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Barcelona, a 28 de gener de 2013 

REUNITS 

D'una part, el Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, vlcepresldent executlu de la FUNDACrÓ 
BARCELONA CULTURA, amb domlcili social a Barcelona, La Rambla, 99, I amb CIF 
núm. G-63.704.91O, classlficada com a fundacló benefic cultural I Inscrita en el Registre 
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.064. 

D'altra palt, la Sra. Maite Fandos i Paya, presidenta de la FUNDACIÓ NAVEGACIÓ 
OCEANICA BARCELONA, amb domicili social a Barcelona, carrer Escar, 6-8, I amb 
CIF G-64.191.679. 

l. 

EXPOSEN 

Que la FUNDACrÓ BARCELONA CULTURA, entitat creada per I'Excm. 
Ajuntament de Barcelona, té per objecte la promoció I el foment de la cultura 
en totes les seves manlfestacions, vetllant pel foment de la dlversltat cultural, el 
suport a tota mena d'acclons I Inlclatlves destlnades a la conserva ció, exhlblció I 
dlfusló del patrlmonl cultural i artístlc, alxí com la projeccló I dlvulgació 
Internacional de la cultura catalana. 

La FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA i l' Instltut de Cultura de Barcelona van 
subscriure en data 23/12/2011 un convenl de col'laboració que es traba 
plenament vlgent, I'objecte del qual és establir les normes generals de 
col'laboració entre ambdues entltats amb la finalitat de portar a terme activitats 
culturals. En virtut del pacte Segon del mencionat convenl de col'laboració la 
FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA podra col 'laborar en I'organització, 
planificació i realitzacló de les actlvitats proples de l' Instltut de Cultura de 
Barcelona, En conseqüencia, totes les mencions als compromisos de 
programació cultural Incloses al present Convenl s'entendran realltzades dins 
I'ambit competenclal de la FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA. 
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Que la FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEÁNICA BARCELONA es va crear amb la 
participació de l'Ajuntall1ent de Barcelona, la cambra de Comer~ de Barcelona, 
l'Autoritat Portuaria de Barcelona i la Fira de Barcelona I compta amb la 
coordinacló tecnlca del Consorci EL FAR, amb els objectius d'ajudar a difondre 
el nom de Barcelona en elll1ón, fomentar el coneixel11ent de la cultura del mar; 
proll1oure la Indústria, el desenvolupall1ent de la Investiga ció I el sector nilUtic 
en general, elevar a Espanya, la vela oceimlca al nivell que li corres pon I fer 
participar I aglutinar a tots els estal11ents de la socletat. 
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III, Que la FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEANICA BARCELONA, a més, organitza la 
BARCELONA WORLD RACE, una regata oceimlca que s'inclou en el calendari 
mundial des del 2007 i que situa especialment Barcelona al capdavant deis 
esdevenlments esportius d'alt nivell. La seva tercera edició tlndra 1I0c I'any 
2014, partint el 31 de desembre des del Port de Barcelona, 

IV, Que en viltut de la Disposició Addiclonal Cinquantena Setena de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a I'any 
2013 la celebracló a Barcelona de la "3a, Edlcló de la BARCELONA WORLD 
RACE" ostenta la declaració de "esdeveniment d'excepcional interes públic" als 
efectes de I'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de reglm fiscal 
d'entitats sense fins lucratius i deis Incentius fiscals al mecenatge, 

V, Que ambdues parts manlfesten la seva voluntat d'establir una línla de 
col'laboració per tal que, la programacló de la FUNDACIÓ BARCELONA 
CULTURA forml part deis plans I programes de la "3a Edició de la BARCELONA 
WORLD RACE", Amb aquesta finalitat, la FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA 
organltzara exposlclons, concerts I tot tipus d'actlvitats culturals que ajudin a 
difondre aquest esdeveniment i impulsar-lo, 

Per tot aixo acorden formalitzar el present Conveni de eol'laboració (en enclavant 
"Conveni") d'acord amb els següents 

ACORDS 

PRIMER,- Objecte 

1.1 L'objecte del present Convenl de col'laboracló és flxar els termes generals de la 
eol'laboració entre la FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA i la FUNDACIÓ 
NAVEGACrÓ OCEANICA BARCELONA per al disseny, finan~ament I realització, a 
difercnts espais de la dutat, d'un conjunt d'activitats i Iniciatives culturals 
orientades a transmetre a la socletat la ciencia de la navegacló, a fi de donar a 
conelxer la cultura mediterrimia i del. mar, 

