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2019 2018

A) ACTIU NO CORRENT 208.568,50 156.282,58

I. Immobilitzat intangible 6 4.393,98 8.412,98

5. Aplicacions informàtiques 4.393,98 8.412,98

II.Immobilitzat material 5 203.318,52 147.013,60

4. Instal·lacions tècniques 79.604,00 12.821,00

6. Mobiliari 41.636,00 80.015,00

7. Equips per a processaments d'informació 1.854,00 -

8. Elements de transport 44.834,99 44.929,99

9. Altre immobilitzat material 2.073,61 9.247,61

10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 33.315,92 -

III. Inversions financeres a llarg termini 7.1 856,00 856,00

5. Altres actius financers  856,00 856,00

B) ACTIU CORRENT 96.044,86 74.063,75

II. Existències 8 5.309,37 5.449,56

1. Béns destinats a les activitats 5.309,37 5.449,56

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 45.257,81 4.463,07

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 7.1 45.115,30 4.320,56

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 13.2 142,51 142,51

VI. Periodificacions a curt termini 12.1 5.222,47 7.351,88

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 40.255,21 56.799,24

1. Tresorería 40.255,21 56.799,24

304.613,36 230.346,33

Notes

de la memòria 2019 2018

A) PATRIMONI NET 9 i ECPN (-)856.493,22 (-)1.159.196,00

A-1) Fons propis (-)977.742,14 (-)1.159.196,00

I. Fons dotacionals o fons socials 672.000,00 422.000,00

1. Fons dotacionals o fons socials 672.000,00 422.000,00

II. Resultats d'exercicis anteriors (-)1.581.196,00 (-)1.258.825,86

1. Romanent (-)1.581.196,00 (-)1.258.825,86

III. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) (-)68.546,14 (-)322.370,14

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.1, 10.2 i 10.3 121.248,92 -

3. Altres subvencions, donacions i llegats 121.248,92 -

C) PASSIU CORRENT 1.161.106,58 1.389.542,33

II. Provisions a curt termini 11.1 i 14.5 13.306,09 13.306,09

III. Deutes a curt termini 7.2 871.736,86 948.718,76

1. Deutes amb entitats de crèdit 868.902,26 948.718,76

3. Altres passius financers 2.834,60 -

IV. Deutes amb entitats vinculades a curt termini 7.2, 10.1 i 20.2 170.874,75 250.000,00

4. Altres deutes amb entitats vinculades 170.874,75 250.000,00

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 105.188,88 177.517,48

2. Proveídors, entitats vinculades 7.2 i 20.2 5.862,34 6.050,00

3. Creditors varis 7.2 41.387,55 135.164,91

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 7.2 4.472,26 3.990,34

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 13.2 26.466,73 32.312,23

7. Acomptes d'usuaris 7.2 i 5.2.1. 27.000,00 -

304.613,36 230.346,33TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

FUNDACIÓ PER A LA NAVEGACIÓ OCEÀNICA BARCELONA

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2018

(xifres expressades en euros)

ACTIU

TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de la 

memòria

 

Les notes 1 a 21 descrites a la memòria formen part integrant dels balanços tancats al 31 de desembre de 
2019 i al 31 de desembre de 2018 
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2019 2018

1. Ingressos per les activitats 627.438,80 1.290.683,65

b) Prestacions de serveis 258.860,02 67.974,55

e) Subvencions oficials a les activitats 10.1 367.652,38 1.215.500,00

g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici 926,40 7.209,10

2. Ajuts concedits i altres despeses 1.3.n) (-)25.000,00 -

a) Ajuts concedits (-)25.000,00 -

c) Reintegrament d'ajuts i assignacions

5. Aprovisionaments 8 i 14.3 (-)140,19 (-)3.234,66

a) Consum de béns destinats a les activitats (-)140,19 (-)3.234,66

7. Despeses de personal (-)345.381,66 (-)636.075,76

a) Sous, salaris i assimilats (-)259.262,86 (-)492.480,13

b) Càrregues socials 14.4 (-)86.118,80 (-)143.595,63

8. Altres despeses d'explotació (-)257.075,49 (-)898.012,42

a) Serveis exteriors (-)251.722,91 (-)898.089,71

a2) Arrendaments i cànons (-)10.631,63 (-)2.080,00

a3) Reparacions i conservació (-)12.310,00 (-)19.060,57

a4) Serveis professionals independents (-)61.772,81 (-)92.634,41

a6) Primes d'assegurances (-)18.414,19 (-)19.010,53

a7) Serveis bancaris (-)5.827,89 (-)5.824,11

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques (-)9.003,82 (-)668.097,03

a9) Subministraments (-)25.579,51 (-)22.640,04

a10) Altres serveis (-)108.183,06 (-)68.743,02

b) Tributs (-)5.352,58 77,29

9. Amortització de l'immobilitzat 5 i 6 (-)69.889,40 (-)84.330,26

12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat - 7.438,00

b) Resultats per alienacions i altres 15.4 - 7.438,00

13. Altres resultats 14.6 1.547,12 1.407,03

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (-)68.500,82 (-)322.124,42

14. Ingressos financers - -

15. Despeses financeres (-)45,32 (-)245,72

b) Per deutes amb tercers (-)45,32 (-)245,72

II) RESULTAT FINANCER (-)45,32 (-)245,72

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (-)68.546,14 (-)322.370,14

19. Impostos sobre beneficis 13.3 i 21 - -

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (-)68.546,14 (-)322.370,14

FUNDACIÓ PER A LA NAVEGACIÓ OCEÀNICA BARCELONA

COMPTES DE RESULTATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2019 i 2018

(xifres expressades en euros)

Comptes

Notes de la 

memòria

 
 

Les notes 1 a 21 descrites a la memòria formen part integrant dels comptes de resultats dels exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre de 2019 i el 31 de desembre de 2018 
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Notes

de la memòria 2019 2018

A) Resultat del compte de resultats (-)68.546,14 (-)322.370,14

Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts:

Altes del periode 9 122.175,32 -

Baixes del periode - -

Traspassos de periodificacions a curt termini - -

VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda - -

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net 122.175,32 -

Transferències al compte de resultats

IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts:

Transferències al compte de resultats 9 (-)926,40 (-)7.209,10

C) Total tranferències al compte de resultats (-)926,40 (-)7.209,10

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 52.702,78 (-)329.579,24

Resultats Subvencions,

Fons dotacionals d'exercicis Excedent de donacions i

o fons socials anteriors l'exercici llegats rebuts Totals

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2017 72.000,00 1.184.921,56 (-)2.443.747,42 7.209,10 (-)1.179.616,76

I. Ajustaments per canvis de criteri, 2017 i anteriors - - - - -

II. Ajustaments per errors, 2017 i anteriors - - - - -

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 72.000,00 1.184.921,56 (-)2.443.747,42 7.209,10 (-)1.179.616,76

I. Total ingressos i despeses reconeguts - - (-)322.370,14 (-)7.209,10 (-)329.579,24

II. Operacions de patrimoni net:

1. Augments de fons dotacionals/socials/especials 350.000,00 - - - 350.000,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/socials/especials - - - - -

3. Conversió de passius financers en patrimoni net - - - - -

4. Altres aportacions - - - - -

III. Altres variacions del patrimoni net (aplicació de resultats) - (-)2.443.747,42 2.443.747,42 - -

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2018 422.000,00 (-)1.258.825,86 (-)322.370,14 - (-)1.159.196,00

I. Ajustaments per canvis de criteri, 2018 - - - - -

II. Ajustaments per errors, 2018 - - - - -

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 422.000,00 (-)1.258.825,86 (-)322.370,14 - (-)1.159.196,00

I. Total ingressos i despeses reconeguts del període - - (-)68.546,14 121.248,92 52.702,78

II. Operacions de patrimoni net:

1. Augments de fons dotacionals/socials/especials 250.000,00 - - - 250.000,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/socials/especials - - - - -

3. Conversió de passius financers en patrimoni net - - - - -

4. Altres aportacions - - - - -

III. Altres variacions del patrimoni net (aplicació de resultats) - (-)322.370,14 322.370,14 - -

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2019 672.000,00 (-)1.581.196,00 (-)68.546,14 121.248,92 (-)856.493,22

B) ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

FUNDACIÓ PER A LA NAVEGACIÓ OCEÀNICA BARCELONA

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2019  I DE 2018

(xifres expressades en euros)

A) ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

Fons propis

 
 
 

Les notes 1 a 21 descrites a la memòria formen part integrant de l’estat de canvis en el patrimoni net dels 
exercicis acabats el 31 de desembre de 2019 i el 31 de desembre de 2018 
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Notes

de la memòria 2019 2018

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

Resultat del període (o de l'exercici) abans d'impostos (-)68.546,14 (-)322.370,14

Ajustaments del resultat:

Variació d'existències 8 140,19 -

Amortització de l'immobilitzat 5 i 6 69.889,40 84.330,26

Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat 15.4 - (-)7.438,00

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici 9 (-)926,40 (-)7.209,10

Provisions a curt termini 14.5 - (-)353.277,40

Canvis en el capital corrent

Existències 8 - 3.234,66

Deutors i altres comptes a cobrar 7.1 (-)40.794,74 24.846,03

Altres actius corrents 7.1 2.129,41 (-)1.534,66

Creditors i altres comptes a pagar 7.2 71.546,15 73.606,98

Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 33.437,87 (-)505.811,37

Pagaments per inversions

Immobilitzat intangible 6 - (-)12.100,00

Immobilitzat material 5 (-)122.175,32 (-)18.449,42

Cobraments per desinversions

Immobilitzat material 5.2.1. i 5.4 27.000,00 7.438,00

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (-)95.175,32 (-)23.111,42

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer

Altres deutes 7.2.c) (-)76.981,90 554.715,69

Subvencions de capital 5.1 i 9 122.175,32 -

45.193,42 554.715,69

AUGMENT (+) / DISMINUCIÓ (-) NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (-)16.544,03 25.792,90

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 56.799,24 31.006,34

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 40.255,21 56.799,24

Variació positiva (negativa) d'efectiu o equivalents (-)16.544,03 25.792,90

FUNDACIÓ PER A LA NAVEGACIÓ OCEÀNICA BARCELONA

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2019 i 2018

(xifres expressades en euros)

 
 

 
Les notes 1 a 21 descrites a la memòria formen part integrant dels estats de fluxos d’efectiu dels exercicis 
tancats el 31 de desembre de 2019 i el 31 de desembre de 2018 
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MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2019 

 
 

La present memòria es formula amb l’objecte de completar, ampliar i comentar la informació 
inclosa en el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de 
fluxos d’efectiu. 
 
 
1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
 
1.1. Constitució, legislació aplicable i finalitats estatutàries 
 
 
a) Constitució i dades generals 
 
 
La FUNDACIÓ PER A LA NAVEGACIÓ OCEÁNICA BARCELONA (en endavant la 
FUNDACIÓ o la FNOB, indistintament) és una entitat privada que gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia. 
 
 
Es va constituir davant de notari l’11 d’octubre de 2005, a la ciutat de Barcelona. 
 
 
Els Patrons de la FUNDACIÓ són les següents institucions: 
 
 

 L’Ajuntament de Barcelona. 
 

 La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. 
 

 La Fira Internacional de Barcelona. 
 

 L’Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
 

Figura inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 2.324. 
 
 
El seu número d’identificació fiscal és el G-64191679. 
 
 
El domicili social es troba a la ciutat de Barcelona, Moll de Llevant nº 1. 

 
 
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural. 
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b) Legislació aplicable 
 
 
La FNOB es regeix per les següents disposicions: 
 
 

 La legislació de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions: 
 
- La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, títols I i III, i les 

seves posteriors modificacions, la darrera amb efectes 20 de gener de 2015. 
 

- La Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de 
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, en vigor des del 20 de gener 
de 2015. 

 

 El seus Estatuts; adaptats a la Llei 4/2008 segons les successives modificacions d’aquesta. 
La darrera versió va aprovar-se en sessió de Patronat el 17 de febrer de 2015, per tal 
d’ajustar-los als canvis introduïts en el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya per les Lleis 
7/2012, de 15 de juny i 21/2014, de 29 de desembre. 
 

 Altra normativa d’àmbit estatal (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i Reial Decret 1270/2003, 
de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats 
sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge). 

 

 En matèria comptable, pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 
de Catalunya (PCFundAss). 
 

 En matèria de contractació i conforme a l’informe emès pels serveis jurídics de l’Ajuntament 
de Barcelona, de setembre de 2016, la FNOB té la consideració de poder adjudicador. 
 

 Als efectes de la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, la FUNDACIÓ forma part integrant de l’inventari del sector públic local de 
l’Ajuntament de Barcelona, sectoritzada com a Administració Pública. 

 
 

c) Finalitats estatutàries 
 
 
D’acord amb els Estatuts vigents, la FUNDACIÓ té com a objecte les següents finalitats: 
 
 

 Promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de 
l’esport de navegació oceànica a vela, en qualsevol de les seves manifestacions. 

 

 Impulsar la col·laboració intersectorial dels agents socioeconòmics, fomentant la interrelació 
dinàmica dels diferents actors que intervenen en aquest entorn: les administracions 
públiques, les corporacions de dret públic de base associativa, el sector privat, les 
federacions, els clubs i els col·lectius i entitats representatives de la societat civil 
interessades en el foment de la navegació oceànica a vela de competició a Catalunya. 
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Per tal de donar compliment a l’objecte i a les finalitats fundacionals la FNOB pot realitzar, 
entre d’altres, les següents activitats: 
 
 

 Crear, administrar i gestionar una escuderia de navegació oceànica amb seu a la ciutat de 
Barcelona, per tal de situar la ciutat en el món de la navegació oceànica a nivell esportiu, 
tecnològic i industrial.  

 

 Efectuar les tasques necessàries per tal que el port de Barcelona i el seu entorn assoleixin 
el màxim prestigi a nivell mundial com a seu de regates i esdeveniments vinculats a la 
navegació oceànica. 

 

 Promoure i organitzar regates de navegació oceànica, així com altres competicions. 
 

 Generar projectes de recerca i desenvolupament, fent treballar conjuntament universitats, 
empreses i indústries. 

 

 Aconseguir una veritable piràmide de navegants oceànics a Catalunya. 
 

 Fomentar l’afecció a les competicions de navegació oceànica en totes les seves 
manifestacions. 

 

 Fomentar la cultura del mar en la població i en especials els més joves. 
 
 
Són beneficiaris de les activitats fundacionals qualsevol persona física o jurídica que pugui tenir 
interès en l’objecte i les finalitats fundacionals. 
 
 
1.2. Activitat fundacional 
 
 
La FUNDACIÓ va néixer amb tres objectius estratègics: l’esport, la indústria i la tecnologia i la 
comunicació, desenvolupant projectes destinats a fomentar i impulsar activitats relacionades 
amb la vela oceànica d’alta competició. 
 
 
Per a complir els objectius es van definir quatre eixos també de caràcter estratègic: R+D, 
educació, coneixement, ciència i tecnologia i medi ambient. 
 
 
El projecte més rellevant que gestiona la FNOB fins el 2015 va ser la Barcelona World Race 
(BWR), una regata de volta al món a vela, amb dos tripulants i sense escales, a bord de 
vaixells de la classe Open 60, dins del calendari internacional de la International Monohull 
Open Class Association (IMOCA).  
 
