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.
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.
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 econòmica i 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.
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.

