de 150.000 euros (per tant, l’aportació total màxima de BSM ascendiria a 
300.000 euros). Aquesta aportació addicional té un caràcter variable i es 
determinarà en funció de la combinació dels dos paràmetres següents: 
 

a) Del grau d’obtenció de recursos de tercers de la Fundació corresponent 
a la partida “Altres donacions o aportacions de tercers”, de la següent 
manera: 

 
Pressupost Fundació Altres Donacions o aportacions de tercers:   150.000 
menys les quantitats obtingudes per la Fundació per aquests conceptes: 
X. 

 
DIFÈRENCIA = APORTACIÓ ECONÒMICA VARIABLE DE BSM - X 

 
b) Necessitat econòmica real de la Fundació vinculada a projectes d’interès 

en l’exercici de referència que calgui operativitzar.  
 

 
El lliurament de les quantitats esmentades es realitzarà: 
 

 

 Per la  quantitat fixa 2015: La Fundació emetrà cada final de mes, una 
factura  per import de 12.500 euros.  BSM pagarà les factures corresponents 
a mida  que la Fundació vagi justificant les despeses corresponents a les 
tasques objecte d’aquest conveni. De la primera factura,  BSM liquidarà la 
part corresponent a l’aportació en espècie, i per la resta realitzarà les 
transferències bancàries corresponents.   
 



   

4 
 

 Per la quantitat variable la Fundació emetrà una factura  a 31 de desembre 
de 2015. Això no obstant, segons com vagin evolucionant els ingressos de la 
Fundació per Altres donacions o aportacions de tercers, BSM podria acordar 
entregar alguna bestreta a compte. 
 

A totes les factures es farà constar el número de comanda que BSM facilitarà. 
 
La FUNDACIÓ es compromet a destinar l’aportació econòmica rebuda de BSM en 
virtut del present conveni de col·laboració, al desenvolupament de les tasques 
citades en la clàusula PRIMERA anterior, o a d’altres tasques prèviament acordades 
per escrit amb BSM, però en tot cas, s’ha de tractar de tasques d’interès general que 
constitueixen l’objecte fundacional de la FUNDACIÓ. 
 
 
Tercera – DIFUSIÓ DE LA COL·LABORACIÓ 
 
La FUNDACIÓ es compromet a difondre anualment a la seva memòria econòmica i 
d’activitats, la col·laboració de BSM.  
 
 
Quarta – DURADA 
 
El present conveni de col·laboració iniciarà la seva vigència a partir del 1 de gener 
del 2015, i finalitzarà el 31 de desembre de 2015. A partir d’aquesta data, 
s’extingiran de forma tàcita els compromisos respectius.  
 
No obstant el termini fixat per a la vigència del present conveni, BSM manifesta  la 
seva voluntat d’establir a partir de la data indicada, un nou acord de col·laboració 
entre ambdues entitats, segons els compromisos que puguin assolir les parts en el 
futur, i en el marc de referència establert en el present conveni. 
 
 
Cinquena – LEGISLACIÓ APLICABLE I ARBITRATGE 
 
El present conveni de col·laboració es regirà d’acord amb les seves clàusules aquí 
pactades,  i per l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “Régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. 
 
Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present conveni les parts 
es sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de 
l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual se li encarrega la designació de 
l’àrbitre i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compromís de la 
decisió arbitral. 
 
 
Sisena – I.V.A 
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El present conveni de col·laboració no està subjecte a l’ impost de l’ I.V.A. atès que 
d’acord amb el que estableix l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
“Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo”, la difusió de la participació del col·laborador no constitueix una 
prestació de serveis. 
 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
 

Per FUNDACIÓ BARCELON   
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A   FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

 

 

 
 
 
Sra. Anna Xicoy  i Cruells                              Sr. Ignasi Armengol i Villà 
Sotsdirectora General  d’Operacions                                Apoderat    
      