 

La regata ha celebrat en total tres edicions (2007-2008, 2010-2011 i 2011-2015). La quarta 
edició que havia de celebrar-se dins del primer semestre de 2019, va estar suspesa, en no 
poder-se garantir la seva viabilitat econòmico-financera (vegeu Nota 2.4). Els beneficis fiscals 
atorgats per la celebració d’aquesta quarta edició, han estat prorrogats de l’1 d’octubre de 2020 
a l’1 d’octubre de 2023. 
 



8 

 

 
Des de la cancel·lació d’aquesta darrera edició, la FNOB segueix desenvolupant els seus 
projectes i activitats en els quatre eixos estratègics: formació i divulgació, ciència, innovació i 
empresa i l’esport. 
 
 
Aquests projectes es consideren de particular interès perquè creen valor afegit en el camp de la 
tecnologia, la indústria i la sostenibilitat. Són projectes que no només permeten acostar l’esport 
de la vela i els seus valors a la societat, sinó també convertir Barcelona en un referent 
internacional de la vela oceànica, a nivell pedagògic, esportiu, industrial i científic. 
 
 
1.3. Convenis de col·laboració vigents el 2019  

 
 
Els convenis de col·laboració subscrits el 2019 o bé en anys anteriors amb altres entitats i que 
han comportat efectes econòmics, financers i patrimonials per a la FUNDACIÓ en l’exercici 
2019 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. 
 
 
El conveni es renova de forma automàtica per períodes anual i no ha donat lloc a cap despesa 
el 2019. 
 
 
b) Conveni marc amb la Universitat de Barcelona (UB)  
 
 
Formalitzat l’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 té una durada de quatre anys des de la seva signatura i no ha donat lloc a cap 
despesa per a la FNOB al llarg del 2019. 
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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 altres activitats d’interès comú, el 31 de març del 2016 es va 
formalitzar aquest conveni, amb una validesa de quatre anys. 
 
 
No ha donat lloc a cap despesa per a la FNOB al llarg del 2019. 
 
 
d) Conveni Marc Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. 
 
 
Formalitzat el 20 de gener de 2016, 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 altres activitats d’interès comú. 
 
 
El 7 de març de 2019, Dia Internacional de la Dona, la FNOB va participar a l’exposició del 
Museu Marítim de Barcelona amb l’aportació de material per al seu contingut. 
 
 
L’acord es renova tàcitament per períodes de dos anys si cap de els dues parts manifesta el 
contrari. 
 
 
e) International Monohull Open Class Association (IMOCA) – 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 
comprometia 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. 
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Arran la cancel·lació de la quarta edició de la BWR i conforme al que preveia l’acord, la FNOB 
va assumir una despesa de 180.000,- euros en concepte d’indemnització, provisionada en 
comptes al tancament de l’exercici 2017, dels quals 90.000.- euros es van fer efectius el 2018. 
 
 
Durant el 2019 s’han liquidat els 90.000.- euros restants. 
 
 
f) Conveni Institut de Nàutica de Barcelona – per promoure i impulsar la formació 

professional i els ensenyaments esportius en l’àmbit 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. 
 
 
El conveni és vigent fins el curs 2020-2021. 
 
 
g) Conveni Consorci d’Educació de Barcelona i Institut de Nàutica de Barcelona – pel 

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. 
 
 
El 2 de febrer de 2018 es va signar addenda per perllongar el conveni durant el curs 2017-
2018, trobant-se actualment prorrogat. 
 
 
h) Conveni Intergovernamental Oceanographic Commision (IOC) of UNESCO 

 
 

Formalitzat el 20 de gener del 2016, 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 mediambient, 
recollida de dades per projectes científics durant les regates així com col·laboracions en 
programes educatius. 
 
 
El document proposa i desenvolupa  accions  en el camp de la oceanografia, ciències marines, 
clima, meteorologia, observació dels oceans  i ecosistema marí. 
 
 
Té una durada de quatre anys, prorrogable pel mateix període. 
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i) Acord amb OC Sports per les Extreme Sailing Series 
 

 

El 22 de juny de 2017 la FNOB va signar un Contracte amb OC Sports UK Ltd (OC Sports) pel 
qual aquesta societat s’obligava a incloure la ciutat de Barcelona en el calendari de la 
competició internacional de vela “Extreme Sailing Series”, en la que hi participen catamarans 
de gran volum, que assoleixen grans velocitats.  
 
 

L’acord abastava quatre edicions; del 2017 al 2020, finalitzant el 31 de desembre de 2020, si 
bé podria renovar-se per als anys 2021 i 2022. 
 
 

Els compromisos assumits per la FUNDACIÓ davant OC Sports van ser els següents: 
 
 

 Posar a la seva disposició diferents mitjans operatius per a la celebració de la competició, 
que es relacionen a l’annex 2 del contracte (requeriments generals, suport en l’organització, 
espais per a diferents usos, àrea tècnica, permisos i llicències, etc.). 
 
 

 A fer efectiu el pagament d’un total de 1.650.000.- euros entre el març de 2018 i l’abril de 
2020, en sis terminis (300.000.-, març de 2018, 250.000.-, abril de 2018, 300.000.-, febrer 
de 2019, 250.000.-, abril de 2019, 300.000.-, febrer de 2020, 250.000.-, abril de 2020). 

 
 

 El 2018 es va celebrar a Barcelona la segona edició de la competició, havent contribuït la 
FNOB en el seu finançament per import de 700.716,21 euros, IVA inclòs, finançats 
bàsicament amb recursos aportats per l’Ajuntament de Barcelona (665.500.- euros) (Nota 
10.1.c) 

 
 

Arran la cancel·lació de la quarta edició de la BWR i per raó de la situació financera llavors de 
la FNOB es van iniciar negociacions per a la resolució del contracte. El 2019, OC ha deixat de 
ser la gestora del projecte. Sense disposar d’informació sobre la continuïtat del mateix, la 
FUNDACIÓ dona el contracte per extingit i així va ser comunicat a l’altra part. 
 
 

j) Conveni FUNDACIÓ Barcelona Cultura 
 
 

Formalitzat el 10 de novembre de 2017, fixa els termes generals de la col·laboració entre la 
FUNDACIÓ Barcelona Cultura i la FNOB en el marc dels beneficis fiscals atorgats a la quarta 
edició Barcelona World Race, per al disseny, finançament i realització, a diferents espais de la 
ciutat, d’un conjunt d’activitats i iniciatives culturals orientades a transmetre a la societat la 
ciència de la navegació, a fi de donar a conèixer la cultura mediterrània i del mar. 
 
 

El conveni és vigent fins el 31 de desembre de 2020, tot i que arran del canvi en el període 
d’aplicació dels beneficis fiscals per a la quarta edició de la BWR (ara d’octubre de 2020 a 
octubre de 2023), caldrà modificar el seu contingut. 

 
 

No ha donat lloc a cap despesa per a la FNOB al llarg de l’exercici 2019. 
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k) Conveni amb la FUNDACIÓ Barcelona Mobile World Capital Foundation 
 
 
Formalitzat el 20 de desembre de 2017, desenvolupa els principis sobre els quals ha de 
sustentar-se la col·laboració entre les parts en la iniciativa mSchools, i, en concret, les 
vocacions STEAM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) amb tecnologia 
mòbil. 
 
 
El conveni és vigent durant dos anys des de la seva signatura. 
 
 
En el marc de l’acord es va començar a treballar el 2018 per la presència de la FNOB a la Fira 
Yomo (Youth Mobile Festival), celebrada entre el 26 de febrer i el 2 de març de 2019. 
 
 
La FNOB va participar en l’estand de mSchools-GSMA, en la divulgació dels programes 
STEAM, amb “L’aventura de la navegació”, una proposta didàctica per apropar la navegació a 
les aules. Aquest mòdul, gratuït, forma part d’un conjunt de propostes didàctiques per a 
alumnes de primària i secundària que introdueixen la tecnologia mòbil al pla d'estudis STEM. 
 
 
l) Conveni entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Consejo Superior de 

Deportes i l’Ajuntament de Barcelona, per la creació de la Comissió 
Interadministrativa del Esdeveniment d’Excepcional Interés Públic “quarta Edició de 
la Barcelona World Race” 

 
 
Amb més d’un any de retard, va ser signat el 20 de març de 2018.  Té per objecte la creació de 
la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “quarta edició de 
la Barcelona World Race”, en compliment del previst en la disposició addicional sexagèsima de 
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 i al que 
disposat l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
 
La Comissió és l’òrgan encarregat del desenvolupament i concreció en plans i programes de 
les activitats de recolzament a la celebració de l’esdeveniment, així com de la certificació de 
l’adequació de les despeses realitzades als objectius i plans del programa. 
 
 
Atès que el conveni va ser signar amb molt de retard i a què en haver-se posposat la celebració 
de la regata, la durada inicialment contemplada del programa de recolzament (de l’1 de gener 
de 2017 fins el 31 de desembre de 2019) va ser esmenada. El 2018 es va començar a redactar 
una addenda al conveni, per tal d’ajustar la durada del programa al període octubre 2020-
octubre 2023. L’addenda s’ha formalitzat finalment el 19 de març de 2019. 
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m) Conveni de col·laboració amb l’Associació Barcelona Cluster Nàutic pels Barcelona 

Yachting Networking Meetings 2018 
 
 

Formalitzat el 3 d’abril de 2018, en base a aquest acord, la FNOB cedia certs espais de l’edifici 
Remolcadors durant un dia per la celebració de les primeres edicions dels Barcelona  Yachting 
Networking Meeting (BYNM), un esdeveniment d’speed-networking que té per objectiu 
accelerar els contactes professionals i generar oportunitats de negoci al sector nàutic i marítim. 
 
 
La FUNDACIÓ consta com a patrocinador del BYNM i està exempta del pagament de la quota 
del clúster.  Aquest esdeveniment es va fer l’11 d’abril de 2019. 
 
 
n) Conveni de col·laboració Associació Base Mini Barcelona 

 
 

Formalitzat el 26 de març de 2019, el seu objecte és establir un marc global per a la 
col·laboració entre la FNOB i l’Associació Base Mini Barcelona, en la realització de les activitats 
esportives, formatives i de divulgació envers la navegació oceànica i la difusió de la cultura del 
mar, amb l’objectiu d’optimitzar recursos, sumar esforços i voluntats, dur a terme projectes més 
globals, ser més eficaços en la gestió i arribar a un públic més ampli. 
 
 
En aquest sentit i essent coincidents els objectius d’ambdues entitats, el conveni contribueix a 
la consecució dels objectius mitjançant la utilització conjunta de medis i serveis. 
 
 
Té una durada prevista de cinc anys, prorrogable per períodes de la mateixa durada segons 
acord previ entre les parts. 
 
 
L’aportació efectuada a l’Associació al 2019 ha estat de 25.000,- euros. 
 
 
o) Conveni de col·laboració entre Global Marine Consultant SL i la FUNDACIÓ per al 

desenvolupament del Projecte Global Ocean 
 
 

Formalitzat el 29 de juliol de 2019, que té per objecte regular els drets i obligacions de 
l’aportació atorgada per la FNOB a Global Marine Consultants, SL per la realització del Projecte 
Global Ocean que persegueix la promoció de l’esport de la vela oceànica, posicionant 
Barcelona en el món de la navegació internacional oceànica a nivell esportiu, i les activitats de 
la FNOB a través del programa esportiu de les embarcacions MINI PROTO 431 i IMOCA-
KINGFISHER i els seus navegants Dídac Costa i Pep Costa. 
 
 
La seva vigència abasta fins el 12 de juliol de 2022. 
 
 
No ha generat cap tipus de despesa durant l’exercici 2019. 
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p) Conveni de subvenció amb l’Institut Barcelona Esports (IBE): projecte “L’esport de la 

vela: formació i ciència, indústria i esport” 
 
 

Signat el 8 de març de 2019 i vigent fins el 31 de desembre de 2019, té per objecte el foment i 
la potenciació de l’esport de navegació oceànica a vela, de manera que es posicioni la ciutat de 
Barcelona en el mon de la navegació internacional oceànica, a nivell esportiu, tecnològic i 
industrial. 
 
 
La subvenció per a les activitats es va xifrar inicialment en la quantitat de 927.531.- euros, 
d’acord amb el pressupost d’activitats presentat, basat en tres eixos: Pla formació i ciència, Pla 
industrial i Pla esportiu. 
 
 
Durant l’exercici el pressupost de les activitats previstes ha estat ajustat per una banda en 
reduir-se les activitats previstes, i per l’altra, en haver generat la FNOB recursos propis per a 
finançar parcialment les operacions. Conseqüentment, la subvenció ha estat ajustada, fins a 
situar-se en 589.121,45 euros (Vegeu Nota 10.1). 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS TANCATS AL 31 DE DESEMBRE 

DE 2019 
 
 
2.1. Imatge fidel 
 
 
Els comptes anuals han estat preparats a partir dels registres comptables de la FUNDACIÓ i es 
presenten d’acord amb les normes establertes en el PCFundAss vigent (vegeu Nota 1.1.b) 
anterior), amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de la 
FNOB i dels resultats de les seves operacions, dels canvis produïts en el patrimoni net i dels 
fluxos d’efectiu. 
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 3.1 del PCFundAss al tancament de l’exercici 2019 la 
FUNDACIÓ compleix només un dels tres requeriments per a ser classificada com a entitat de 
dimensió gran als efectes del PCFundAss (també un de tres al tancament de l’exercici 2018). 
No obstant, de manera voluntària, la FNOB opta per formular els comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2019 d’acord amb els requeriments que els hi són exigits a les 
entitats de dimensió gran. 
 
 
El comptes anuals de l’exercici 2019 han estat formulats pel Patronat de la FUNDACIÓ amb 
caràcter previ a la seva aprovació pel mateix òrgan de govern. 
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2.2. Principis comptables 
 
 
En la preparació dels comptes anuals s’han pres en consideració les normes de registre i 
valoració que es descriuen a la Nota 4, havent-se aplicat els principis comptables obligatoris 
que puguin tenir un efecte significatiu sobre els comptes. 
 
 
2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 
 
La preparació dels comptes anuals requereix, en alguns casos, efectuar estimacions i prendre 
en consideració determinats estimadors. Aquests han d’avaluar-se de manera continuada en el 
temps, i fonamentar-se, bàsicament, en l’experiència històrica de la FUNDACIÓ i en d’altres 
factors, incloses les expectatives futures que es consideren raonables atenent a les 
circumstàncies. 
 
 
Per a formular els comptes anuals s’han pres en consideració determinades estimacions, 
atenent a la millor informació disponible a la data de tancament. Qualsevol modificació en el 
futur d’aquestes estimacions s‘aplicaria de forma prospectiva a partir del moment en que fos 
coneguda i sempre i quan millorés la qualitat de la informació presentada, reconeixent l’efecte 
del canvi en l’estimació realitzada al compte de resultats de l’exercici en qüestió. 
 
 
Les principals estimacions i els judicis considerats en l’elaboració d’aquests comptes anuals 
han estat sobre les vides útils estimades per als béns i drets que integren els immobilitzats 
intangible i material de la FUNDACIÓ (vegeu Notes 4.1 i 4.2) i el valor raonable dels 
instruments financers (vegeu Nota 4.4). 
 