1.2 Aquesta programacló cultural sera dlssenyada, desenvolupada, produ'ida, i 
sufragada, directa o Indirectament a través de l' Institut de Cultura de Barcelona, 
per la FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA i s'emmareara com a pla I programa en la 
programació de la "3a Edició de la BARCELONA WORLD RACE" que ha estat 
aprovat pel Consorci de la 3a Edició de la Barcelona World Race i que s'adjunta 
com Annex 1: "Manual Essenclal de la 3a Edic/ó de la Barcelona Wodd Race, Plans 
i Progmmes d'activitats per a la 3a Edició de la Barcelona Wor/d Raa!', 

1.3 Aquests programes d'actuació són els que a eontlnuació es detallen: 

a) Organització d'activitats i esdeveniments culturals, que tinguin lIoe a Barcelona, 
amb motiu de la preparaeió I desenvolupament de la "3a Edició de la 
BARCELONA WORLD RACE" amb un pla de dlvulgació I prom oció de la cultura 
oeeimlca I marítima per a ubicar Barcelona no solament en el mapa turístie, sinó 
també eom capital del mediterranl, generant recursos humans qualifieats I 
creativitat economica I cultural. 
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b) Organltzació i produccló de programes cUlturals, exposlcions, trobades, festivals 
de tots els amblts -des de la musica fins a la poesla, passant per les arts 
visuals a la literatura I la plastica-, festes i esdevenlments culturals de tot tipus, 
També s1nclou el material gratic I audiovisual, I'edicló de programes I material 
de promoció relacionat amb totes les activltats abans esmentades, i destinat a 
la presentacló, difusió i promocló de la programació cultural de la "3a Edicló de 
la BARCELONA WORLD RACE". 

c) Prevl acord per ambdues parts, organltzacló I produccló d'altres activitats 
culturals que serveixin per a la promoció de la "3a Edició de la BARCELONA 
WORLD RACE" l/o cultura de la navegacJó oceimlca, De mode iI'lustratiu, 
aquests programes podrien ser durant els anys 2013 i 2014, el 
desenvolupament en la zona del front marrtim proper a Passeig de Colom o a 
La Rambla d' un conjunt d'actlvltats culturals per dinamitzar el públlc i 
promocionar la "3a Edició de la BARCELONA WORLD RACE" I la cultura del 
mar, 

1.4 Dins la programació cultural de la FUNDAC¡Ó BARCELONA CULTURA I en el marc 
de Merce a la Mar, la FUNDACrÓ NAVEGACrÓ OCEANICA BARCELONA organltzara, 
desenvolupara I assumira íntegrament els corresponents costos, de la regata 
Medlterranean Grans Velers, alxr com tallers 1 activitats associats (s'adjunten els 
detalls com Annex Il), activitats totes elles incloses al Plans i Programes de la 3a 
Edició de la Barcelona World Race, 

---~f--1EGON," Finan!;ament de les activitats 
o 
(tl ~ 

-~: ,~ ,1 Per a la consecucJó deis objectius del present Conveni la FUNDACrÓ BARCELONA 
<f,~; CULTURA buscara el seu propi finan~ament mitjan~ant patroclnl 1/0 mecenatge i 
~ <:~ fara qua n estigul al seu abast per tal que les empreses 1 entltats que slguin 
:~, <;;; patrOCinadores l/o mecenes de la programació siguln beneficlaries deis avantatges 
<,; -" fiscals que estableix I'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim 

fiscal d'entitats sen se fins lucratius I deis incentius fiscals al mecenatge, 

2,2 De la mateixa manera, i sens perjudlci de I'anterior, la FUNDACrÓ NAVEGAC¡Ó 
OCEANrCA BARCELONA podra buscar acords de patrocini 1/0 mecenatge pel 
Programa Cultural ele la FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA amb els matelxos 
efectes recollits al paragraf anterior, 

2.3 LA FUNDACrÓ NAVEGACrÓ OCEANrCA BARCELONA es responsabilitzara de que 
tota la programació que la FUNDACrÓ BARCELONA CULTURA dissenyi i/o adapti 
per tal de promocionar I comunicar la programacJó cultural pactada entre ambdues 
parts sigui posteriorment contemplada pel ConsorcJ BARCELONA WORLD RACE 
(del qualla FUNDACIÓ NAVEGACrÓ OCEANrCA BARCELONA en formara part) com 
a propia, de manera que un cop el Consorcl estigui constitu'it, aquest ratificara 
aquesta programació com a Pla I Programa cultural de la "3a Edició de la 
BARCELONA WORLD RACE", 

2.4 En aquest sentit, la FUNDACIÓ NAVEGACrÓ OCEANICA BARCELONA sol'licitara al 
ConsorcJ la qualificació d'essencial de les activltats de publlcltat i propaganda que 
s'inseriran en el marc de la programacló cultural de la "3a Edicló de la BARCELONA 
WORLD RACE" que la FUNDACrÓ BARCELONA CULTURA realitzi, 
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TERCER.- Comunica ció i inmtge 

