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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7120 Reial Decret Llei 8/2015, de 26 de juny, de mesures de suport per a la 

continuïtat de Barcelona com a «Mobile World Capital» per al període 2019-
2023.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El Mobile World Congress és un congrés de caràcter anual entorn del món de la 
comunicació mòbil. L’organització recau en Groupe Speciale Mobile Association (d’ara en 
avant, GSMA), que reunix quasi 800 operadors de telefonia mòbil de 219 països, així com 
més de 200 empreses en el món del mòbil. Des de 1990, l’associació GSMA organitza el 
«Mobile World Congress» i des de l’any 2006 se celebra a Barcelona. Es tracta d’un 
esdeveniment d’especial rellevància en el món de la telefonia mòbil.

En 2010, GSMA va establir un nou plantejament per a la celebració d’este esdeveniment 
per al període 2012-2018, i es va obrir un procés de presentació de candidatures a escala 
mundial. En este procés de selecció, que va durar 18 mesos, van participar més de 30 
ciutats de tot el món i van quedar finalistes les ciutats de Munic, Milà, París i Barcelona. 
Esta última va ser seleccionada finalment, per la qual cosa es va firmar el 14 de juliol 
de 2011 amb GSMA el corresponent conveni. Amb la declaració de Barcelona com a 
Mobile World Capital fins a l’any 2018, Barcelona no sols és la seu oficial del mencionat 
esdeveniment, sinó que a més és la seu de tota una sèrie d’actuacions i projectes paral·lels 
per a impulsar projectes i empreses de mobilitat al llarg de tot l’any.

La Barcelona Mobile World Capital és sens dubte una actuació singular de rellevants 
característiques i implicacions per al sector de les telecomunicacions, amb un important 
efecte d’arrossegament en el conjunt de l’economia espanyola. Coincidix amb un moment 
d’expansió o nou salt tecnològic per la irrupció i expansió d’internet mòbil i els nous 
dispositius i canals d’accés a la xarxa que transforma els models de negoci en Internet cap 
a servicis des de dispositius mòbils i accés a la xarxa des de canals en mobilitat. És la 
mobilitat la que permet l’expansió de noves aplicacions, el redisseny dels servicis existents 
i, sobretot, permet accedir a Internet a cada vegada més persones en el món. 
L’esdeveniment oferix l’oportunitat a les empreses espanyoles d’aprofitar esta onada 
d’innovació, obrint multitud de possibilitats de compartir i exportar iniciatives empresarials 
que ací han sigut reeixides. Però, a més, Barcelona Mobile World Capital és un 
esdeveniment d’especial rellevància, no sols des del punt de vista del desenrotllament de 
les telecomunicacions i el desenrotllament de les tecnologies i la societat de la informació, 
sinó també des del punt de vista turístic i de la imatge d’Espanya a l’associar, com a 
atributs del nostre país, tecnologia i modernitat. L’impacte positiu de la Barcelona 
Mobile World Capital ha augmentat any a any. En l’edició de 2014, es van xifrar els 
ingressos en 397 milions d’euros, 12.300 llocs de treball i 30 milions d’euros de recaptació. 
L’impacte econòmic acumulat del Mobile World Congress en la ciutat de Barcelona (en el 
període 2006-2014) s’estima en 2.500 milions d’euros i l’impacte en el mercat laboral 
ascendix a 60.000 llocs de treball temporals. Les previsions sobre l’impacte econòmic per 
als pròxims anys són encara millors, comptant amb el prestigi consolidat d’este 
esdeveniment, referència a escala mundial, i la multiplicació d’activitats relacionades amb 
el desenrotllament de les tecnologies mòbils liderades per la Fundació Mobile World 
Capital.

En l’última edició del Congrés celebrat a principis de 2015, el Mobile World Congress 
va reunir més de 93.000 visitants de 200 països i més de 2.000 companyies, que van 
mostrar productes i servicis altament innovadors en 100.000 metres quadrats d’espai 
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expositiu. Els quatre dies de conferències i demostracions van atraure executius de tot el 
món i de les operadores de telefonia més influents, així com companyies de programari, 
proveïdors d’equips, companyies d’Internet i empreses de sectors com l’automoció, les 
finances i la sanitat, a més de delegacions governamentals de tot el món. L’impacte directe 
en el sector turístic, en temporada baixa, i indirecte en la ciutat i la incidència en termes 
d’imatge d’Espanya han de ser també tinguts en compte.

El Govern ha manifestat públicament la seua voluntat de recolzar este esdeveniment, 
tant amb la manifestació d’eixe suport pel president del Govern en seu parlamentària com 
amb la presència del rei d’Espanya i de diversos membres del Govern a Barcelona durant 
la seua celebració. A més, els alts càrrecs del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme han 
participat regularment en les reunions del Patronat i del Comité Executiu.