 
2.4. Gestió continuada 
 
 
El març de 2018 i atenent a diferents condicionants que qüestionaven la viabilitat financera del 
projecte, el Patronat de la FNOB va resoldre suspendre la celebració de la quarta edició de la 
BWR, sol·licitant-ne, alhora, a la Direcció, la formulació d’un pla de viabilitat o economico-
financer de les operacions de la FUNDACIÓ en el curt termini. 
 
 

El maig de 2018 el Patronat va formular i alhora aprovar els comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2017, un cop incorporats en els mateixos els ajustaments derivats de la cancel·lació 
de la regata, els quals, van donar lloc a reconèixer pèrdues per import de 2.443,7 milers 
d’euros, situant-se el Patrimoni net de la FUNDACIÓ en valor negatiu, per import de 1.179,6 
milers d’euros i la capacitat financera en el curt termini (Fons de maniobra) també en valor 
negatiu (1.389,7 milers d’euros). 
 
 

En la mateixa data es va aprovar un pressupost actualitzat per a l’exercici 2018 per un import 
de 1.693,6 milers d’euros finançat bàsicament per subvencions atorgades per l’Ajuntament de 
Barcelona (1.400.- milers d’euros) i recursos a gestionar per la pròpia FNOB (293,6 milers 
d’euros). 
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El pressupost 2018 es va tancar amb uns ingressos de 1.292,9 milers d’euros (1,215,5 milers, 
de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona) i unes despeses de 1.582,6 milers d’euros 
(despeses, 1.534,9 milers; inversions 47,7 milers). 
 
 
El resultat econòmic de l’exercici va ser negatiu per import de 322,4 milers d’euros. 
 
 
Addicionalment es van adoptar les següents mesures, per tal de millorar la situació financera i 
patrimonial de la FUNDACIÓ: 
 
 

 El juliol de 2018, la Comissió de Govern de l’Ajuntament va autoritzar a la FUNDACIÓ 
per a concertar una pòlissa de crèdit per un import màxim de 1.000.000.- d’euros, amb 
venciment 26 de juliol de 2019, substituint la que es trobava vigent, pel mateix import, 
que vencia l’agost de 2018. Mitjançant carta de compromís, l’Ajuntament va respondre 
del bon fi de l’operació. 

 

 El juny de 2018, el Consell d’Administració de Fira Internacional de Barcelona va 
autoritzar la conversió d’una bestreta lliurada en el seu dia, (vegeu Nota 7.2.d) per 
import de 100 milers d’euros, com aportació extraordinària al fons dotacional de la 
FUNDACIÓ. 

 

 El gener de 2019, el Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, en base a l’acord adoptat inicialment en sessió de juny de 
2018, va autoritzar el traspàs de la bestreta lliurada en el seu dia a la FNOB, per import 
de 250 milers d’euros, (vegeu Nota 7.2.d) al fons dotacional, atenent a què l’Ajuntament 
assumiria un possible impagament de la pòlissa de crèdit al seu venciment i a 
l’aportació de 1.000.000.- d’euros al pressupost de la FUNDACIÓ per al 2019. 

 

 El juny de 2018, el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona va 
acordar ratificar l’acord adoptat pel Patronat de la FNOB respecte a la capitalització de 
la bestreta lliurada en el seu dia, per import de 250 milers d’euros, (vegeu Nota 7.2.d) 
condicionant-lo a l’aprovació d’un pla de viabilitat i futur de la FNOB abans del 31 de 
desembre de 2018 i a què abans d’aquesta data l’Ajuntament ratifiqués l’aportació 
acordada per a donar cobertura al dèficit financer acumulat a 31 de desembre de 2017, 
per import de 800.000.- euros. Aquesta capitalització ha estat confirmada definitivament 
en el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona en sessió de 24 
d’abril de 2019. 

 

 
El 2018 la FUNDACIÓ va rescindir set contractes laborals (sobre un total de 15 vigents), reduint 
jornada i retribució en dos dels contractes vigents. En causar baixa el juliol de 2018 el Director-
gerent les seves funcions les van assumir directius de l’Institut Municipal Barcelona Esports, 
produint-se així un estalvi en les retribucions. 
 
 

A 31 de desembre de 2018 el Patrimoni net es va situar en valor negatiu de 1.159,2 milers 
d’euros, mentre que el Fons de maniobra també era negatiu, per valor de 1.315,5 milers 
d’euros. Una part significativa d’aquest valor era el saldo disposat de la pòlissa (948,7 milers 
d’euros) i la bestreta financera de l’Autoritat Portuària (250.- milers d’euros) que no ha estat 
traspassada al fons dotacional fins el 2019. 
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L’octubre de 2018, el Patronat va aprovar el pressupost de la FNOB per a l’exercici 2019, per 
un import total de 1.700.- milers d’euros. Les despeses del pressupost incloïen 700.- milers 
d’euros corresponents a l’aportació per a la competició Extreme Sailing Series, la celebració de 
la qual a data d’aprovació del pressupost era una incertesa. La font de finançament del 
pressupost era principalment una aportació de l’Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) 
(1.000 milers euros), contemplant-se també l’assumpció, per part de l’Ajuntament, de la 
cancel·lació de la pòlissa de crèdit vigent, atès que responia al bon fi de la mateixa. Per altra 
banda, no recollida al pressupost, la FNOB mantenia en situació de venda i per un preu d’entre 
170-180 milers d’euros, el vaixell de la seva propietat, el “Kingfisher”, totalment amortitzat, 
operació autoritzada pel Patronat en sessió de 23 de maig de 2018, que contribuiria, de 
produir-se efectivament, a la reducció de l’aportació municipal.  
 
 
En relació al pressupost de l’exercici 2019, els trets més significatius han estat els següents: 
 
 

 S’ha confirmat la cancel·lació de l’edició 2019 de les Extreme Sailing Series, el que ha 
comportat no incórrer en despeses per valor de 700.- milers d’euros segons 
pressupost. 
 

 La FUNDACIÓ ha generat recursos en forma de facturació per Prestació de serveis per 
valor de 258,9 milers d’euros (67,9 milers el 2018) 
 

 S’han ingressat 27-. milers d’euros (en balanç, al passiu corrent, epígraf acomptes 
d’usuaris) a compte d’una opció de compra sobre el vaixell “Kingfisher” per un preu de 
180.- milers d’euros (vegeu Nota 5.2.1). 
 

 Segons acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona del 24 
d’abril de 2019 s’ha capitalitzat al fons dotacional la bestreta rebuda en el seu dia de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona (250.- milers d’euros, vegeu Nota 7.2.d). 
 

 S’ha prorrogat fins el juliol de 2020 la pòlissa de crèdit que vencia el juliol de 2019, per 
un límit de 1.000.- milers d’euros, prèvia autorització per part de la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Barcelona, qui segueix responent del bon fi de l’operació. 
 

 S’ha reduït de 927,5 a 418,3 milers d’euros (509,2 milers de diferencial) l’aportació 
prevista per raó de subvencions per part de l’Ajuntament de Barcelona a través de 
l’Institut Barcelona Esports, bàsicament en haver assolit la FUNDACIÓ un volum 
significatiu de recursos propis. 
 

 S’ha finançat la construcció d’una dàrsena d’abric a l’espai de la nau que ocupa la 
FNOB al port de Barcelona amb una subvenció extraordinària de 71,4 milers d’euros. 

 
 
El resultat pressupostari de l’exercici 2019 resta pràcticament equilibrat, amb un excedent de 
27,6 milers d’euros (principalment bestreta per la venda del “Kingfisher, vegeu Nota 18). El 
resultat econòmic presenta signe negatiu, per import de 68,5 milers d’euros, i es correspon, 
bàsicament, amb el valor de les amortitzacions econòmiques . 
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La posició del Patrimoni net a 31 de desembre de 2019 es manté en valor negatiu (856,5 milers 
d’euros) havent millorat respecte al tancament del 2018 en 302,7 milers d’euros (resultat de 
l’exercici, negatiu, per 68,5 milers; capitalització bestretes, 250.- milers; subvencions de capital, 
121,2 milers). El Fons de maniobra pren valor negatiu (1.065,1 milers d’euros), bàsicament pel 
saldo disposat de la pòlissa (868,9 milers d’euros), la bestreta per la venda del vaixell (27.- 
milers) i el reintegrament a favor de l’Institut Barcelona Esports, per raó de les subvencions 
rebudes (170,8 milers). 
 
 
El 16 d’octubre de 2019 el Patronat va aprovar el pressupost per a l’exercici 2020, per import 
de 916,3 milers d’euros (despeses 812,7 milers d’euros; inversions, 103,6 milers). El seu 
finançament és, via subvenció de l’Institut Barcelona Esports (762,1 milers), venda del vaixell 
Kingfisher, (153 milers d’euros) i altres ingressos (1,2 milers d’euros). 
 
 
El resultat estimat de l’exercici 2020 prendria valor negatiu, bàsicament per raó de les 
amortitzacions econòmiques de les inversions en 31,3 milers d’euros. 
 
 
L’evolució previsible del Patrimoni net i del Fons de maniobra seria la següent, similar a la del 
tancament 2019: 
 
 

Posició Aplicació Resultat Posició

31.12.2019 resultat 2019 estimat 2020 31.12.2020

 Patrimoni net:

- Fons dotacionals 672.000,00 - - 672.000,00

- Resultats d'exercicis anteriors (-)1.581.196,00 (-)68.546,14 - (-)1.649.742,14

- Resultat de l'exercici (-)68.546,14 68.546,14 (-)31.287,31 (-)31.287,31

(-)977.742,14 - (-)31.287,31 (-)1.009.029,45

- Subvencions de capital 121.248,92 91.754,96 213.003,88

(-)856.493,22 - 60.467,65 (-)796.025,57

 Fons de maniobra (-)1.065.061,72 - - (-)1.065.061,72

Magnitud

 
 
 
En formular els comptes anuals de l’exercici 2019, el Patronat ha pres en consideració el 
principi d’entitat en funcionament, preveient-se la continuïtat en el temps de les operacions 
fundacionals. 
 
 
2.5. Comparació de la informació 
 
 
Els comptes anuals dels exercicis 2019 i 2018 han estat formulats aplicant criteris uniformes de 
valoració, agrupació i classificació, de manera que la informació que es presenta és homogènia 
i comparable. 
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3. APLICACIÓ DEL RESULTAT 
 
 
El resultat econòmic de l’exercici 2019 és negatiu, per import de 68.546,14 euros. 
 
 
El Patronat preveu la seva aplicació al compte Romanent (epígraf Resultat d’exercicis 
anteriors). 
 
 
Conforme al que disposen els articles 333-2 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, i 3.2 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, almenys 
el 70% de les rendes i altres ingressos nets que obtingui la FNOB han de destinar-se 
obligatòriament al compliment de les finalitats fundacionals.  
 
 
El termini establert per a complir amb aquest requeriment és de quatre exercicis a comptar de 
l’inici del següent al de l’acreditació comptable. 
 
 
D’acord amb el que s’assenyala a la Nota 18 de la memòria (Informació segmentada del 
compte de resultats), les rendes i altres ingressos obtinguts per la FUNDACIÓ s’han aplicat 
íntegrament a cobrir les referides finalitats. 
 
 
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
 
Els criteris comptables emprats en l’elaboració dels comptes anuals han estat els següents: 
 
 
4.1.  Immobilitzat intangible 
 
 
Inclou: 
 
 

 Aplicacions informàtiques, que recullen els imports satisfets per la propietat o pel dret a l’ús 
de programes informàtics adquirits a tercers, valorats pel seu cost d’adquisició 
 
En general, són objecte d’amortització en el termini de tres anys, si bé en determinats casos 
aquest pot ampliar-se fins a cinc anys. 

 

 Drets de propietat intel·lectual (denominació de l’esdeveniment, marques registrades, logos, 
etc.) vinculats a la BWR, que figuren pel seu cost d’adquisició a tercers. 
 
Es van amortitzar en el període comprès entre la 2ª i 3ª edicions de la BWR (entre febrer de 
2009, data de la seva adquisició, i març de 2015). 
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4.2. Immobilitzat material 
 
 
a) Cost 
 
 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren pel seu cost d’adquisició, el qual 
inclou les despeses addicionals i directament relacionades amb l’adquisició dels béns que es 
produeixen fins el moment en que aquests es troben en condicions de funcionament. 
 

 

Els costos que no representen una ampliació de la vida útil dels béns i les despeses de 
manteniment es registren directament al compte de resultats. Els costos d’ampliació, 
modernització o millora que donen lloc a un augment de la capacitat productiva o que allarguen 
la vida útil dels béns s’incorporen com a major valor d’aquests, sempre i quan sigui possible 
conèixer o estimar el valor comptable dels elements que hagin de donar-se de baixa en haver 
estat substituïts. 
 
 
Els béns adquirits en espècie, en contraprestació d’imports a cobrar en concepte de 
prestacions de serveis de patrocini esportiu, de convenis de col·laboració empresarial o bé a 
través de donacions no monetàries es registren pel seu valor raonable. 
 
 
La FNOB no du a terme treballs per al seu propi immobilitzat. 
 
 
b) Amortitzacions 
 
 
Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica, en funció de la vida útil estimada dels 
béns i del seu eventual valor residual, atenent a la depreciació que normalment pateixen els 
béns pel seu funcionament, ús i gaudi. 
 
 
Els anys de vida útil estimada per als béns que configuren l’immobilitzat material són els 
següents: 
 
 

  Anys de vida útil estimada 

   

 Instal·lacions  6, 8 i 12 

 Mobiliari  10 

 Equips per a processaments d’informació  3 i 4 

 Vaixells i llanxes  4 - 8 

 Equipament vaixells  Període quadriennal 
de regates  

 Vehicles  6 
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c) Deteriorament de valor de l’immobilitzat 
 
 
El valor net comptable dels elements que integren l’immobilitzat, considerats de manera 
individualitzada, es minora per qualsevol pèrdua per deteriorament en el seu valor en el 
moment en què es produeixen fets o canvis que puguin indicar que aquell valor net excedeix de 
l’import recuperable estimat, entès aquest com l’import més alt entre el valor raonable dels 
béns menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
 
 
El valor en ús és el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats a una taxa de descompte 
neta de la prima de risc dels béns. 
 
 
En el cas de què els béns no generin fluxos d’efectiu de manera independent, el seu import 
recuperable es determina a partir de la unitat generadora d’efectiu a la que pertanyen. 
 
 

Les eventuals pèrdues per deteriorament es reconeixen al compte de resultats d’aquell exercici 
en què es produeixen, d’igual manera que es recullen com a ingressos les eventuals reversions 
de deterioraments. Aquestes, tenen com a límit el valor comptable del bé que estaria reconegut 
a la data de la reversió si no s’hagués registrat el deteriorament de valor. 
 
 
Al tancament de cada exercici i en el cas de què en anys anteriors s’hagin reconegut pèrdues 
per deteriorament, s’avalua l’existència d’indicis de què aquestes hagin desaparegut o minvat, 
estimant-se de nou en aquest cas el valor recuperable dels béns. 
 
