
 
 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS FNOB 2019 
 
 
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: 
 

 

 
 
 

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). 
 
Altres inversions 
 
 

 • Subvencions corrents 365.453,42

 • Subvencions de capital 

(vegeu Nota 10.3) 52.883,28

418.336,70



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). 
 
 
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. 
 
 

 


