
  La FUNDACIÓ PER A LA NAVEGACIÓ OCEÁNICA BARCELONA (FNOB) és una entitat 
privada que gaudeix de personalitat jurídica pròpia. 
 
 
Es va constituir davant de notari l’11 d’octubre de 2005, a la ciutat de Barcelona. 
 
 
Figura inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 2.324. 
 
 
El seu número d’identificació fiscal és el G-64191679. 
 
 
El domicili social es troba a la ciutat de Barcelona, Moll de Llevant nº 1. 
 
 
 
La FNOB es regeix per les següents disposicions: 
 
 
 La legislació de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions: 
 

- La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, títols I i III, i les 
seves posteriors modificacions, la darrera amb efectes 20 de gener de 2015. 
 

- La Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de 
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, en vigor des del 20 de gener de 
2015. 

 
 El seus Estatuts; adaptats a la Llei 4/2008 segons les successives modificacions d’aquesta. 

La darrera versió dels Estatuts va ser aprovada en sessió de Patronat el 17 de febrer de 2015, 
per tal d’adaptar-los als canvis introduïts en el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya per les 
Lleis 7/2012, de 15 de juny, 21/2014, de 29 de desembre. 
 

 Altra normativa d’àmbit estatal (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i Reial Decret 1270/2003, de 10 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense 
afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge). 

 
 En matèria comptable, pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya (PCFundAss), així com les posteriors modificacions d’aquest. 
  

 
 Als efectes de la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, la FUNDACIÓ forma part integrant de l’inventari del sector públic local de 
l’Ajuntament de Barcelona, sectoritzada com a Administració Pública. 

 
 
 
 
 