 
4.3. Actius no corrents mantinguts per a la venda 
 
 
Quan el valor comptable dels actius no corrents es preveu recuperar fonamentalment a través 
de la seva venda, la FUNDACIÓ els classifica com a Actius no corrents mantinguts per a la 
venda, sempre que es compleixin els següents requisits: 
 
 

 L’actiu ha d’estar disponible en les seves condicions actuals per a la seva venda immediata, 
subjecte als termes usuals i habituals per a la seva venda, i  
 

 La seva venda ha de ser altament probable, perquè hi concorrin les següents 
circumstàncies: 

 
- Ha d’existir un pla de venda de l’actiu i haver-se iniciat un programa per a trobar 

comprador. 
 

- La venda de l’actiu es negociï activament a un preu adequat en relació al seu valor 
raonable actual. 
 

- S’espera completar la venda dintre de l’any següent a la data de classificació de l’actiu, 
o bé en un termini superior sempre i quan hi hagi evidència de què es manté el 
compromís de venda. 
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Es valoren pel menor dels dos imports següents: el seu valor comptable i el seu valor raonable 
menys els costos de venda. 
 
 
Mentre un actiu resta classificat com a disponible per a la venda no s’amortitza. En tot cas, es 
doten les oportunes correccions valoratives, de manera que el valor comptable no excedeixi el 
valor raonable menys els costos de venda. 
 
 
4.4. Instruments financers 
 
 
Els instruments financers es classifiquen, en el moment del seu reconeixement inicial, com a 
actius o passius, de conformitat amb el fons econòmic dels acords contractuals i amb les 
definicions d’actius o passius financers. 
 
 
A l’hora d’informar en memòria sobre els instruments financers, aquests es classifiquen d’acord 
amb les classes i categories establertes al PCFundAss. 
 
 
a) Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis i Patrocinadors 
 
 
Recullen bàsicament els crèdits derivats de prestacions de serveis de patrocini esportiu i de 
donacions a favor de la FUNDACIÓ. 
 
 
En general, es tracta de crèdits amb venciment no superior a un any, que no acrediten cap 
tipus d’interès contractual o legal i es valoren pel seu nominal. En altre cas, figuren pel seu cost 
amortitzat. 
 

 
Quan existeix evidència objectiva de dificultat de cobrament i aquestes poden ser reversibles, 
es registra la corresponent pèrdua per deteriorament. En cas de no resultar possible la 
recuperació total o parcial dels usuaris o deutors a cobrar, els imports causen baixa amb càrrec 
a pèrdues de crèdits incobrables. 
 
 
b) Crèdits a tercers i altres actius financers 
 
 
Crèdits a tercers inclouen el nominal de quantitats lliurades per aquest concepte, així com, si 
s’escau, els interessos que acrediten. 
 

 
En el cas de què l’efecte de l’actualització financera dels imports a percebre amb venciment 
superior a un any sigui d’escassa significació, aquest efecte no es registra comptablement. 
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De la mateixa manera que en el cas dels Usuaris i deutors, d’existir evidència objectiva de 
dificultats de cobrament i aquestes poden ser reversibles, es registra la corresponent pèrdua 
per deteriorament. De no resultar possible la recuperació total o parcial dels crèdits, aquests 
causen baixa del balanç amb càrrec a pèrdues de crèdits incobrables. 
 
 
Les fiances i dipòsits constituïts tant a llarg com a curt termini es registren i valoren pels 
nominals satisfets. 
 
 
c) Dèbits i partides a pagar 
 
 
Inclouen dèbits per operacions comercials i no comercials. 
 
 

Els crèdits per operacions comercials, els deutes amb entitats de crèdit per préstecs atorgats i 
disposicions de pòlisses de crèdit i els dipòsits rebuts de tercers es registren inicialment pel seu 
valor nominal. Posteriorment, en el cas de què el seu venciment resulti ser superior a un any i 
l’efecte financer sigui significatiu, es valoren el seu cost amortitzat, imputant-se els interessos 
meritats al compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
 
4.5. Existències 
 
 
Inclouen material de marxandatge, susceptible de venda. Les compres de materials es 
registren pel seu preu d’adquisició  i es valoren pel seu preu mig ponderat. 
 
 
4.6. Altres subvencions, donacions i llegats 
 
 
En l’exercici de les seves activitats la FUNDACIÓ adquireix béns i drets a tercers que són 
objecte de pagament mitjançant compensació d’imports a cobrar, ja sigui en concepte de 
prestacions de serveis de patrocini esportiu o bé de convenis de col·laboració empresarial.  
 
 
Així mateix, la FNOB pot rebre béns a través de donacions no monetàries, o bé finançar total o 
parcialment la seva adquisició mitjançant subvencions de capital. 
 
 
Aquests imports es registren al Patrimoni net, com a Altres subvencions, donacions i llegats, es 
valoren pel valor raonable dels béns rebuts i s’incorporen al compte de resultats a mesura que 
s’amortitzen els béns i drets als que es refereixen. 
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4.7. Transaccions en moneda estrangera 
 
 
Les operacions en moneda diferent de l’euro es registren al tipus de canvi vigent en el moment 
en què s’acrediten. Al tancament de l’exercici, les partides monetàries es valoren aplicant el 
tipus de canvi del dia, entès aquest com el tipus de canvi mitjà de comptat existent en aquesta 
data. 
 
 
Les diferències de canvi, tant positives com negatives, que s’originen en aquest procés es 
reconeixen al compte de resultats de l’exercici en què sorgeixen. 
 
 
4.8. Impost sobre Societats 
 
 
En el cas de què s’acrediti, la despesa per aquest impost es classifica entre corrent i diferida. 
 
 
La despesa per impost corrent es correspon amb la quota a ingressar per l’impost, a la que cal 
afegir les retencions suportades i els ingressos a compte efectuats, fins a l’import de la quota 
líquida del període. 
 
 
La despesa o ingrés per impost diferit recull l’efecte impositiu sobre les diferències de criteri 
que poden existir per a determinar el resultat comptable i el resultat fiscal (base imposable) de 
l’exercici, atenent a les normes de valoració vigents en una i en altra normativa. 
 
 
Els actius i passius per import corrent es valoren per les quantitats que s’espera pagar o 
recuperar de les autoritats fiscals, d’acord amb la normativa vigent o conforme a l’aprovada i 
pendent de publicació en la data de tancament de l’exercici. 
 
 
D’existir, els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en què resulti probable que 
es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les diferències 
temporals. 
 
 
4.9. Ingressos i despeses 
 
 
Els ingressos i despeses es registren atenent al principi de l’acreditament i prenent en 
consideració la seva correlació, independentment del moment en què es produeix el corrent 
monetari derivat del cobrament o del pagament dels drets i obligacions reconegudes. 
 
 
Els ingressos per prestació de serveis de patrocini esportiu es registren pel valor raonable de la 
contraprestació a rebre. 
 
 
Els ingressos per donacions dineràries es comptabilitzen pels imports rebuts. 
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Les transferències o subvencions corrents rebudes d’administracions públiques per a contribuir 
al finançament de les operacions es registren pels imports rebuts, que coincideixen amb el 
valor raonable. En el cas de subvencions, mentre els fons rebuts tinguin el caràcter de 
reintegrables es registren en comptes de passiu, corrent o no corrent. En executar-se les 
despeses o inversions que es financen amb subvencions els fons es traspassen o bé a 
Patrimoni net (subvencions de capital) o bé al compte de resultats, com a ingressos. 
 
 
4.10. Provisions i contingències 
 
 
Les provisions es reconeixen comptablement quan la FUNDACIÓ té una obligació present, 
sigui legal, contractual, implícita o tàcita, com a resultat d’un fet passat, resulti probable que 
comporti una sortida de recursos que incorporin beneficis futurs per a cancel·lar l’obligació i es 
pot realitzar una estimació fiable del seu import. 
 
 
L’efecte financer de les provisions es reconeix com a despesa financera al compte de resultats. 
 
 
4.11. Arrendaments 
 
 
Els arrendaments en els quals l’arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis 
derivats de la titularitat dels béns es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments 
per aquest concepte (nets de qualsevol incentiu rebut de l’arrendador) es carreguen en el 
compte de resultats de l’exercici, meritant-se sobre una base lineal durant el període 
d’arrendament. 
 
 
4.12. Transaccions entre parts vinculades 
 
 
Amb caràcter general, les operacions amb entitats vinculades es comptabilitzen, en el moment 
inicial, pel seu valor raonable. En el cas de què el preu acordat difereixi de l’esmentat valor, el 
diferencial es registra atenent a la realitat econòmica de les operacions. La valoració posterior 
dels instruments financers que es deriven d’aquestes operacions es realitza conforme amb el 
previst a les corresponents normes. 
 
 
4.13. Actuacions amb incidència en el medi ambient 
 
 
Els imports acreditats per complir amb els requeriments legals en matèria de medi ambient es 
registren anualment com a despesa o inversió, atenent a la seva naturalesa. Els imports 
comptabilitzats com a inversió s’amortitzen atenent a la vida útil dels béns. 
 
 
No s’ha considerat oportuna cap dotació per riscos i despeses de caràcter mediambiental, atès 
que no existeixen contingències relacionades amb la protecció del medi ambient. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
 
5.1. Moviments 
 
 
Els moviments registrats pels comptes que integren aquest epígraf en els exercicis 2019 i 2018 
han estat els següents: 
 

Immobil. 

materials en 

curs i acomptes

Cost:

A 1 de gener de 2018 19.522,17 436.300,23 581.179,09 2.206.594,24 1.024.957,79 17.784,13 4.286.337,65

Altes - - 665,29 35.568,26 - (-)17.784,13 18.449,42

Baixes - - - (-)21.745,04 - - (-)21.745,04

A 31 de desembre de 2018 19.522,17 436.300,23 581.844,38 2.220.417,46 1.024.957,79 - 4.283.042,03

2019:

Altes 60.030,52 - 1.970,39 17.596,97 - 42.577,44 122.175,32

Traspassos 9.261,52 - - - - (-)9.261,52 -

Baixes - - - - - - -

A 31 de desembre de 2019 88.814,21 436.300,23 583.814,77 2.238.014,43 1.024.957,79 33.315,92 4.405.217,35

Amortització acumulada:

A 1 de gener de 2018 (-)4.749,17 (-)316.855,23 (-)579.641,38 (-)2.174.704,25 (-)1.001.476,18 - (-)4.077.426,21

Dotacions (-)1.952,00 (-)39.430,00 (-)2.203,00 (-)22.528,26 (-)14.234,00 - (-)80.347,26

Baixes - - - 21.745,04 - - 21.745,04

A 31 de desembre de 2018 (-)6.701,17 (-)356.285,23 (-)581.844,38 (-)2.175.487,47 (-)1.015.710,18 - (-)4.136.028,43

2019:

Dotacions (-)2.509,04 (-)38.379,00 (-)116,39 (-)17.691,97 (-)7.174,00 - (-)65.870,40

Baixes - - - - - - -

A 31 de desembre de 2019 (-)9.210,21 (-)394.664,23 (-)581.960,77 (-)2.193.179,44 (-)1.022.884,18 - (-)4.201.898,83

Valor net

a 31 de desembre de 2018 12.821,00 80.015,00 - 44.929,99 9.247,61 - 147.013,60

Valor net

a 31 de desembre de 2019 79.604,00 41.636,00 1.854,00 44.834,99 2.073,61 33.315,92 203.318,52

Altre 

immobilitzat 

material Totals

Intal·lacions

tècniques Mobiliari

Equips per a 

processaments 

d’informació

Elements de 

transport

 
 
 
L’exercici 2019 les altes de l’immobilitzat material i en curs ascendeixen a 122.175,32 euros. 
Corresponen principalment a l’adquisició i muntatge d’una grua per a la Base Oceànica de la 
FNOB, així com a la construcció d’una dàrsena d’abric vaixells que s’hi troben. També s’han 
adquirit equips informàtics i veles per una embarcació. 
 
 
Les altes de l’exercici 2018 corresponien a l’adquisició d’unes veles. En aquell exercici va 
causar baixa, per venda, una llanxa que es trobava totalment amortitzada.  El preu de venda va 
ser 7.438.-euros (Nota 15.4). 
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Les inversions de l’exercici 2019 han estat finançades amb els següents recursos (vegeu Nota 
10): 
 
 

 • Subvenció Institut Barcelona Esports (IBE), 

dàrsena d'abric (vegeu Nota 10.2)
69.292,04

 • Subvenció IBE, projecte "L'esport de la 

vela" (vegeu Nota 10.3) 52.883,28

122.175,32  
 
 

5.2. Baixes i compromisos de venda 
 
 
5.2.1. Exercici 2019 
 
 
El 6 de juny de 2019 es va formalitzar contracte de venda del vaixell “Kingfisher”, propietat de la 
FNOB. L’operació va ser autoritzada en sessió del Patronat del 23 de maig de 2018 (vegeu 
Nota 5.2.2 següent). El preu de venda es va establir en 180.000.- euros, els quals han de ser 
fets efectius de la manera següent: 27.000.- euros dins de l’any 2019 i la resta (153.000.- 
euros) abans del 30 de març de 2020. 
 
 
La bestreta rebuda a compte del preu de venda s’ha registrat amb abonament al compte 
“Acomptes d’usuaris”, que hi figura al passiu del balanç (27.000.- euros), atès que fins que no 
es completi el total dels pagaments la FNOB manté la propietat. 
 
 
El vaixell ha estat adquirit per a participar en la regata Vendée Globe, que comença el 8 de 
novembre de 2020. Davant la situació actual d’incertesa de l’activitat econòmica en general 
derivada de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus (COVID-19), el comprador ha informat 
de les dificultats que té per a efectuar el pagament de la resta del preu dins del termini 
establert, sol·licitant una renegociació de les condicions de l’operació. En aquest sentit, el 
Patronat de la FNOB, en sessió de l’1 d’abril de 2020, ha acordat que, tractant-se d’una situació 
de força major, esdevé incert prendre una decisió immediata al respecte, autoritzant a la 
Direcció i a la Presidència de la FUNDACIÓ a presentar una proposta al Patronat per tal 
d’ajustar l’operació a les circumstàncies actuals, protegint, en qualsevol cas, la propietat de 
l’actiu. 
 
 
5.2.2. Exercici 2018 
 
 
En sessió del 3 d’octubre de 2018, el Patronat va aprovar la venda dels següents béns: 
 

 Llanxa, model Duarry Brio 520, adquirida l’any 2010; preu de venda estimat, 9.000,- euros. 
 

 Motor Yamaha 350 CV, comprat l’any 2012; preu de venda estimat, 15.000,- euros. 
 

 Furgó Renault Master T L2H2, 3.500 de CI, de 125 CV, adquirit l’any 2014, preu de venda 
estimat, 15.000.-euros. 
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Atès que el producte esperat de les vendes no es preveia destinar-lo a l’adquisició de nous 
béns o a la millora de béns preexistents (article 333-1, de la Llei 4/2018, de 24 d’abril, del Llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques), es va sol·licitar l’informe 
d’expert independent requerit per l’apartat 2 del mateix article, que acredités les circumstàncies 
excepcionals que impedien complir totalment el deure de reinversió, si bé els recursos 
obtinguts havien de destinar-se a finançar despeses fundacionals. Conforme al que es preveu 
al referit apartat 2, els Patrons van subscriure declaració responsable, adreçant-la al 
Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. En superar l’import previst de la 
venda la xifra de 15.000.- euros, l’operació també es va comunicar al Protectorat, d’acord amb 
l’apartat 3 del mateix article. 
 
