
Convenis de col·laboració vigents el 2016  
 
 
Els convenis de col·laboració subscrits el 2016 o bé en anys anteriors amb altres entitats i que 
han comportat efectes econòmics, financers i patrimonials per a la FUNDACIÓ en l’exercici 
2016 es relacionen tot seguit. En tots els casos es troben vinculats a les finalitats previstes als 
Estatuts de la FNOB. 
 
 
a) Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) – reciclatge i reutilització d’elements 

dels vaixells de l’escuderia FNOB  
 
 

Signat el 5 de febrer de 2014, tenia raó per a què la FNOB difongués els serveis i activitats que 
es realitzen als tallers productius i de formació professional ocupacional del CIRE i per a la  
reutilització i aprofitament de les veles en desús de les embarcacions que participen en la 
BWR. 
 
 
El conveni es renova de forma automàtica per períodes anuals. 
 
 
a) Federació Catalana de Vela – escoles de vela  
 
 
Formalitzat el 7 d’abril de 2014, ha comportat per a la FNOB posar a disposició de l’Escola 
Catalana de Vela el programa de l’Escola de Creuer Oceànica, amb el vaixell Mirabaud Open 
60 i establir Centres de Seguiment de la BWR, per a l’homologació de tècnics de la regata. 
 
 
Els recursos aplicats per la FNOB a aquest conveni el 2015  han estat de 15.307,61 euros, en 
concepte de xerrades a centres d’ensenyament i pel desenvolupament de bateigs als diferents 
Centres de Seguiment (2.267,55 euros l’any 2014). 
 
 
b) Conveni marc amb la Universitat de Barcelona (UB )  
 
Formalitzat el 1 de març de 2016, i en base a les constants col·laboracions entre ambdues 
entitats des de la primera edició de la Barcelona World Race, aquest conveni estableix un marc 
global de col·laboració entre la UB i la FNOB. 
 
El desenvolupament d’aquesta col·laboració inicial haurà d’establir-se a través d’una 
programació específica que s’elaborarà de comú acord entre les parts. 
 
Aquesta programació serà sotmesa a l’aprovació de les autoritats competents d’acord amb els 
procediments establerts per cadascuna de les parts i serà objecte de les addendes 
específiques oportunes. 
 
 
El conveni no ha donat lloc a cap despesa per la FNOB al llarg del 2016. 
 
 
c) Conveni marc amb l’Institut Químic de Sarrià  
 
 
El 2009 la FNOB i la Universitat Ramon Llull a través del grup d’enginyeria de materials d’IQS 
van posar en marxa un conveni de col·laboració junts amb altres 5 entitats pel 
desenvolupament d’un projecte de recerca i innovació, el projecte WIN-D. 
 



La FNOB i l’IQS també van treballar conjuntament en el marc de la navegació el projecte 
multidisciplinari de practica integrada amb el projecte de disseny de vaixells de radio control.  
El projecte es va obrir a altres universitats amb el projecte RC Sailing Challenge. 
 
 
 
 
Amb l’esperit de seguir mantenint una col·laboració mútua per desenvolupar projectes de futur 
que promoguin l’intercanvi d’informació, la formació, divulgació, innovació i recerca universitària 
en el camp del sector marítim i en altre activitats d’interès comú, es formalitza aquest conveni el 
31 de març del 2016. 
 
El conveni no ha donat lloc a cap despesa per la FNOB al llarg del 2016. 
 
 
d) Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim  de Barcelona – organització regata 

Santa Eulàlia, de Barcelona a Setè (França)  
 
 
Signat el 25 de novembre de 2014 té per objecte la col·laboració amb el Consorci per a 
organitzar la regata, creant-ne un equip de treball conjunt per a desenvolupar el projecte bàsic i 
executiu de la prova, la qual va tenir  lloc el març de 2016. 
 
El conveni ha donat lloc a una despesa per la FNOB de 181,05€ al llarg del 2016 
 
e) Conveni Marc Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.  
 
 
Formalitzat el 20 de gener de 2016 el conveni estableix la col·laboració de les parts en 
actuacions  que promoguin l’intercanvi d’informació, la formació, divulgació, innovació, material  
i recerca en el camp del sector marítim  i en altre activitats d’interès comú. 
 
 
f) Federació Catalana de Vela – lliurament de bestr eta 
 
 
Formalitzat el 8 de maig de 2012 tenia per objecte l’atorgament d’una bestreta a la Federació 
per import nominal de 50.000 euros, per a contribuir a finançar els costos d’organització del 
Campionat del Món de la Classe 470, celebrat entre el 10 i el 19 de maig de 2012 a Barcelona, 
assumits per la Federació. 
 