3,1 La FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEANICA BARCELONA tlndra el dret en exclusiva per 
a la creativitat, el disseny, la produccló, la difusió i la contracta ció de la campanya 
publicitaria gene rica de "3a Edició de la BARCELONA WORLD RACE", aix( com 
l'obJigació d'incloure-hi la programació que és objecte d'aquest Conveni, alxí com 
els patrocinadors Vo mecenes que donln suport a aquesta programació, en funció 
deis diferents suports publicitaris que s'utilitzen, esmentant, en qualsevol cas, que 
aquests formen part del programa cultural de la "3a Edicló de la BARCELONA 
WORLD RACE". 

3,2 LA FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA tindra I'obligació de comunicar la "3a Edicló 
de la BARCELONA WORLD RACE" a les campanyes de comunicació I publicltat de 
la programació que desenvolupara per aquest esdeveniment. 
Aquesta campanya es pactara conjuntament amb la FUNDACrÓ NAVEGACIÓ 
OCEANICA BARCELONA de manera específica per a cadascun deis programes I 
projectes i per cadascun deis suports publicitaris, mltjan~ant els annexes que 
acompanyaran a aquest Convenio 

3.3 Ambdues parts es comprometen a consensuar qualsevol declsió pel que fa 
referencia als possibles acords de patroclni l/o mecenatge establerts per compte 
pro pi per tal d'establir, de comú acord, la seva presencia en els diferents suports 
on hi figurin, per tal d'evitar perjudicis als interessos de cadascuna de les parts. 

QUART.- Patrocini 

4,1 Cadascuna de les parts comunicara a I'altra els possibles acords que hagi establert 
per compte propi, amb la finalltat d'establlr consensuadament la seva presencia en 
els diferents suports on hl figurin. 

4,2 Alhora es pactaran, de comú acord, les exclusivitats entre empreses del mateix 
sector, i els diferents nlvells d'aportacló o quantia, alx( com les contraprestaclons 
pubJicitarles I fiscals que en els diferents nivells de patrocini s'ofereixin, per tal de 
no crear greuges comparatius entre els patroclnadors l/o mecenes, 

r"" /'\ 4.3 La distribució deis Ingressos obtinguts com a conseqüencia deis contractes de 
,\ " patroclni l/o altres formes de col'laboracló economlca fonnalltzats en virtut del 

1,\"-, ", \, "- present Convenl sera la següent en fune!ó de quina de les palts hagi obtingut 
, , ",,:;,"-i I'acord de patrocini l/o mecenatge: 

a) En el cas de que es tracti eI'un patrocinador l/o mecenes obtingut per la 
", ti . FUNDAC¡Ó BARCELONA CULTURA que fae! constar explfcitament en el 

contracte el seu interes en patrocinar la programació cultural de la "3a Edició 
de la BARCELONA WORLD RACE" (restant exclosos els acords de patroc1nl l/o 
mecenatge propis de la FUNDAC¡Ó BARCELONA CULTURA o lnstltut de Cultura 
de Barcelona que no tlnguin per objecte específicament aquesta programació): 

- 70% FUNDACrÓ BARCELONA CULTURA 

- 30% FUNDACIÓ NAVEGACrÓ oCEANrCA BARCELONA. 
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Deis primers contractes de patrocini que es meritin I es cobrin a favor de la 
FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA, aquesta destinara 300.000€ en total (un cop 
mlnorat el 30% a favor de la FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEANICA BARCELONA) 
al f1nan~ament de la regata Mediterranean Grans Velers com a activltat Inclosa 
dins la programació oficial de la Festa Major de la Merce 2013. Per assolir la 
xifra de 300.000€ la FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA transferira el 50% de 
I'import que li correspongui segons la distribucló detallada (és a dlr, sobre el 
70% ). 

b) En el cas de que es tracti d'un patrocinador 1/0 mecenes obtingut per la 
FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEANICA BARCELONA que faci constar explícltament 
en el contracte el seu Inten9s en patrocinar la programació cultural de la de la 
"3a Edició de la BARCELONA WORLD RACE" (restant exclosos els acords de 
patrocini i/o mecenatge propis de la FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEANICA 
BARCELONA que no tinguin per objecte específicament aquesta programació): 

- 70% FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEANICA BARCELONA 

- 30% FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA. 

4.4 Excepcionalment quan hl concorrln causes que així ho justlflquln, les parts podran 
pactar de mutu acorel uns percentatges eliferents deis anteriors. 

4.5 La FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA es compromet a contractar, de conformitat 
amb la normativa que resulti aplicable I en regim de no exclusiva, els serveis 
d'lntermedlació per a la consecució d'acords de patrocini i/o mecenatge amb el 
mateix tercer que la FUNDACIÓ BARCELONA OCEANICA BARCELONA. 