 
El novembre de 2018, es va formalitzar la venda de la llanxa, per import de 7.438,-euros.  La 
venda va donar lloc a un resultat econòmic positiu, pel mateix import (vegeu Nota 15.4). 
 
 
Per altra banda, en sessió del 23 de maig de 2018 i per a finançar les operacions fundacionals, 
el Patronat va aprovar l’operació de venda del vaixell Kingfisher, en trobar-se aquest totalment 
amortitzat i donar lloc a unes despeses de manteniment considerables. El preu previst de 
venda es va establir entre 170.000-180.000.- euros. Pels motius esmentats anteriorment 
l’operació va ser objecte de declaració responsable i de comunicació al protectorat. 
 
 
5.3. Elements totalment amortitzats 
 
 
A 31 de desembre de 2019 el cost dels béns de la FUNDACIÓ que es troben en ús i totalment 
amortitzats és de 3.761.085,98 euros (3.698.741,01 euros a 31 de desembre de 2018), 
desglossat de la manera següent: 
 

 
 

5.4. Assegurances 
 
 
La FNOB té contractades pòlisses d’assegurances per a cobrir els riscos als que es troben 
sotmesos els béns de l’immobilitzat material, considerant-ne suficient la cobertura actual de les 
pòlisses. 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

 • Mobiliari 57.936,96 42.501,62

 • Equips per al processament 

d'informació, material d'audio  

icentraletes
581.844,38 581.844,38

 • Embarcacions 2.131.392,45 2.131.392,45

 • Altre immobilitzat material 989.912,19 943.002,56

3.761.085,98 3.698.741,01
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5.5. Contractes d’arrendament 
 
 
La FUNDACIÓ utilitza en règim d’arrendament diferents béns i serveis propietat de tercers. 
 
 
D’igual manera que en exercicis anteriors, els contractes de lloguer formalitzats el 2019 no 
tenen vocació de continuïtat i corresponen a fets o esdeveniments puntuals. 
 
 
Les despeses incorregudes el 2019 per aquest concepte han estat de 10.631,63 euros (2.080,- 
euros el 2018). 
 
 
6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
 
6.1. Moviments 
 
El detall i moviment dels exercicis 2019 i 2018 de les partides incloses en aquest epígraf és el 
següent: 
 

Patents, 

llicències, 

marques i 

similars

Aplicacions 

informàtiques Total

Cost:

A 1 de gener de 2018 2.450.000,00 710.999,55 3.160.999,55

Altes - 12.100,00 12.100,00

Baixes - - -

A 31 de desembre de 2018 2.450.000,00 723.099,55 3.173.099,55

2019:

Altes - - -

Baixes - - -

A 31 de desembre de 2019 2.450.000,00 723.099,55 3.173.099,55

Amortització acumulada:

A 1 de gener de 2018 (-)2.450.000,00 (-)710.703,57 (-)3.160.703,57

Baixes - - -

Dotacions (-)3.983,00 (-)3.983,00

A 31 de desembre de 2018 (-)2.450.000,00 (-)714.686,57 (-)3.164.686,57

2019:

Baixes - - -

Dotacions - (-)4.019,00 (-)4.019,00

A 31 de desembre de 2019 (-)2.450.000,00 (-)718.705,57 (-)3.168.705,57

Valor net comptable

a 31 de desembre de 2018 - 8.412,98 8.412,98

Valor net comptable

a 31 de desembre de 2019 - 4.393,98 4.393,98
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No s’han produït moviments en l’exercici 2019, a excepció de les dotacions a l’amortització. 
 
 
Les altes de l’exercici 2018 corresponien a l’adquisició de la plataforma EZ Systems. 
 
 
6.2. Drets de propietat intel·lectual de la BWR 
 
 
Per import de 2.450.000,- euros, l’any 2009 la FUNDACIÓ va adquirir a OCE Events Limited, 
societat amb la que va crear el concepte de la regata de la volta al mon a vela amb dos 
tripulants i sense escales, en vaixells de la classe Open 60, el 50% dels drets de propietat 
intel·lectual vinculats a la BWR; entre aquests, la denominació de l’esdeveniment, les marques 
registrades i els logos. Amb aquesta adquisició la FNOB va esdevenir titular del 100% 
d’aquests drets). El cost d’adquisició va ser distribuït com a despesa entre les edicions segona i 
tercera de la regata, restant totalment amortitzat el març de 2015. 
 
 
Atenent a l’import satisfet en el seu dia per la compra dels drets així com al posicionament de 
referència aconseguit per l’esdeveniment en el mercat de regates internacionals, el valor 
d’aquests drets és un intangible a prendre en consideració en futures edicions de la regata, 
atenent al model de gestió que acabi desenvolupant-se per a aquesta. 
 
 
6.3. Béns i drets totalment amortitzats 
 
 
A 31 de Desembre de 2019 es troben totalment amortitzades inversions per valor de 
3.160.395,37 euros (mateix import que a l’exercici 2018) d’acord amb el següent detall: 
 
 

2019 2018

Patents, llicències, marques i similars 2.450.000,00 2.450.000,00

Aplicacions informàtiques 710.395,37 710.395,37

3.160.395,37 3.160.395,37
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7. INSTRUMENTS FINANCERS 
 
 
7.1. Actius financers 
 
 
a) Classificació per categories 
 
 
Tots els actius financers de la FUNDACIÓ pertanyen a la classe de Préstecs i partides a 
cobrar. 
 
 
Atenent al seu venciment i tret dels saldos amb Administracions Públiques (vegeu Nota 13.2) 
es desglossen de la manera següent: 
 
 

Llarg

termini

Curt

termini Total

Llarg

termini

Curt

termini Total

Actius financers a cost amortitzat

 • Usuaris i deutors per vendes i prestació

de serveis - 45.115,30 45.115,30 - 4.320,56 4.320,56

 • Inversions financeres 856,00 33.667,94 34.523,94 856,00 33.667,94 34.523,94

 • Deteriorament Inversions financeres - (-)33.667,94 (-)33.667,94 - (-)33.667,94 (-)33.667,94

856,00 45.115,30 45.971,30 856,00 4.320,56 5.176,56

31/12/2019 31/12/2018

 
 
 
b) Classificació per venciments 
 
 
A 31 de desembre de 2019 és la següent: 
 
 

2020 Indeterminat Vençut Total

 • Inversions financeres - 856,00 - 856,00

 • Usuaris i deutors per vendes i

prestació de serveis 45.115,30 - - 45.115,30

45.115,30 856,00 - 45.971,30
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Mentre que al tancament de l’exercici 2018 els venciments es desglossaven de la manera 
següent:  
 
 

2019 Indeterminat Vençut Total

 • Inversions financeres - 856,00 - 856,00

 • Usuaris i deutors per vendes i

prestació de serveis 4.320,56 - - 4.320,56

4.320,56 856,00 - 5.176,56
 

 
 
c) Deteriorament de saldos 
 
 
En l’exercici 2019 i 2018 no s’ha provisionat ni cancel·lat per resultar incobrable cap saldo 
deutor. 
 
 
El saldo provisionat a tancament de l’exercici 2019 correspon al deteriorament, comptabilitzat 
l’any 2016, de la totalitat del saldo pendent de cobrament de la Federació Catalana de Vela per 
raó d’una bestreta de tresoreria que li va ser lliurada el 2012, no va ser reintegrada (33.667,94 
euros). 
 
 
d) Actius cedits en garantia 
 
 
A 31 de desembre de 2019 (també a 31 de desembre del 2018) es manté un dipòsit de 
12.000,00 euros en una entitat financera per a cobrir un aval d’import 1.897,73 euros, 
formalitzat el novembre de 2011 a favor de l’Ajuntament de Barcelona, en concepte d’obres al 
Centre d’Interpretació de la vela oceànica, a la seu de la FNOB. Es troba registrat 
comptablement a l’epígraf de Tresoreria. 
 
 
e) Contractes de cessió de crèdits 
 
 
El 2019, ni tampoc el 2018, s’han formalitzat operacions d’aquesta naturalesa. 
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f) Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 
 
 
Els moviments registrats el 2019 i el 2018 pels comptes que integren aquesta partida han estat 
els següents: 
 
 

Saldo   

01.01.2019

Augments per 

reconeixement 

d'ingressos

Disminucions per 

cobraments, 

compensacions i 

cancel·lacions

Saldo

31.12.2019

 • Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 4.320,56 347.942,35 (-)307.147,61 45.115,30

4.320,56 347.942,35 (-)307.147,61 45.115,30

2019

 
 
 

Saldo   

01.01.2018

Augments per 

reconeixement 

d'ingressos

Disminucions per 

cobraments, 

compensacions i 

cancel·lacions

Saldo

31.12.2018

 • Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2.542,80 77.361,01 (-)75.583,25 4.320,56

2.542,80 77.361,01 (-)75.583,25 4.320,56

2018

 
 
 
g) Contracte amb Nova Bocana Barcelona, SA 
 
 
El juliol de 2009, Nova Bocana Barcelona, SA (Nova Bocana) i la FNOB van formalitzar un 
contracte que tenia per objecte regular les relacions entre les entitats per tal de què 
determinades inversions a efectuar per Nova Bocana poguessin acollir-se als beneficis fiscals  
previstos en la Disposició Addicional 16na. de la Llei 49/2006, de 28 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i alhora, establir 
les obligacions assumides per Nova Bocana davant la FUNDACIÓ. 
 
 
Les inversions executades finalment per Nova Bocana van donar lloc a què el Consorci de la 
BWR certifiqués l’acolliment d’aquestes als referits beneficis fiscals, en forma de deduccions 
sobre la quota de l’Impost sobre Societats, aplicables entre els exercicis econòmics 2009 a 
2024, per un import inicial de 19.469.893,92 euros, que posteriorment va ser revisat per 
l’Agència Tributària, situant-lo en 10.659.263,64 euros. La clàusula 7ena. del contracte signat 
entre les parts establia que Nova Bocana havia de satisfer a la FNOB una quantitat equivalent 
al 50% de totes les deduccions efectivament aplicades en les seves declaracions de l’Impost, 
en la quantia que excedeixin de 3.900.000 euros, xifra la meitat de la qual va ser lliurada en el 
seu dia per Nova Bocana a la FUNDACIÓ a través d’un conveni de col·laboració empresarial 
per a contribuir al finançament de les obres de remodelació de l’edifici dels Remolcadors, al 
Moll de Llevant del port de Barcelona, en règim de concessió administrativa, de la que la 
FUNDACIÓ va ser titular fins el 30 de desembre de 2014. 
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El contracte va ser objecte de sengles addendes, de juliol de 2010 i de març de 2011, de les 
quals resulta que l’import màxim a percebre per la FNOB per raó d’aquestes deduccions és, 
segons imports actualitzats, de 3.379.631,82 euros (50% del diferencial entre les deduccions 
fiscals  reconegudes en el seu dia, 10.659.263,64 euros, i 3.900.000 euros), sempre i quan 
Nova Bocana pugui consignar en les liquidacions de l’impost la totalitat de les deduccions que li 
van ser reconegudes; de no ser així, es percebria la quantitat proporcional, o fins i tot podria no 
percebre’s quantitat alguna. 
 
 
Conforme al contracte i als efectes d’acreditar l’aplicació de la deducció, Nova Bocana resta 
obligada anualment a lliurar a la FUNDACIÓ la declaració de l’Impost sobre Societats. 
 
 
Segons informació rebuda, fins a 31 de desembre de 2019 les deduccions aplicades per Nova 
Bocana en les seves declaracions de l’impost sobre societats per aquest concepte han estat de 
938.426,84 euros, encara 2.961.573,16 euros per sota del topall a partir del qual la FNOB 
obtindria ingressos per aquest concepte. 
 
 
El reconeixement comptable d’aquests drets està condicionat a què Nova Bocana generi en el 
període 2017-2024 bases imposables suficients per a l’aplicació de la deducció. 
 
 
7.2. Passius financers 
 
 
a) Classificació per categories 
 
 
Tots els passius financers mantinguts per la FUNDACIÓ pertanyen a la categoria de Dèbits i 
partides a pagar. Es tracta en tots els casos de deutes amb venciment a curt termini, que hi 
figuren en tots els casos registrats pel seu valor nominal. 
 
 

2019 2018

Passius financers a cost amortitzat:

 • Deutes a curt termini amb entitats de crèdit (vegeu Nota 7.2.c) 868.902,26 948.718,76

 • Altres passius financers 2.834,60 -

 • Altres deutes amb entitats vinculades (vegeu Notes 2.4 i

20.2)

170.874,75 250.000,00

 • Creditors per activitats i altres comptes a pagar (tret d'Altres

deutes amb Administracions Públiques) : Proveïdors,

creditors, personal i acomptes d'usuaris 78.722,15 145.205,25

1.121.333,76 1.343.924,01  
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b) Classificació per venciments 
 
 
A data de tancament, la classificació dels passius financers atenent al venciment previst 
d’aquests és la següent: 
 
A 31 de desembre de 2019:

Sense 

venciment fixat 2020 Total

 • Deutes a curt termini amb entitats de crèdit (vegeu Nota 7.2.c) - 868.902,26 868.902,26

 • Altres passius financers - 2.834,60 2.834,60

 • Creditors per activitats i altres comptes a pagar (tret d'Altres

deutes amb Administracions Públiques

 - Proveïdors, creditors i personal - 51.722,15 51.722,15

 - Altres deutes amb entitats vinculades - 170.874,75 170.874,75

 - Acomptes d'usuaris - 27.000,00 27.000,00

- 1.121.333,76 1.121.333,76  
 
A 31 de desembre de 2018:

Sense 

venciment fixat 2019 Total

 • Deutes a curt termini amb entitats de crèdit (vegeu Nota 7.2.c) - 948.718,76 948.718,76

 • Altres deutes amb entitats vinculades (vegeu Notes 2.4 i 20.2) 250.000,00 - 250.000,00

 • Creditors per activitats i altres comptes a pagar (tret d'Altres

deutes amb Administracions Públiques

 - Proveïdors, creditors i personal - 145.205,25 145.205,25

 - Bestretes de patrocinadors i d'altres deutors - - -

250.000,00 1.093.924,01 1.343.924,01  
 
 
c) Pòlissa de compte de crèdit 
 
 
El 24 d’agost de 2017 es va formalitzar una pòlissa de crèdit amb l’entitat financera Caixabank, 
a interès variable referit a l’Euribor, per un límit màxim de 1.000.000,- euros, amb venciment 
inicial el 24 d’agost de 2018. 
 
 
En data 26 de juliol de 2018 i en operació autoritzada per la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona, es va formalitzar pròrroga de la pòlissa, amb venciment 26 de juliol 
de 2019, amb carta de compromís de l’Ajuntament, responent del bon fi de l’operació (vegeu 
Nota 2.4 anterior). A data 31 de desembre de 2018 s’havien disposat 948.718,76 euros. 
 
 
El 25 de juliol de 2019, s’ha efectuat la pròrroga de la pòlissa, per import de 1.000.000,- euros, 
amb venciment el 25 de juliol de 2020. L’operació ha estat autoritzada per la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona el 19 de juliol de 2019, també amb carta de compromís 
per part d’aquest, responent del bon fi de l’operació. 
 
 
A 31 de desembre de 2019 l’import disposat de la pòlissa és de 868.902,26 euros. 
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d) Altres deutes amb entitats vinculades: bestretes de tresoreria 
 
 
Per a finançar les operacions de la FUNDACIÓ el 2006 i el 2007 els patrons van fer efectives 
diferents bestretes de tresoreria, inicialment a retornar en el curt termini. 
 
