Subvencions oficials a les activitats

a) Ajuntament de Barcelona i Institut Municipal d’Educació de Barcelona

El 20 de maig de 2015 la FNOB i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), ens
dependent de l’Ajuntament van subscriure un conveni de col·laboració relacionat amb els
programes educatius de la BWR.

Per raó del conveni, vigent entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, l’IMEB es va
obligar, amb càrrec al seu pressupost de l’exercici 2015, a fer una aportació econòmica en
concepte de subvenció per import de 2.122.853,50 euros, que tenia per objecte finançar els
referits programes (vegeu Nota 22.1.).

El 9 de juny de 2015 l’IMEB va fer efectiu el pagament íntegre de la subvenció.

Als efectes del tancament dels estats financers intermedis a 30 de juny de 2015, formulats el 21
d’octubre de 2015 pel Patronat per tal de presentar el resultat econòmic i l’execució del
pressupost de la tercera edició de la BWR, la subvenció es va imputar de manera lineal, un
50% amb abonament al compte de pèrdues i guanys del primer semestre de l’exercici i el 50%
restant amb abonament a periodificacions a curt termini del passiu corrent.

La imputació a resultats de la subvenció va ser la següent:
• Primer semestre exercici 2015, 1.902.405,73 euros, formant part dels ingressos de la 3ª
edició de la BWR.
• Segon semestre exercici 2015, 210.447,77 euros, imputant-se com a ingressos de la 4ª
edició de la BWR.

b) Projecte “Common Sense”

Juntament amb altres 14 entitats la FNOB participa en el projecte finançat per la Unió Europea
“Cost-effective sensors, interoperable with international existing ocean observing systems”.

La FUNDACIÓ, a través dels vaixells que participen en la BWR efectua tasques de
monitorització a l’oceà dels microplàstics, amb el compromís de donar-ne a conèixer els
resultats.

El pressupost que li va ser assignat per a l’execució del projecte va ser de 120.320.- euros,
havent-se rebut, fins a la data, els següents imports:
• Bestreta de 47.669,42 euros el maig de 2014.
• Bestreta de 54.602,58 euros, el 19 de desembre de 2016.
L’execució del projecte ha finalitzat el febrer de 2017.

