
 

 

 

 

 

 

TRANSPARÈNCIA – 2020 
 

  



 

 

 

A) ACTIVITATS  

 

a. Promoció i organització de regates i altres competicions de nivell local, 

nacional i internacional. 

b. Realització de cursos per a infants, joves i adults. 

c. Realització d’estudis dels esports nàutics. 

d. Organització de conferències, seminaris o actes similars amb finalitats 

divulgatives del esports nàutics. 

e. Disseny, promoció i explotació d’instal·lacions esportives destinades a la 

pràctica i promoció de la navegació, com escars, molls i àrees d’entrenament. 

f. Qualsevol altres relacionades amb les anterior. 

 

B) ADRECES DE CORREU POSTAL I ELECTRÒNIC 

 

a. Adreça de correu. Moll d’Espanya, s/n – 08039 Barcelona 

b. Correu electrònic. jmarin@rcnb.com 

 

C) COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE L’EQUIP DIRECTIU 

 

a. Patró President. Félix Escalas Llimona 

b. Patró Secretari. Josep Mª Pujadas Martí 

c. Patrona Tresorera. Diana Corominas Guerin 

d. Director. Joan Marín Candel 

 

D) ESTATS FINANCERS I MEMÒRIA ECONÒMICA 

 

En annex 1 Comptes anuals i Memòria Econòmica 2020 

 

E) ESTATUTS 

 

Es poden consultar a http://www.rcnb.com/fundacion-rcnb 

 

F) ESTRUCTURA DIRECTIVA I DE GOVERN 

 

Patronat: President, Secretari i Tresorera (veure composició dels òrgans de 

govern i de l’equip directiu). 

 

G) ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

a. Patronat. Funcions 

i. Elecció de nous patrons i també el cobriment de les vacants que es 

produeixin per qualsevol causa, d’acord amb els requisits establerts en 

els Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent. 

ii. La destitució de patrons. 



 
iii. Creació d’òrgans de direcció, anomenant les persones per ocupar-los i 

atorgar-los els poders corresponents. 

iv. Actes i negocis jurídics concernents a la representació i governs de la 

Fundació, així com a la lliure administració i disposició de tots els béns 

que integren el seu patrimoni, rendes i productes i a l’exercici de tots 

els seus drets i accions, en el marc de les disposicions estatutàries i 

legals. 

v. Aprovació dels Comptes Anuals integrats pel balanç de situació, el 

compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 

fluxos d’efectiu i la memòria econòmica. 

vi. Interpretar els Estatuts i establir les normes complementàries que 

siguin pertinents, d’acord amb la legislació vigent, així com la resolució 

de totes les incidències legals que ocorreguessin. 

vii. Acordar la modificació dels Estatuts, la fusió o la dissolució, amb 

aprovació del Protectorat. 

viii. Decidir tot allò en relació amb el desenvolupaments de les activitats 

de la Fundació, aprovant els programes d’actuació i els pressupostos, 

tan ordinaris com extraordinaris. 

ix. Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacional i aprovar totes 

aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització 

d’aquelles finalitats, tot interpretant la voluntat dels fundadors. 

x. En General, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i 

atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a la millor 

administració i disposició de les seves rendes i béns; i per a l’exercici 

dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més adient 

realització i compliment de les finalitats fundacionals. 

 

H) FINS O FINALITATS 

 

La Fundació té per objecte principal fomentar i potenciar l’esport de la vela en 

qualsevol de les seves manifestacions i, en general, de tota classe d’esports 

nàutics, així com fomentar la cultura del mar en la població i en especial ens 

els més joves. 

 

I) MISSIÓ DE L’ENTITAT 

 

La fundació té la missió de donar suport a la vela en general per tal de donar-la 

a conèixer per tal d’incrementar la participació i comprensió a la població de 

tot tipus. 

 

J) RESULTATS DE LES ACTIVITATS ACMPLERTES 

 

Durant l’any 2020 la Fundació ha realitzat les següents activitats: 

 

a) Promocionar la participació de nens en exclusió social i d’altres a jornades de portes 

obertes a l’Escola de Navegació, principalment de la ciutat de Barcelona, a participar 

en cursos de vela. 



 
b) Coorganització del Campionat de Làser Màster 2020, regata oberta als regatistes de 

la classe, provinents principalment de Catalunya i Europa, tot i que degut a la 

pandèmia va haver d’estar anul·lada a última hora. 

c) Col·laboració amb la regata Trofeu de vela Conde de Godó, dirigida a un públic tant 

local com estranger. 

 

K) Web 

 

http://www.rcnb.com/fundacion-rcnb 

 

 

 
















