 
En sessió de Patronat de 29 d’octubre de 2009 es va aprovar ajornar el seu venciment fins a 
juny de 2011. 
 
 
Entre octubre de 2009 i juny de 2011 es va reconèixer amb càrrec als comptes de resultats 
d’aquells exercicis la despesa financera acreditada anualment, fins a situar a la data de 
venciment del deute, juny de 2011, el seu import a valor de reemborsament (600.000,00 euros) 
segons detall: 
 
 

  Imports a 
reintegrar   

   

 Fira Internacional de Barcelona  100.000,00 

 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona  250.000,00 

 Autoritat Portuària de Barcelona  250.000,00 

  600.000,00 

 
 
Al seu venciment, el pagament del deute va ser ajornat, assignant-se-li, en sessió de Patronat 
de 4 d’octubre de 2012, com a data per al seu reintegrament el 31 de desembre de 2014. 
 
 
En sessió de Patronat de 20 de març de 2015 es va acordar temporalment no exigir el retorn de 
les bestretes.  
 
 
En sessió de Patronat del 23 de maig de 2018 i per a restituir l’equilibri patrimonial i financer de 
la FUNDACIÓ,  es va proposar el traspàs al Fons dotacional del saldo íntegre de les bestretes. 
 
 
El 12 de juny de 2018, el Consell d’Administració de Fira Internacional de Barcelona va 
autoritzar la conversió de la bestreta lliurada en el seu dia, per import de 100.000.- euros, com 
aportació extraordinària al Fons dotacional. 
 
 
El 21 de gener de 2019, el Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i 
Navegació de Barcelona va autoritzar també el traspàs de la bestreta lliurada en el seu dia, per 
import de 250.000.- euros, al Fons dotacional. L’acord està condicionat a què l’Ajuntament de 
Barcelona assumeixi el reintegrament de la pòlissa de crèdit que s’esmenta a l’apartat b) 
anterior. 
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Aquestes dues operacions van registrar-se en comptes l’exercici 2018. 
 
 
Per altra banda, el 27 de juny de 2018, el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de 
Barcelona va acordar ratificar l’acord adoptat pel Patronat de la FNOB respecte a la 
capitalització de la bestreta lliurada en el seu dia, per import de 250.000.- euros, condicionat a 
l’aprovació d’un pla de viabilitat i futur de la FNOB abans del 31 de desembre de 2018 i a què 
abans d’aquesta data l’Ajuntament ratifiqués l’aportació acordada per a donar cobertura al 
dèficit financer acumulat a 31 de desembre de 2017, de 800.000.- euros. El 24 d’abril de 2019, 
el Consell d’Administració va aixecar les condicions imposades en el seu dia i aprovar la 
capitalització de la bestreta.    
 
 
Així doncs, a 31 de desembre de 2019 el saldo d’aquest epígraf resta cancel·lat. 
 
 
e) Altres passius financers amb entitats vinculades:  subvenció a reintegrar 
 
Vegeu Nota 10.1. 
 
 
f) Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors: disposició addicional 

tercera, “deure d’informació”, Llei 15/2010, de 5 de juliol 
 
 
En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat 
en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions de les operacions corresponents a 
l’exercici 2019 i 2018, es facilita la següent informació: 
 
 

2019 2018

Dies Dies

    Període mig de pagament a proveïdors 25,10 44,88

    Ràtio de les operacions pagades 25,91 42,61

    Ràtio de les operacions pendents de pagament 8,72 108,56

Imports Imports

    Total pagaments realitzats 447.634,02 861.353,85

    Total pagaments pendents 22.254,06 30.706,77  
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8. EXISTÈNCIES 
 
 
Els moviments registrats el 2019 i el 2018 pels comptes que integren aquest epígraf han estat 
els següents: 
 

Variació 

d'existències i

deteriorament

Saldo 

01.01.2019

(Aplicació a 

resultats)

Saldo 

31.12.2019

 • Béns destinats a les activitats:

–  Mercaderies, Centre d'Interpretació de la BWR 5.449,56 (-)140,19 5.309,37

5.449,56 (-)140,19 5.309,37

2019

 
 
 

Variació 

d'existències i

deteriorament

Saldo 

01.01.2018

(Aplicació a 

resultats)

Saldo 

31.12.2018

 • Béns destinats a les activitats:

–  Mercaderies, Centre d'Interpretació de la BWR 8.684,22 (-)3.234,66 5.449,56

8.684,22 (-)3.234,66 5.449,56

2018
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9.  PATRIMONI NET 
 
 
El moviment registrat pels comptes que integren el Patrimoni net ha estat el següent (vegeu 
estat de canvis en el patrimoni net): 
 
 

 • 72.000,00 1.184.921,56 (-)2.443.747,42 7.209,10 (-)1.179.616,76

 • - (-)2.443.747,42 2.443.747,42 - -

 • -

100.000,00 - - - 100.000,00

250.000,00 - - - 250.000,00

 •

- - -
(-)7.209,10 (-)7.209,10

 • - - (-)322.370,14 - (-)322.370,14

 • 422.000,00 (-)1.258.825,86 (-)322.370,14 - (-)1.159.196,00

 • - (-)322.370,14 322.370,14 - -

 •

250.000,00 250.000,00

 • -

- - -
(-)926,40 (-)926,40

- - - 122.175,32 122.175,32

 • - - (-)68.546,14 - (-)68.546,14

 • 672.000,00 (-)1.581.196,00 (-)68.546,14 121.248,92 (-)856.493,22

 - Aplicacions al compte de resultats

    per compensació d'amortitzacions:

Resultat de l'exercici 2019

Saldo a 31 de desembre de 2019

 - Aplicacions al compte de resultats

    per compensació d'amortitzacions:

Resultat de l'exercici 2018

Saldo a 31 de desembre de 2018

Subvencions, donacions i llegats:

Aplicació del resultat de l'exercici 2018

Transformació bestreta en Fons Dotacional:  

 - Autoritat Portuaria de Barcelona:

 - Subvencions rebudes

Subvencions,

donacions i

llegats Total

Saldo a 1 de gener de 2018

Subvencions, donacions i llegats:

Fons 

dotacionals

Resultats 

d’exercicis 

anteriors

Excedent

del període

Aplicació del resultat de l'exercici 2017

Transformació bestreta en Fons Dotacional:  

 - Fira de Barcelona:

- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
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10.  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
 
10.1. Conveni de subvenció amb l’Institut Barcelona Esport (IBE) – Projecte “L’esport de 

la vela: formació, ciència, industria i esport” 
 
 
Formalitzat el 8 de març de 2019, té per objecte donar suport a les operacions de la 
FUNDACIÓ, d’acord amb el pla i pressupost presentat, en matèria de: 
 
 

 Formació i ciència: conferències, taules rodones, coneixement de la vela Oceània, 
desenvolupament d’activitats educatives, disseny del joc “The game”, presència en actes 
i fires de ciutat; sortides vaixell IMOLA escola, etc. 
 

 Industrial: en col·laboració amb l’Institut Nàutic de Barcelona, fabricació d’un vaixell 
oceànic Mini 6.50. 

 

 Esportiu:  en col·laboració amb entitats del mon nàutic, desenvolupar convenis amb 
universitats i incentivar la creació de cursos de capacitació per a la formació 
especialitzada de navegació oceànica. 
 
 

La dotació inicial del conveni ha estat de 927.531.- euros, havent-se reduït amb posterioritat 
fins a 589.121,45 euros, en ajustar-se a la baixa, per una banda, el pressupost, i per altre en 
haver obtingut la FUNDACIÓ recursos propis per a finançar les operacions. 
 
 
El febrer de 2020 s’ha presentat el compte justificatiu de la subvenció, acompanyat d’informe 
d’auditor. L’import justificat ha estat de 418.336,70 euros, havent de reintegrar-se un total de 
170.874,75 euros  
 
L’import finalment registrat de la subvenció s’ha distribuït de la manera següent: 
 

 
 • Subvencions corrents 365.453,42

 • Subvencions de capital 

(vegeu Nota 10.3) 52.883,28

418.336,70  
 
 

10.2. Construcció port flotant, base oceànica FNOB 
 
 

Per import de 71.269.- euros i aprovada el 31 de desembre de 2018, ha tingut per objecte la 
construcció d’una petita dàrsena d’abric a l’espai adjacent a la nau que ocupa la FUNDACIÓ al 
Port de Barcelona, aprofitant uns pantalans de la seva propietat, amb l’objecte d’oferir l’espai a 
navegants de la classe Mini o a d’altres de vela oceànica. 
 
 
El febrer de 2020 s’ha presentat el compte justificatiu acreditatiu de l’execució de la inversió 
que ha totalitzat 71.430,78 euros, (inversió, 69.292,04 euros; despeses de l’exercici 2.138,74 
euros). 
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10.3. Altres inversions 
 
 
De l’import de la subvenció rebuda de l’IBE per raó del conveni, un total de 52.883,28 euros ha 
estat registrat com a subvenció de capital, per tal de finançar la resta d’inversions en 
Immobilitzat material de l’exercici 2019 (Vegeu Notes 5.1 i 10.1). 
 
 
10.4. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona-projectes formatius i de 

divulgació, esportius, científics i industrials, 2018 
 
 
Formalitzat el 26 de juliol de 2018, tenia per objecte establir el marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la FNOB per a l’organització i desenvolupament d’un conjunt de 
projectes relatius a l’Educació i Coneixement, Ciència, Tecnologia i Medi Ambient, al voltant del 
mar i l’esport de la vela oceànica, fent treballar conjuntament universitats, empreses i 
indústries, incloent l’atorgament d’una subvenció. 
 
 
Per raó del conveni, el 2018 l’Ajuntament va atorgar a la FNOB una subvenció per import de 
550.000.- euros. 
 
 
El conveni va finalitzar el 31 de desembre de 2018. 
 
 
11.  PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
 
11.1. Provisions a curt termini 
 
 
Sense moviment en aquest exercici 2019, inclou les següents: 
 

2019 2018

 • Paga extraordinària, desembre 2012 (Nota 11.2.) 13.217,83 13.217,83

 • Per a contractes onerosos 88,26 88,26

13.306,09 13.306,09  
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11.2. Paga extraordinària, desembre 2012 
 
 
A 31 de desembre de 2015 aquest epígraf incloïa, per import de 38.792,04 euros, una provisió 
de l’import de la paga extraordinària de desembre de 2012 que s’hagués hagut d’abonar al 
personal de la FNOB abans de finalitzar l’exercici 2012, que va estar suprimida per l’article 2.1 
del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
 
L’article 2.4 d’aquesta disposició preveia que les quantitats derivades de la supressió de la 
paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 
equivalents d’acord amb el disposat en aquest article es destinarien en exercicis futurs a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que 
incloguessin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei 
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb 
l’abast que es determinés en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.  
 
 
En tractar-se d’un passiu exigible cert, l’import de la paga es va carregar a l’epígraf “Despeses 
de personal” del deure del compte de resultats de l’exercici 2012, amb abonament a l’epígraf 
“Provisions a llarg termini” del passiu del balanç, mantenint-se classificat sota aquest epígraf 
fins al tancament de l’exercici 2014. 
 
 
La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, en 
la disposició addicional dotzena, apartat ú.1, va establir que cada Administració Pública, en el 
seu àmbit, podria aprovar l’abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga 
extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 
equivalents, fins a un 24,59% del seu import, restant el pagament condicionat al compliment i 
procediments establerts en la normativa vigent d’Estabilitat Pressupostària i Financera. 
 
 
El 19 de març de 2015 l’Ajuntament va aprovar l’abonament d’aquesta quantitat, si bé la FNOB, 
atesa l’evolució dels seus resultats en el període juny 2011 – juny 2015 no va fer efectiu el 
pagament. 
 
 
Posteriorment, l’11 de setembre de 2015, a través del Reial Decret-Llei 10/2015, es va regular 
el pagament d’un 26,23% addicional de la paga, que en la mesura en què la situació financera 
ho permetés havia de fer-se efectiva. 
 
 
L’import restant (del 49,18%) podia fer-se efectiu a partir de 2016, havent-se habilitat 
l’abonament en les condicions que establien la Disposició addicional dotzena de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, i el Decret 
d’alcaldia de 15 de desembre de 2015. 
 
 
El 2016 la FNOB va fer efectiu el pagament íntegre de la paga extraordinària a tot el personal 
que va formar part de la seva plantilla en aquell exercici. 
 
 



43 

 

 
El saldo del compte, 13.217,83 euros, correspon a la paga a fer efectiva al personal que va 
causar baixa de la FUNDACIÓ abans de 2016. 
 
 
12.  PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI  
 
 
12.1. D’actiu corrent 
 
 
A la data de tancament inclou: 
 

2019 2018

 • Primes d'assegurances, imports 

pagats però no acreditats 5.222,47 7.351,88

5.222,47 7.351,88
 

 
 
12.2. De passiu corrent 
 
 
A 31 de desembre de 2019 i 2018 no hi ha registrades periodificacions de passiu corrent. 
 
 
13.  SITUACIÓ FISCAL  
 
 
13.1. Impostos i cotitzacions socials susceptibles d’inspecció 
 
 
D’acord amb les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos i de cotitzacions socials 
no es poden considerar com a definitives fins que no han estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o laborals, o no ha transcorregut el termini de prescripció previst a la normativa 
vigent. 
 
 
Són susceptibles d’actuació inspectora tots els exercicis i per a tots els tributs, impostos i 
cotitzacions socials que són d’aplicació a la FUNDACIÓ compresos en el període 2016-2019 
tret de l’Impost sobre Societats, que resta obert per al període 2015-2018, a l’espera de la 
presentació de la declaració corresponent a l’exercici 2019.  
 
 
No s’espera que puguin meritar-se passius addicionals als registrats com a conseqüència 
d’eventuals actuacions inspectores. 
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13.2. Saldos amb Administracions Públiques 
 
 
Els saldos deutors i creditors amb Administracions Públiques presenten el següent detall: 
 

Deutors Creditors Deutors Creditors

 • Hisenda Pública creditora:

 - Per IVA, darrer trimestre - 6.159,89 - 4.654,17

 - Retencions a compte de l'IRPF, darrer trimestre - 12.943,35 - 18.890,75

 • Organismes de la Seguretat Social, desembre - 7.363,49 - 8.767,31

 • Altres 142,51 - 142,51 -

142,51 26.466,73 142,51 32.312,23

2019 2018

 
 
 
13.3. Impost sobre Societats: règim de tributació i despesa per impost 
 
 
La FUNDACIÓ està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense finalitat lucrativa, 
regulat per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, i pel Reglament que desenvolupa aquesta 
(Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre). 
 
 
Sota aquest règim es troben exemptes de tributació les següents rendes, obtingudes per la 
FUNDACIÓ: 
 
 

 Les que es deriven dels ingressos per donatius i donacions rebudes per col·laborar amb les 
finalitats de l’entitat (article 6.1.a), Llei 49/2002). 
 

 Les que provenen dels ajuts econòmics rebuts en virtut de convenis de col·laboració 
empresarial (article 6.1.a), Llei 49/2002). 