4.6 La FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA es compromet a acomplir amb tot el 
procediment pel reconeixement deis beneflcls fiscals segons el document Annex 
III: Manual de Procediment aprovat pel Consorcl de la 3a Edició ele la Barcelona 
World Race. 

CINQUE.- Premsa i prollloció 

5.1 La FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEANICA BARCELONA I la FUNDACIÓ BARCELONA 
o:;j'/i CULTURA es coordinaran, en relació a les Infonnacions a facilitar als mitjans de 

--------.-- comunica ció, i establiran de mutu acord el 1I0c, la data I hora de les rodes de (1 -.. prelllsa per a cadascuna de les activitats. 

i II~ 1.2 La retransmlssló per radio o televlsl6 de les activitats no és objecte del present 
I '[1 \: acord, 1, en el seu cas, haura eI'ésser objecte d'un acord a part, establert de com(¡ 
i
l
' ,-~_J. __ \ acord entre ambdues Instituclons. 

¡I ' .... \ 
\ (' 
\. 5.3 La FUNDACrÓ BARCELONA CULTURA tindra el dret a enregistrar la seva 

programacló al voltant de la "3a Edicló de la BARCELONA WORLD RACE" i/o 
utilitzar material audiovisual ja editat, per tal de que es pugui incloure en la web 
del canal Cultura (www.bcn.es/canalcultura). amb una f1nalitat exclusivament 
Informativa I de difusló cultural. 
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SISE.- Vigencia 

6.1 El present Conveni entrara en vigor el dia de la seva signatura I finalitzara el 31 de 
desembre de 2015, encara que aquesta vigencia queda condicionada 
suspensivament, en quant els seu s efectes davant de tercers, a la seva ratificació 
per part del Consorci de la "3a Edició de la BARCELONA WORLD IVlCE". 

6.2 En el suposit de que a 31 de desembre de 2015 la durada del programa de suport 
a la "3a Edicló de la BARCELONA WORLD RACE" com a "esdeveniment 
eI'excepcional Interes públic" fos prorrogada, aquest Conveni s'entendra Igualment 
prorrogat automaticament fins a la nova data de venclment del programa de 
suport a I'esdeveniment sense que sigui necessaria cap intelvenció de les parts. 

SETE.- AUres eselevelliments eI'excepcional interes públic 

Ambdues palts es comprometen a explorar sinergles i vies de col'laboració 
satisfactorles per a ambdues parts en el suposlt de que qualsevol d'elles entri a formar 
part com a pla I programa d'un altre esdeveniment d'excepcional ¡nteres públic. 

YUITE.- Causes ele resolució 

En tot cas, el present Conveni podra resoldre's per alguna de les causes següents: 
a) Automaticament, per la manca de ratlficació del Consorci Barcelona World 

Race. 

b) Per la flnalltzacló del termlnl de vigencia. 

c) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrlt. 

d) Per l' incompliment de qualsevol d'alguna de les seves obligacions essencials 
del Convenl, a instancies de la part complidora. 

e) Per les demés causes generals establertes per la legislació vlgent. 

NOVE.- Arbitratge 

Ambdues parts es comprometen a realitzar tots els esfor~os raonables per resolelre de 
manera amistosa qualsevol controversia que pogués derivar-se de la interpretació o 
execucló d'aquest convenio En el suposlt que les parts no poguessln resoldre 
amistosament qualsevol eventual controversia, les parts se sotmeten a I'arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona ele l'Associació Catalana per a 
l'Arbitratge, al que se Ii encarrega la designa de I'arbitre i I'administració de l'arb"ltratge, 
obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral. 
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Disposició fina 1.- El present Convenl constitueix I'acord íntegre i definitiu entre les 
parts respecte a la materia objecte del mateix, i substituelx I anul'la tota 
correspondencia, carta d'lntencions i a qualsevol altre acord, verbal o escrit, que 
prevlament hi pugui haver entre les parts. 

En prova de conformltat amb lo exposat I estipulat, les parts contractants firmen el 
present Convenl, per duplicat exemplar i a un sol efeete, en el lIoe ¡data dalt 
esmentat5. 

FUNI)ACXÓ BARCELONA CULTURA 

Sr. Jaume iurana I Llevadot 

-4;~ 1-:j""t:,~e~l;(le 1l~,~::I1~.'I-
Institut do Cultura 

-~_._._._-----,-_._-~-----

FUNDACIÓ NAVjG .. ACIÓ OCEÁNICA 
BARCELONA 

. ¡I) 
.. ¡ / 

--i--\ 
Sra. Malle Fandós I Paya - .- - / 
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