
Data formalització 

contracte incial
Patrocinador Aportació del patrocinador

03/06/2014 SA DAMM 300.000 €, més IVA

23/06/2014 REPSOL, SA 200.000 €, més IVA

20/10/2014 CAIXABANK, S.A  120.000 €, més IVA

27/10/2014 COMSA EMTE, S.L  85.000 €, més IVA

01/12/2014
EL CORTE INGLES, 

S.A
50.000 €, més IVA

20/04/2015 TELEFONICA, S.A 750.000 €, més IVA

06/05/2016

MÉS SALUT I

TREBALL, SERVEI DE

PREVENCIÓ DE

RISCOS LABORALS

S.L.U.

Aportació econòmica de 3.476 €, més IVA

Aportacions en espècies:

- Prevenció aliena (valorada en 2.140 €, més

IVA)

- Vigilància de la salut (valorada en 1.040 €, més

IVA)

- Assistència tècnica (valorada en 4.200 €, més

IVA)

06/05/2016

UTE URBANITZACIÓ

ANELLA

MEDITERRÀNIA

78.130,42, IVA inclòs

19/05/2016
BORGES BRANDED 

FOODS, S.L.U
10.000 €, més IVA

19/05/2016
DOW CHEMICAL 

IBERICA S.L
250.000 €, més IVA

19/07/2016

KYOCERA 

DOCUMENT 

SOLUTIONS ESPAÑA, 

S.A

Aportació en espècies consistent en la cessió gratuïta de l'ús 

d'impressores i en la prestació gratuïta dels serveis d'impressió. La 

referida aportació en espècies es valora en 125.936 €

07/10/2016

SGAB, SOCIEDAD 

GENERAL DE AGUAS 

DE BARCELONA, S.A.

30.000 €, més IVA

07/10/2016

SOREA, SOCIEDAD 

REGIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUAS, S.A.U

30.000 €, més IVA

10/10/2016
PRODUCTES

AVICOLES GRANJA
10.000 €, més IVA

03/05/2017
LOGÍSTICA COSTA

DORADA, S.L.

Aportació en espècies consistent en la prestació

en favor de la Fundació, de forma gratuïta, de

serveis de missatgeria local, nacional i

internacional per un valor de 10.000 €, més IVA

13/07/2017 ERCROS, S.A. 100.000 €, més IVA

26/07/2017
TOYOTA ESPAÑA, 

S.L.U.

Aportació en espècie consistent en la cessió de l'ús de 250 vehicles, 

que seran destinats per la Fundació a la cobertura de necessitats 

relacionades amb l'organització i celebració dels Jocs. 

L'aportació en espècie descrita es valora en la quantitat de 356.250 

€, IVA exclòs

15/03/2018 JOMA SPORT, S.A. 

Aportació en espècie consistent en la posada a disposició de béns 

corresponents al vestuari oficial requerit per l'organització dels XVIII 

Jocs Mediterranis.

L'aportació en espècie descrita es valora en la quantitat de 266.010 

€, IVA exclòs

17/05/2018 RENFE - Operadora

Aportació en espècie consistent en l'aportació a la Fundació, de 

forma gratuïta, d'un màxim de 150 bitllets diaris de rodalies, del 15 

de juny al 4 de juliol de 2018, valorats econòmicament en 46.976,46 

€; així com en l'atorgament de descomptes addicionals als membres 

de la Fundació, Federacions i personal organitzador acreditat dels 

Jocs pels seus desplaçaments en trens de rodalies, mitja distància i 

AVE-Llarga distància, del 15 de juny al 4 de juliol.

11/06/2018

ARAMARK 

SERVICIOS DE 

CATERING, S.L.

Aportació en espècies consistent en la posada a disposició de 6000 

unitats de catering requerides per a l'organització dels Jocs, així com 

en la distribució gratuïta diària de les referides unitats. Dita aportació 

en espècies es valora en la quantitat de 95650 €, IVA exclòs. 

18/06/2018

COCA-COLA 

EUROPEAN 

PARTNERS IBERIA, 

S.L.U.

Aportació en espècie consistent en:

(i) la posada a disposició gratuïta de 81.273 unitats d'ampolles de 

beguda isotònica Powerade PET de 0,5 litres (aportació valorada en 

80.088,54 €, IVA exclòs) i de 99.380 unitats d'ampolles de Coca Cola 

PET de 0,5 litres (aportació valorada en 61.118,2 €, IVA exclòs)

(ii) la cessió gratuïta del dret d'ús dels següents materials: 30 neveres 

vitrina i 108 neveres arcó (aportació valorada en 25.000 €, IVA 

exclòs) 

(iii) la cessió gratuïta del dret d'ús de mobiliari per a equipar les sales 

VIP de les diferents instal·lacions, la zona de descans dels atletes a la 

Zona Internacional de la Vila Mediterrània i la zona d'espera dels 

atletes a la cerimònia d'inauguració (aportació valorada en 2000 €, 

IVA exclòs)

07/10/2016
SGAB, SOCIEDAD 

GENERAL DE AGUAS 
195.000 €, més IVA

12/05/2017

SOCIEDAD ESTATAL 

DE LOTERIAS Y 

APUESTAS DEL 

ESTADO, SME

2.000.000 €, més IVA

07/10/2016
SOREA, SOCIEDAD 

REGIONAL DE 
195.000 €, més IVA