 

 Les que s’obtenen en virtut de contractes de patrocini publicitari als quals es refereix la Llei 
34/1998, General de Publicitat. Aquests contractes són aquells pels quals el patrocinat, a 
canvi d’un ajut econòmic per a la realització de determinades activitats (entre aquestes, les 
esportives) es compromet a col·laborar en la publicitat del patrocinador (també segons 
l’article 6.1.a), Llei 49/2002). 

 

 Les subvencions, sempre que es destinin a finançar operacions o explotacions econòmiques 
exemptes (article 6.1.c), Llei 49/2002). 

 

 Les procedents del seu patrimoni mobiliari i immobiliari (article 6.2, Llei 49/2002). 
 

 Les que es deriven d’adquisicions o transmissions per qualsevol títol, de béns i drets (article 
6.3, Llei 49/2002). 
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Als efectes de l’impost, la FNOB realitza les següents activitats: 
 
 

 Foment del coneixement de la cultura del mar i de la vela oceànica, que no constitueix 
explotació econòmica, i per tant, es troba exempta de tributar per l’impost. 
 

 Patrocini publicitari, que si bé té la consideració d’explotació econòmica, les rendes que 
origina es troben exemptes de tributar per l’impost, segons l’esmentat article 6.1.a) de la Llei 
49/2002). 

 
 
El 2019 la conciliació entre l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici amb la base 
imposable de l’impost és la següent: 
 
 

Pèrdues i

guanys Patrimoni net Total

 • Resultat de l'exercici:

 - Ingressos acreditats

    De l'exercici 628.985,92 - 628.985,92

    D'exercicis anteriors - - -

628.985,92 - 628.985,92

 - Despeses acreditades

    De l'exercici (-)697.532,06 - (-)697.532,06

    D'exercicis anteriors - - -

(-)697.532,06 - (-)697.532,06

 - Renda (-)68.546,14 - (-)68.546,14

 • Diferències permanents:

 - Rendes exemptes 68.546,14 - 68.546,14

 • Base imposable de l'impost de l'exercici - - -  
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13.4. Impost sobre Societats: deduccions pendents d’aplicació 
 
 
Al tancament de l’exercici 2019 les deduccions pendents d’aplicació sobre eventuals quotes 
íntegres que puguin generar-se en exercicis futurs ho són pels imports i conceptes que es 
relacionen a continuació: 
 
 

Exercici Import Pendent Exercici de

origen Naturalesa deducció deducció Exercici Import d'aplicar caducitat

2009 Per a incentivar determinades 

activitats:

-  Assistència a fires internacionals 7.807,08 2009 1.598,35 6.208,73 2019

2010

Donacions a entitats beneficiàries del

mecenatge per a incentivar

determinades activitats: 66.000,00 - 66.000,00 2020

-  Assistència a fires internacionals 226,38 - 226,38 2020

66.226,38 - 66.226,38

2011 Donacions a entitats beneficiàries del

mecenatge 67.062,18 - 67.062,18 2021

141.095,64 1.598,35 139.497,29

Aplicació deduccions

 
 
 
Tot i haver-se acreditat, en la mesura en què la FNOB no generi rendes susceptibles de 
tributació en l’impost sobre Societats, les deduccions no podran fer-se efectives. 
 
 
14.  INGRESSOS I DESPESES 
 
 
14.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern 
 
 
El 2019 no s’han acreditat despeses d’aquest tipus. Tampoc es varen acreditar en l’exercici 
2018. 
 
 
14.2. Ajuts concedits i altres despeses 
 
 
En l’exercici 2019 s’han atorgat ajuts per import de 25.000,- euros (vegeu Nota 1.3.n). En 
l’exercici 2018 no es van generar despeses per aquest concepte.  
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14.3. Aprovisionaments 
 
 
Inclouen: 
 

2019 2018

 • Cost de vendes de mercaderies del

centre d'Interpretació de la BWR 140,19 3.234,66

140,19 3.234,66

 
 
 
14.4. Càrregues socials 
 
 
Aquesta partida inclou les següents despeses: 
 
 

2019 2018

 • Seguretat Social a càrrec de la FNOB 85.673,80 143.227,63

 • Altres despeses socials:

 - Cursos personal 232,30 368,00

 - Altres 212,70 -

86.118,80 143.595,63
 

 
 
14.5. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 
 
 
Ells saldos dels comptes de Provisions no han tingut moviment en aquest exercici 2019, tal i 
com es veu a continuació: 
 
 

01.01.2019

Dotacions, 

aplicacions o 

cancel·lacions

Saldo

31.12.2019

 • Provisions a curt termini

13.217,83 - 13.217,83

88,26 - 88,26

13.306,09 - 13.306,09

 • - - -

2019

Paga extraordinària, desembre 2012 (vegeu Nota 11.2)

Per a contractes onerosos (vegeu Notes 4.10 i 11)

Deteriorament de saldos deutors
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El 2018 els moviments registrats per aquests comptes van ser els següents: 
 
 

01.01.2018

Dotacions, 

aplicacions o 

cancel·lacions

Saldo

31.12.2018

 • Provisions a curt termini

13.217,83 - 13.217,83

353.365,80 (-)353.277,54 88,26

366.583,63 (-)353.277,54 13.306,09

 • - - -

2018

Paga extraordinària, desembre 2012 (vegeu Nota 11.2)

Per a contractes onerosos (vegeu Nota 11)

Deteriorament de saldos deutors

 
 
 
14.6. Altres resultats 
 
 
Inclou els següents ingressos i despeses: 
 
 

2019 2018

 Ingressos extraordinaris:

- Interessos devolucions IVA - 155,92

- Indemnitzacions Vueling - 750,00

- Indemnitzacions assegurances - 379,32

- Bonus social prevenció 571,33 -

- Altres 1.190,00 721,75

1.761,33 2.006,99

 Despeses extraordinàries:

- Diverse Yacht (-)214,21 -

- Franquicia assegurança - (-)599,96

(-)214,21 (-)599,96

1.547,12 1.407,03
 

 
 
15.  APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS PRÒPIES 
 
 
15.1. Béns i drets de la dotació fundacional 
 
 
La dotació fundacional va ser íntegrament aportada en tresoreria per part dels patrons, per 
import de 72.000.- euros. 
 
 
Posteriorment, entre el 2018 i el 2019, la dotació s’ha vist incrementada en 350.000.- i 
250.000.- euros, respectivament, per la capitalització de deutes mantinguts amb determinats 
patrons (vegeu Nota 7.2.d). 
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15.2. Destinació a finalitats fundacionals del percentatge legalment establert 
 
 
D’acord amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, la 
FUNDACIÓ ha de destinar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals 
que obtingui al compliment de les finalitats fundacionals (vegeu Nota 3). 
 
 
El 70% de la renda obtinguda en l’organització de la segona edició de la BWR (import tancat a 
31 de maig de 2011 14.505.907,29 euros; 70%, 10.154.135,10 euros), va ser aplicat en escreix 
a finançar les activitats fundacionals en el període juny 2011 - desembre 2015. La pèrdua 
registrada en aquest període (13.433.549,64 euros) va ser finançada amb la pràctica totalitat 
dels recursos positius resultants de la segona edició. 
 
 
Amb efectes 20 de gener de 2015 no formen part del percentatge del 70% els ingressos per 
donatius, els altres recursos obtinguts que es destinen a incrementar la dotació fundacional i 
els resultats per alienacions de béns o drets que han de reinvertir-se segons l’article 333-1.3 de 
la Llei. 
 
 
La Llei 4/2008 preveu l’aplicació de les rendes positives en un període màxim de quatre anys, 
comptadors a partir de l’exercici següent a aquell en què s’hagin obtingut. 
 
 
Fins l’exercici 2018, la FUNDACIÓ ha complert amb aquest mandat legal. 
 
 
El resultat obtingut el 2019 és negatiu per import de 68.500,82 euros. 
 
 
15.3. Actius corrents i no corrents vinculats al compliment de les finalitats estatutàries 
 
 
La totalitat dels actius, corrents i no corrents de la FNOB estan directament vinculats al 
compliment de les seves finalitats, les quals es descriuen a la Nota 1.1 d’aquests comptes 
anuals. 
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Els béns i drets més rellevants que configuren l’immobilitzat material i intangible de la 
FUNDACIÓ són els que es relacionen tot seguit, desglossant-ne la vida útil restant, el cost 
d’adquisició i el valor net comptable a 31 de desembre de 2019. 
 
 

Vida útil 

restant

Cost 

d'aquisició

Valor net 

comptable Valor raonable

 • 50% drets de propietat intel·lectual de la BWR 2.450.000,00 - No disposat

4.393,98

 • Vaixells:

-  King fisher - 1.218.879,21 - 180.000,00

-  Imoca Escola - 552.000,11 37.331,00 No disposat

-  Charisma - 317.873,23 - No disposat

2.088.752,55 37.331,00

 • Vehicles 1,9 53.456,75 7.504,00 No disposat

44.835,00

203.318,52

22,05%

Total immobilitzat material segons balanç

Immobilizat intangible

Total immobilitzat intangib le segons balanç

Immobilizat material

 
 
 
15.4. Resultats derivats de la venda de béns i drets de l’entitat 
 
 
Durant l’exercici 2019 no s’han registrat baixes en l’immobilitzat de la Fundació. 
 
Les baixes registrades el 2018 en comptes de l’Immobilitzat material i intangible, així com 
d’Actius no corrents mantinguts per a la venda ho van ser pels següents conceptes i imports: 
 
 

Preu

venda

Cost 

d'aquisició

Amortització 

acumulada

Valor  net 

comptable

Despeses 

venda Resultat

2018:

 • Venda llanxa 7.438,00 21.745,04 (-)21.745,04 - - 7.438,00

7.438,00 21.745,04 (-)21.745,04 - - 7.438,00

Immobilizat material i immaterial
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16.  INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 
 
 
Es considera activitat mediambiental qualsevol operació el propòsit principal de la mateixa sigui 
la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient. 
 
 
A la data de tancament dels comptes anuals no existeixen contingències relacionades amb la 
protecció i millora del medi ambient. En aquest sentit, els eventuals riscos que es puguin 
derivar estan adequadament coberts amb les pòlisses de l’assegurança de responsabilitat civil 
subscrites per la FNOB. 
 
 
Per altra banda, la FUNDACIÓ no ha rebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüència 
d’activitats relacionades amb el medi ambient. 
 
 
Ateses les activitats de la FUNDACIÓ no es considera que de les mateixes puguin derivar-se 
riscos medi ambientals. 
 
 
17. FETS POSTERIORS 

 
 

Entre la data de tancament de l’exercici i la de formulació dels comptes anuals no s’han produït 
fets significatius que incideixin en la formulació de comptes de l’exercici 2019. 
 
 
No obstant, cal prendre en consideració la situació d’emergència i d’estat d’alerta derivada de 
la propagació del coronavirus (COVID-19), que suposa una crisi sanitària que impactarà, de 
ben segur, en l’entorn de les activitats que efectua la FUNDACIÓ. Per a fer front a aquesta 
situació, i als efectes d’atenuar l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’Estat, la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han emès diferents textos legals que contemplen una 
sèrie de mesures urgents i extraordinàries. 
 
 
En quant a la FNOB, ha hagut d’aturar l’activitat a la seu social, si bé el personal pot seguir 
efectuant les seves tasques en remot, de manera que pot seguir executant les seves 
operacions. 
 
 
La situació d’estat d’alerta no ha suposat cap impacte econòmic que hagi de ser reconegut en 
els estats financers de l’exercici 2019 o informat en comptes anuals, si be caldrà valorar si pot 
impactar de manera significativa en les operacions futures. En el moment de formular-se els 
comptes anuals no resulta possible efectuar una estimació quantificable de l’impacte potencial 
d’aquesta situació en les operacions de la FNOB, que, de produir-se seria registrat de manera 
prospectiva, en els comptes anuals de l’exercici 2020. 
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18.  INFORMACIÓ SEGMENTADA I EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
 
Tot seguit es presenta el compte de resultats desglossat entre els diferents projectes que ha 
gestionat la FUNDACIÓ durant l’exercici 2019. 
 
 
Conforme a les dades analítiques extretes del sistema de gestió econòmico-financera de la 
FUNDACIÓ, els ingressos i despeses registrats en aquest període són els que hi figuren en el 
quadre que s’acompanya a continuació. 
 
 

RESULTAT DE LES OPERACIONS TOTAL

INGRESSOS:

Ingressos serveis diversos (Adidas) 7.000,00 7.000,00

Ingressos lloguer embarcacions 1.050,00 1.050,00

Ingressos excepcionals 1.761,33 1.761,33

Subvencions corrents explotació 365.363,42 1.976,96 367.340,38

Bonificacio Tripartita 312,00 312,00

Ingressos Inscripcions i xerrades 1.790,00 1.790,00

Repercusió de despeses 6.995,02 12.500,00 19.495,02

Event Services 229.525,00 229.525,00

Traspassos 164.798,52 4.248,88 152,78 28.498,47 718,82 (-)198.417,47 -

SUBTOTAL INGRESSOS AMB IMPACTE EN TRESORERIA (1) 533.285,27 13.038,88 152,78 28.498,47 2.695,78 38.102,55 12.500,00 628.273,73

Subvencions de capital traspassades a resultats (per comp amortitz) 116,39 252,97 - - 557,04 - - 926,4

SUBTOTAL INGRESSOS SENSE IMPACTE EN TRESORERIA 116,39 252,97 - - 557,04 - - 926,40

TOTAL INGRESSOS 533.401,66 13.291,85 152,78 28.498,47 3.252,82 38.102,55 12.500,00 629.200,13

DESPESES

Despeses 156.647,94 12.785,91 522,14 28.498,47 2.138,74 38.102,55 12.500,00 251.195,75

Despeses Personal i altres despeses socials 345.381,66 - - - - - - 345.381,66

Manteniment Instalacions 12.725,09 - - - - - - 12.725,09

Assegurances 18.414,19 - - - - - - 18.414,19

SUBTOTAL DESPESES AMB IMPACTE EN TRESORERIA (2) 533.168,88 12.785,91 522,14 28.498,47 2.138,74 38.102,55 12.500,00 627.716,69

Variació Existències 140,19 - - - - - - 140,19

Amortitzacions d'inversions 69.074,39 257,97 - - 557,04 - - 69.889,40

SUBTOTAL DESPESES SENSE IMPACTE EN TRESORERIA 69.214,58 257,97 - - 557,04 - - 70.029,59

TOTAL DESPESES (-)602.383,46 (-)13.043,88 (-)522,14 (-)28.498,47 (-)2.695,78 (-)38.102,55 (-)12.500,00 (-)697.746,28

RESULTAT ECONÒMIC DE LES OPERACIONS (-)68.981,80 247,97 (-)369,36 - 557,04 - - (-)68.546,15

BESTRETA VENDA KF (3) 27.000,00 - - - - - - 27.000,00

SUBVENCIONS DE CAPITAL (4) 2.411,04 17.344,00 33.685,28 - 68.735,00 - - 122.175,32

INVERSIONS (5) 1.970,39 17.596,97 33.315,92 - 69.292,04 - - 122.175,32

RESULTAT FINANCER DE LES OPERACIONS (1-2+3+4-5) 27.557,04 - - - - - - 27.557,04

Charisma
Estructura & 

Instalacions

Formacio & 

Divulgació

Programa 

Industrial

Programa 

Esportiu

Projecte 

Dàrsena
Fnob Services

 
 
