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RESOLUCIÓ de dipòsit dels  comptes anuals  dels exercicis  2016, 
2017, 2018 i 2019 corresponents a  la Federació Catalana de 
Motonàutica.  
 
 
Antecedents 
 
Primer.- La Federació Catalana de Motonàutica ha presentat la documentació relativa a la 
rendició de comptes anuals dels exercicis 2016,2017,2018 i 2019, per a sotmetre aquests 
comptes a la seva revisió i si escau, al seu dipòsit per part del Consell Català de l’Esport, 
CCEE, donant així compliment a les obligacions que com a entitat d’utilitat publica li son 
pròpies i s’estableixen a  l’article 34.1 de la Llei Orgànica 1/2022, de 22 de març, reguladora 
del dret d’associació. 
 
Segon.-La Secció de Suport a Entitats Esportives, SSEE, unitat  del CCE encarregada de 
revisar i proposar el dipòsit  dels comptes anuals de les federacions esportives catalanes, ha 
elaborat informe-proposta de data 22 de febrer de 2022, en el que, un cop valorat l’estat dels 
comptes anuals pels exercicis 2016,2017,2018 i 2019, proposa el seu dipòsit conjunt a 
l’empara del que estableix l’article 57 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 

Fonaments de dret 
 
Primer.- L’article 34.1 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació, indica que les associacions d’utilitat pública han de retre els comptes anuals de 
l’exercici anterior en el termini dels sis mesos següents al seu acabament, i presentar una 
memòria descriptiva de les activitats realitzades durant aquest període davant de 
l’organisme encarregat de verificar-ne la constitució i d’efectuar-ne la inscripció en el 
Registre corresponent, on queden dipositades. 
 
Segon.- L’article 12 de la Llei 21/2014, del 29 de setembre atribueix les funcions e 
supervisió a l’òrgan competent en matèria d’associacions d’utilitat pública. 
L’article 14.2 de 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, disposa que l’òrgan 
de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública  exerceix la funció de 
supervisió per mitjà, entre altres instruments, de la verificació dels comptes anuals 
 
Tercer.- L’article 113 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya, indica que les Federacions Esportives Catalanes  estan obligades a lliurar una 
còpia dels comptes anuals i de l’informe d’auditoria a l’Administració esportiva en el termini 
dels sis primers mesos següents a cada exercici. 
 
Quart.- L’article 6.2 del REIAL DECRET 1740/2003, de 19 de desembre, sobre 
procediments relatius a associacions d’utilitat pública, indica que  rebuda tota la 
documentació relativa a la rendició de comptes, i comprovada la seva  adequació  a la 
normativa vigent, l’organisme públic encarregat del registre de associacions acordará el seu 
dipòsit, ho notificarà a l’interessat i ho comunicarà al Ministeri d’Hisenda. 
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Cinquè.- L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, indica que l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un 
procediment, independentment de quina hagi estat la forma de la seva iniciació, pot 
disposar, d’ofici o a instància de part, la seva acumulació a d’altres amb els quals guardi 
identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar 
i resoldre el procediment. 
 
 
Vist l’informe proposta de la SSEE I fent ús de la competència que m’atribueix l’article 2.2 k) 
del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell 
Català de l’ Esport, 
 
 
Resolc: 
 
 
Primer.- El dipòsit dels comptes anuals dels exercicis 2016,2017,2018 i 2019 de la 
Federació Catalana de Motonàutica en compliment de les corresponents disposicions 
vigents. 
 
 
Segon,-  Comunicar aquesta resolució al registre d’entitats per tal que la notifiqui juntament 
amb la diligència de la seva pràctica i tot informant-la que contra la mateixa, que no 
exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que 
l’ha decretada o, directament, davant la persona titular del departament competent en 
matèria d’esports, d’acord amb el que disposen els articles 112.1,121 i 122 de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú  de les administracions 
públiques i l’article 76 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària als 
efectes oportuns. 
 
 
 
 
 
 
Presidenta del Consell Català de l’Esport 
Secretaria General de l’esport i l’activitat física 
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