II

En estos moments, l’associació GSMA ha plantejat no obrir el procés de selecció a 
noves seus per al període 2019-2023 si des d’Espanya es prorroga el compromís 
existent en l’actualitat. L’Ajuntament de la ciutat de Barcelona, junt amb la Fundació Mobile 
World Capital ha anunciat la seua intenció de presentar una proposta de renovació del 
compromís actual perquè el dit esdeveniment continue celebrant-se a Barcelona durant el 
període 2019-2023.

La renovació del compromís per a la celebració de l’esdeveniment per a este nou 
període és especialment important. Si no es firma esta renovació, es corre el risc de la 
pèrdua de la condició de Mobile World Capital per a Barcelona. Les conseqüències serien 
molt importants, ja que el Mobile World Congress és el principal congrés internacional que 
se celebra a Espanya.

La necessitat ve determinada pel calendari de decisions de GSMA. El Consell de la 
dita associació decidirà, en la seua pròxima reunió del 14 de juliol de 2015, si aprova la 
renovació de la capitalitat de Barcelona per al període 2019-2023 o bé obri el procés de 
selecció a altres candidatures. L’aprovació de la renovació pel Consell de GSMA requerix 
la firma prèvia per totes les parts de l’extensió del conveni de 2011, en els termes negociats 
per les dites parts i que van ser presentats i ratificats per l’alcalde de la ciutat de Barcelona 
el 2 de juny de 2015 i pel conseller d’Empresa i Ocupació el 9 de juny de 2015. En 
l’actualitat, l’única organització participant en l’esdeveniment Barcelona Mobile World 
Capital que no ha subscrit esta extensió de l’acord és l’Administració General de l’Estat.

III

En la present norma concorren, per la seua naturalesa i finalitat, les circumstàncies 
d’extraordinària i urgent necessitat exigides per l’article 86 de la Constitució Espanyola per 
a l’aprovació dels decrets llei. L’adopció de les mesures regulades en este reial decret llei 
obeïx a la necessitat d’habilitar el ministre d’Indústria, Energia i Turisme, en nom de 
l’Administració General de l’Estat, per a firmar l’extensió del dit Conveni de 14 de juliol 
de 2011, fins a l’1 d’octubre de 2023, a fi d’obtindre la designació de Barcelona com a 
Mobile World Capital per al període 2019-2023. Tot això requerix una resposta immediata, 
que justifica l’adopció d’esta mesura amb la major urgència.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució 
Espanyola, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 26 de juny de 2015,
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DECRETE:

Article 1. Ratificació d’acords en relació amb la renovació de la designació de la ciutat de 
Barcelona com a Mobile World Capital per al període 2019-2023 i autorització per a la 
firma de la dita renovació.

1. Es ratifica el protocol subscrit entre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme del 
Regne d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, així com 
l’oferta presentada a GSMA Ltd, firmats el 26 de març de 2015 pel Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme del Regne d’Espanya, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Consorci de Turisme de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i Fundació 
Mobile World Capital Foundation per a la renovació de la designació de la ciutat de 
Barcelona com a Mobile World Capital per al període 2019-2023.

2. S’autoritza el secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació, en representació de l’Administració General de l’Estat, a firmar l’extensió del 
Conveni de 14 de juliol de 2011 fins a l’1 d’octubre de 2023, en els termes negociats per 
les parts i ratificats per l’alcalde de la ciutat de Barcelona el 2 de juny de 2015 i pel conseller 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya el 9 de juny de 2015.

Article 2. Garantia dels drets de l’Administració General de l’Estat.

1. En cas que l’Administració General de l’Estat haja de fer front a responsabilitats 
derivades de l’aplicació de l’article 27 del conveni a què es referix esta norma, les 
administracions públiques firmants assumiran, en la part que els siga imputable, les 
responsabilitats que es meriten, de conformitat amb el que preveu este article i les 
disposicions de caràcter reglamentari que, en desplegament i execució d’este, es dicten.

2. L’Administració General de l’Estat adoptarà les mesures necessàries per a garantir 
els seus drets enfront de les reclamacions que es dirigisquen contra esta per obligacions 
el compliment de les quals corresponga a una altra administració pública, i articularà 
respecte d’això els mecanismes de compensació que siguen adequats.

Disposició addicional única.

En atenció a la urgència que concorre per a la firma de l’acord que s’autoritza en 
l’article 1, la tramitació del corresponent expedient de gasto haurà de completar-se en el 
termini d’un mes.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el dia que es publique en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 26 de juny de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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