 
La bestreta comptava amb la garantia d’un ajut econòmic a percebre de l’Ajuntament de 
Barcelona per part de la Federació per import de 300.000 euros, per a contribuir al finançament 
del campionat. 
 
 
Al venciment, la bestreta no va ser retornada per la Federació. El seu import ve essent objecte 
de compensació financera amb serveis que la Federació presta a la FNOB. 
 
 
g) International Monohull Open Class Association (I MOCA) – Organització 3 noves 

edicions de la BWR  
 
 
La IMOCA és una classe internacional d'embarcacions de vela reconeguda per la Federació 
Internacional de Vela (ISAF).  
 
 
 



 
 
 
El 21 d’abril de 2015 la IMOCA i la FNOB varen signar un acord pel qual aquesta es 
compromet a organitzar les edicions 2018, 2022 i 2026 de la BWR, amb sortida a Barcelona i la 
IMOCA a integrar-la al seu calendari oficial del campionat del món de regates oceàniques i a 
promoure-la entre els seus membres. 
 
En base a l’acord, la FNOB ha assumit l’any 2016 la despesa de 60.000€ 
 
 
h) Conveni Marc Gastrocultura Mediterranea S.L. i E atlyo Adventure Food S.L.  
 
 
Formalitzat el 12 d’abril de 2016, pretén buscar sinèrgies entre les 3 parts en l’àmbit dels 
liofilitzats en actuacions que promoguin l’intercanvi d’informació, la formació, divulgació, 
innovació i recerca en el camp del sector de referència i en altre activitats d’interès comú. 
 
 
i) Conveni Marc Consulado General de Mexico en Barc elona  
 
 
Formalitzat el 5 de juliol de 2016, estableix la col·laboració de les parts en una sèrie 
d’esdeveniments culturals que el Consulat de Mèxic a Barcelona portarà a terme a les 
instal·lacions de la fnob. 
 
 
j) Conveni Marc Reial Club Nautic de Barcelona (RCN B) 
 
 
En el marc de l’eix estratègic de l’Esport de la FNOB , i tenint en compte que un dels objectes 
del RCNB és fomentar el desenvolupament dels esports nàutics, especialment de la vela, es 
formalitza el present conveni el 11 de maig de 2016 per tal de buscar col·laboracions 
d’ambdues parts en actuacions que promoguin l’intercanvi d’informació i recursos per 
l’organització de regates i altres activitats d’interès comú. 
 
 
k) Conveni Institut de Nàutica de Barcelona – per p romoure i impulsar la formació 

professional i els ensenyaments esportius en l’àmbi t nàutic  
 
 
Formalitzat el 27 d’abril del 2016 té per objectiu principal fomentar la formació professional i els 
ensenyaments esportius de la nàutica esportiva i d’esbarjo, apropar l’oferta formativa a les 
necessitats d’aquest sector i facilitar la inserció professional del jovent format en aquests cicles 
formatius 
 
 
l) Conveni Consorci d’Educació de Barcelona i Insti tut de Nàutica de Barcelona – per 

desenvolupament dels cicles formatius de nàutica  
 
 
Formalitzat el 21 de juliol del 2016 el conveni desenvolupa el contingut del cicle formatiu que es 
realitza als espais Tallers de la FNOB i la seva maquinaria i equipaments específics 
 
 
 
 
 
 
 



m) Conveni Intergovernmental Oceanographic Commisio n (ioc) of UNESCO  
 
 
Formalitzat el 20 de gener del 2016 el conveni posa de manifest l’interès de les parts en 
promocionar cooperació internacional i coordinar programes en el camp de la investigació del 
medi marí, potenciar la navegació sostenible incloent-hi les zero emissions, protecció del medi 
ambient, recollida de dades per projectes científics durant les regates així com col·laboracions 
en programes educatius. 
El document proposta i desenvolupa  accions  en el camp de la oceanografia, ciències marines, 
clima, meteorologia, observació dels oceans  i ecosistema marí  
 
 