Per altra banda, l’execució del pressupost ha estat la següent: 
 

2019
Estructura & 

Instalacions

Formacio & 

Divulgació

Programa 

Industrial

Programa 

Esportiu

Projecte 

Dàrsena
Fnob Services Charisma TOTALS

Subvencions corrents 365.363,42 - - - 1.976,96 - - 367.340,38

Recursos Generats 3.123,33 8.790,00 - - - 236.520,02 12.500,00 260.933,35

Recursos traspassats 164.798,52 4.248,88 152,78 28.498,47 718,82 (-)198.417,47 - -

Subvencions de capital 2.411,04 17.344,00 33.685,28 - 68.735,00 - - 122.175,32

Venda vaixell 27.000,00 - - - - - - 27.000,00

RECURSOS  562.696,31 30.382,88 33.838,06 28.498,47 71.430,78 38.102,55 12.500,00 777.449,05

Despeses Personal 345.381,66 - - - - - - 345.381,66

Assegurances 18.414,19 - - - - - - 18.414,19

Despeses Financeres -

Manteniment instal·lacions 12.725,09 - - - - - - 12.725,09

Assessors Externs               -

Altres Despeses 156.647,94 12.785,91 522,14 28.498,47 2.138,74 38.102,55 12.500,00 251.195,75

Inversions 1.970,39 17.596,97 33.315,92 - 69.292,04 - - 122.175,32

DESPESES / INVERSIONS 535.139,27 30.382,88 33.838,06 28.498,47 71.430,78 38.102,55 12.500,00 749.892,01

RESULTAT 27.557,04 - - - - - - 27.557,04  
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19.  ALTRA INFORMACIÓ 
 
 
19.1. Plantilla promig 
 
 

Atenent a la classificació de les categories professionals, el 2019, el nombre mitjà d’empleats 
de la FNOB ha estat de 6,67 persones, distribuït de la manera següent: 
 
 

Categories professionals  Homes  Dones  Total 

       

 Alta direcció  -  -  - 

 Caps de departament  1,49  2,00  3,49 

 Administració i tècnics  0,67  2,52  3,18 

  2,16  4,52  6,67 

 
 
El nombre mitjà de persones ocupades el 2018 per la FUNDACIÓ distribuït per categories 
professionals i desglossat per sexes va ser de 12,60 persones, d’acord amb el següent detall: 
 
 

Categories professionals  Homes  Dones  Total 

       

 Alta direcció  0,34  -  0,34 

 Caps de departament  1,85  2,83  4,68 

 Administració i tècnics  2,70  4,88  7,58 

  4,89  7,71  12,60 

 
 
19.2. Composició del Patronat 
 
 
A la data de formulació dels comptes anuals, el Patronat de la FUNDACIÓ resta composat de 
la manera següent: 
 
 

Càrrec  Persona física  Persona jurídica representada 

     
Presidència  David Escudé Rodríguez   Ajuntament de Barcelona 
     
Vicepresidència  Maria Mercè Conesa i Pagès  Autoritat Portuària de Barcelona 
     
Vocal  Pere Alemany Miralpeix 

 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació 

     
Vocal  Lluís Conde Möller  Fira Internacional de Barcelona 

 
 
En la sessió de Patronat de 16 d’octubre de 2019 va ser nomenat President el Sr. David 
Escudé Rodríguez, qui ha substituït en el càrrec a la Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar. 
En la mateixa sessió, es va nomenar membre del Patronat al Sr. Pere Alemany Miralpeix. 
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19.3. Director Gerent 
 
 
Entre el 20 de novembre de 2018 i el 15 d’octubre de 2019 va exercir com a Director-Gerent de 
la FNOB el Sr. Xavier Olivella Echevarne. A partir d’aquesta data la Direcció l’exerceix la Sra. 
Susana Closa Castella. 
 
 
19.4. Autoritzacions del Protectorat 
 
 
Durant l’exercici 2019 no s’han sol·licitat al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya autoritzacions per a l’execució d’operacions. 
 
 
El 2018 i per tal de donar compliment a l'article 333-1.2 del Codi Civil de Catalunya, es van 
presentar al Protectorat declaracions responsables per a l’autorització d’actes de disposició 
sobre diferents béns patrimonials (vegeu Nota 5.2.2). 
 
 
19.5. Honoraris dels auditors 
 
 
Les despeses d’auditoria dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 acreditades per 
la firma Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. han de ser repercutides per 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
El 2019 la FNOB ha rebut de l’Ajuntament la liquidació dels costos dels treballs d’auditoria de 
l’exercici 2018, per import de 6.050,- euros. 
 
 
Al tancament de l’exercici 2019 s’ha registrat una previsió del cost d’aquests serveis per aquest 
exercici pel mateix import, de 6.050,- euros. 
 
 
El compte de pèrdues i guany recull també una previsió del cost a repercutir pels auditors 
(3.327,50 euros) per l’emissió de sengles informes dels comptes justificatius de les 
subvencions descrites a les Notes 10.1 i 10.2. 
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20.  OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES 
 
 
20.1. Operacions 
 
 
Les operacions efectuades amb parts vinculades es detallen tot seguit: 
 
 

Entitat vinculada

Naturalesa de les despeses / 

ingressos Despeses

Ingressos i 

subvencions 

de capital Despeses

Ingressos i 

subvencions 

de capital

 Autoritat Portuària

Repercussió despeses 100,00 - -

   de Barcelona Taxes portuàries 5.862,34 - - -

5.862,34 100,00 -

 Cambra de Comerç, Indústria i 

Navegació de Barcelona Serveis exteriors 347,10 - - -

 Ajuntament de Barcelona Serveis exteriors 6.050,00 - 6.050,00 -

Tributs 248,20 - 248,20 -

Subvencions activitats - - - 1.215.500,00

6.298,20 - 6.298,20 1.215.500,00

 Institut Barcelona Esports Programes educatius - - - 5.898,15

Subvencions activitats - 367.430,38 - -

Subvencions de capital - 122.173,32 -

- 489.603,70 - 5.898,15

 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) Repercussió despeses - 400,00 -

2019 2018

 
 
 
20.2. Saldos 
 
 
El saldos mantinguts al tancament dels exercicis 2019 i 2018 amb parts vinculades presenten 
el següent detall, posició creditora: 
 

Entitat vinculada Naturalesa del saldo 2019 2018

  Ajuntament de Barcelona Repercussió costos auditoria, taxes i tributs - 6.050,00

  Autoritat Portuària de Barcelona Taxes portuàries 5.862,34 -

5.862,34 6.050,00

  Bestretes de tresoreria (Nota 7.2.d) Autoritat Portuària de Barcelona - 250.000,00

  Institut Barcelona Esports (IBE) Reintegrament excès subvencions 170.874,85 -

170.874,85 250.000,00  
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20.3. Retribucions al personal directiu i als patrons 
 
 
El càrrec de Director Gerent de la FUNDACIÓ no genera cap cost per aquesta en coincidir amb 
el de Gerent de l’IBE, qui assumeix íntegrament la seva retribució. 
 
 
Conforme a l’article 25è, apartat 2, dels Estatuts de la FUNDACIÓ el càrrec de patró no és 
retribuït. 
 
 
Les retribucions acreditades el 2019 per tots els conceptes del personal directiu de la FNOB, 
que inclou quatre Caps de departament que depenen directament de la Direcció, han estat de 
167.683,58 euros (el 2018, 289.581,52 euros, corresponents un director-gerent i a cinc 
persones). 
 
 
El 2019 (ni tampoc l’any 2018) els patrons ni el personal directiu han rebut bestretes ni se’ls 
han atorgat crèdits; en cap dels dos períodes s’han contret al seu favor obligacions en matèria 
de pensions ni s’han satisfet primes d’assegurança de vida de les que resultin ser beneficiaris, 
ni han estat assumides obligacions per compte d’ells a títol de garantia. 
 
 
21. MEMÒRIA ECONÒMICA REQUERIDA PER LA NORMATIVA FISCAL VIGENT 
 
 
Aquesta memòria econòmica es formalitza únicament als efectes de donar compliment als 
requeriments exigits pels articles 3.10è de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i 3.1 del seu 
Reglament, aprovat pel Reial Decret 1.270/2003, de 10 d’octubre, i recull, exclusivament, dades 
corresponents a l’exercici 2019. 
 
 
21.1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats, 

assenyalant l’article de la Llei 49/2002 que empara l’exempció 
 
 
Les rendes que obté la FUNDACIÓ provenen d’ingressos per donacions rebudes per a 
col·laborar en les activitats fundacionals, d’ajuts econòmics rebuts en virtut de convenis de 
col·laboració empresarial, de subvencions, de rendiments del seu patrimoni mobiliari, de 
contractes de patrocini publicitari regulats per la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de 
Publicitat i de la prestació de serveis. 
 
 
Aquestes rendes es troben exemptes de tributar per l’Impost sobre Societats, conforme a 
l’article 6 de la Llei 49/2002. 
 
 
El detall de les operacions exemptes corresponents a l’exercici 2019 es mostra a la pàgina 
següent: 
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Altres 

subvencions, 

donacions i 

llegats (Art. 

6.1.c)

Donatius, 

donacions i 

convenis de 

col·laboració 

(Art. 6.1.a)

Contractes de 

patrocini 

publicitari       

(Art. 6.1.a)

Ingressos 

financers (Art. 

6.2)

Transmissions 

patrimonials 

(Art. 6,3)

Altres 

ingressos    

(Art. 6.5)

Despeses 

vinculades Totals

 • 3ª Edició BWR i ENO i Centre d'Interpretació de la BWR:

- Ingressos 368.578,78 - - - - 260.407,14 - 628.985,92

- Despeses - - - - - - (-)697.532,06 (-)697.532,06

Rendes exemptes Impost sobre Societats 368.578,78 - - - - 260.407,14 (-)697.532,06 (-)68.546,14

Conciliació rendes de l'exercici amb compte de resultats: Total

Ingressos (vegeu compte de resultats)

Prestacions de serveis 258.860,02

Subvencions oficials a l'explotació 367.652,38

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici 926,40

Altres resultats (partides d'ingressos) 1.547,12

Total ingressos exempts (1) 628.985,92

Aplicació a ingressos d'ingressos anticipats -

Total ingressos del compte de resultats (3) 628.985,92

Despeses (vegeu compte de resultats):

Ajuts concedits i altres despeses (-)25.000,00

Aprovisionaments, consums (-)140,19

Despeses de personal (-)345.381,66

Altres despeses d'explotació (Serveis Exteriors, Tributs i Altres despeses) (-)257.075,49

Amortització de l'immobilitzat (-)69.889,40

Despeses f inanceres (-)45,32

Despeses vinculades a ingressos exempts (2) (-)697.532,06

Variació negativa d'existències -

Variació positiva d'existències -

Total despeses del compte de resultats (4) (-)697.532,06

Rendes de l'exercici als efectes de l'Impost sobre Societats:

(1) - (2) (-)68.546,14

Provisions per a contractes onerosos, despesa no deduÏble -

Rendes de l'exercici, exemptes (-)68.546,14

Resultat de l'exercici segons compte de resultats (3) - (4) (-)68.546,14

QUADRE RESUM DE RENDES I EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES DE L'EXERCICI 2019

Projectes i activitats de l'exercici

Operacions exemptes:
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21.2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents als projectes o 

activitats realitzades per la FUNDACIÓ en compliment de les seves finalitats 
estatutàries 

 
 
Els ingressos i despeses inclosos al compte de resultats de l’exercici 2019 corresponen 
íntegrament a activitats realitzades per la FUNDACIÓ en compliment de les seves finalitats 
estatutàries. 
 
 
Els ingressos i despeses de la FUNDACIÓ s’imputen comptablement atenent als projectes als 
que es troben directament vinculats, la qual cosa permet obtenir comptes de resultats 
degudament desglossats, i, conseqüentment, determinar la base imposable de l’Impost sobre 
Societats corresponent tant a operacions exemptes com a les susceptibles de ser qualificades 
com a no exemptes. 
 
 
Les inversions efectuades el 2019 han estat de 122.175,32 euros (vegeu Nota 5.1). 
 
 
21.3. Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a que es refereix l’article 

3.2 de la Llei 49/2002 
 
 
Els ingressos i despeses de la FUNDACIÓ s’imputen comptablement a nivell analític als 
projectes als que es troben directament vinculats, la qual cosa permet obtenir comptes de 
resultats degudament desglossats, i conseqüentment,  determinar la base imposable de 
l’Impost sobre Societats corresponent tant a les operacions exemptes com a les susceptibles 
de ser qualificades com a no exemptes. 
 
 
D’acord amb els articles 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i 
3.2 de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, la FUNDACIÓ ha de 
destinar almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals al compliment de les 
finalitats fundacionals. 
 
 
La FUNDACIÓ destina la totalitat dels ingressos que obté de les operacions que realitza al 
compliment de les seves finalitats (vegeu Nota 15.2). 
 
 
21.4. Retribucions dineràries o en espècie satisfetes per l’entitat als seus patrons 

representants o membres de l’òrgan de govern 
 
 
Durant el 2019 no s’han efectuat reintegraments de despeses incorregudes per membres del 
Patronat de la FUNDACIÓ. 
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Tampoc els membres del Patronat han estat remunerats per l’exercici del seu càrrec, atès que 
l’article 25è, apartat 4, dels Estatuts vigents de la FUNDACIÓ estableix que els Patrons 
exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta. 
 
 
21.5. Percentatge de participació que posseeix la FUNDACIÓ en societats mercantils 
 
 
La FUNDACIÓ no participa en el capital social de cap societat mercantil. 
 
 
21.6. Retribucions percebudes pels administradors que representen a la FUNDACIÓ en 

les societats mercantils en què aquesta participa 
 
 
El 2019 no s’han acreditat retribucions per aquest concepte. 
 
 
21.7. Convenis de col·laboració empresarial i en activitats d’interès general subscrits 

per l’entitat 
 
 
La Nota 1.3 de la memòria descriu els diferents convenis formalitzats per la FUNDACIÓ que 
han estat vigents l’any 2019. 
 
 
21.8. Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge que desenvolupa l’entitat 
 
 
La FUNDACIÓ no desenvolupa activitats qualificades com a prioritàries de mecenatge. 
 
 
21.9. Previsió estatutària 
 
 
D’acord amb l’article 43è dels Estatuts vigents, en cas de dissolució de la FUNDACIÓ, els béns 
que integrin el seu patrimoni romanent s’han d’adjudicar a l’Ajuntament de Barcelona, 
adjudicació que, si s’escau, hauria de ser autoritzada pel Protectorat de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
D’aquesta manera es compleix el requeriment exigit en l’article 3.6è de la Llei 49/2002, que 
determina que en cas de dissolució, el patrimoni de les entitats que optin per gaudir dels 
beneficis fiscals previstos en la Llei es destini en la seva totalitat a alguna de les entitats 
considerades com a beneficiàries del mecenatge segons l’esmentat Títol II. 
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Aquests comptes anuals han estat formulats l’1 d’abril de 2020, dins del termini establert en 
l’article 333-9 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 
 
 
 
Vist-i-plau 
 
 
 

   

 

 

 

 

El President del Patronat, 
Sr. David Escudé Rodríguez 

 El Secretari del Patronat, 
Sr. Jordi Cases Pallarés 

 
 
 
 


