
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

RESOLUCIÓ PRE/3607/2021, de 30 de novembre, per la qual s'aprova la segona modificació de la Resolució
PRE/1647/2020, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia
d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-
19 (ICF Esports Liquiditat).

Atès que el manteniment de l'activitat esportiva i la pervivència de les entitats que la gestionen constitueixen
un gran repte en la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, i que en aquests moments de crisi
econòmica i social la superació d'aquest repte és un objectiu prioritari del Departament de la Presidència, en
data 10 de juliol de 2020, mitjançant el Consell Català de l'Esport, es va publicar al DOGC núm. 8174 la
Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de
garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la
COVID-19 (ICF Esports Liquiditat).

Aquestes bases reguladores es van publicar en consonància amb la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851
— Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables,
avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar suport a
l'economia en el context actual del brot de la COVID-19, adoptada el 2 d'abril de 2020, i que havia estat
modificada el 24 d'abril de 2020 (Decisió SA. 57019).

Posteriorment, mitjançant la Resolució PRE/1562/2021, de 20 de maig, es va aprovar la modificació de la
Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, per tal d'ajustar el contingut de determinades bases reguladores a la
posterior modificació del Marc temporal nacional per a ajuts estatals, i, concretament, al que preveu la Decisió
de la Comissió Europea SA. 61875, de 23 de març de 2021, de modificació de la Decisió SA. 56851, que
autoritza l'aplicació del Marc temporal nacional fins al 31 de desembre de 2021.

De conformitat amb el Marc temporal nacional vigent, les mesures d'ajut estatal previstes al seu apartat 3.1,
entre les quals figuren les garanties sobre préstecs, no estan subjectes a condicions predeterminades quant al
termini màxim d'amortització dels préstecs o quant al seu termini de carència.

Per assolir la finalitat de les mesures esmentades i facilitar el retorn de l'import dels préstecs a les entitats
prestatàries i beneficiàries dels ajuts en forma de garantia ja concedits pel Consell Català de l'Esport, es
considera convenient ampliar tant el termini màxim d'amortització dels préstecs com el seu període de
carència.

A aquest efecte, i atenent a criteris de raonabilitat, es prenen com a referència les condicions que preveu la
tercera modificació de la Decisió SA. 56851 (2020/N), introduïda per la Decisió SA. 59196 (2020/N).

A la modificació esmentada més amunt es preveu que, a petició de la persona beneficiària, els canvis del
préstec garantit poden adoptar dues formes bàsiques, que es poden concedir de forma acumulativa.

En primer lloc, s'estableix que el període de carència del préstec es pot perllongar fins a dotze (12) mesos
sense superar un període de carència global de vint-i-quatre (24) mesos.

En segon lloc, es disposa que el venciment del préstec es pot ampliar un màxim de tres (3) anys, fins a un
venciment màxim del préstec de vuit (8) anys, comptats a partir de la data en què es va concedir el préstec.

Aquestes circumstàncies determinen la necessitat d'adequar el contingut de les bases reguladores dels ajuts en
forma de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades
de la COVID-19 (ICF Esports Liquiditat), aprovades per la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol.

D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, amb els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
esmentada;
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En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, en relació amb l'article 93.b) de la mateixa norma,

 

Resolc:

 

─1 Modificar les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al
finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 - ICF Esports Liquiditat aprovades per la
Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, modificada per la Resolució PRE/1562/2021, de 20 de maig, en els
termes que estableix l'annex d'aquesta Resolució.

 

─2 La modificació de les bases reguladores aprovada per aquesta Resolució és aplicable als préstecs
formalitzats per l'Institut Català de Finances amb les persones beneficiàries dels ajuts atorgats, a l'empara de
les convocatòries efectuades per la Resolució PRE/1750/2020, de 17 de juliol, i per la Resolució
PRE/1688/2021, de 25 de maig. En conseqüència, a petició de les persones prestatàries i beneficiàries
d'aquests ajuts, l'Institut Català de Finances pot modificar les condicions dels préstecs respectius, d'acord amb
les noves condicions aprovades per aquesta Resolució.

 

─3 Aquesta Resolució té efectes des de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, les entitats interessades poden interposar
recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o, directament, davant la persona titular del
departament competent en matèria d'esports i d'activitat física, en el termini d'un mes des de l'endemà de la
seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 76 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

 

Esplugues de Llobregat, 30 de novembre de 2021

 

Anna Caula i Paretas

Presidenta del Consell Català de l'Esport

 

 

Annex

Segona modificació de les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec
destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 - ICF Esports Liquiditat.

 

Es modifiquen les bases reguladores de l'annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, modificada per
la Resolució PRE/1562/2021, de 20 de maig, que figuren a continuació, en els termes que s'hi especifiquen:

 

U. La base reguladora 4.2 queda redactada de la manera següent:

“4.2 Les condicions dels préstecs són les següents:

a) Import del préstec: amb caràcter general, un mínim de 20.000 euros i un màxim de 300.000 euros per
titular.
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b) Tipus d'interès màxim: EURIBOR a 12 mesos + 3%.

c) Termini màxim d'amortització: fins a vuit (8) anys, amb la possibilitat d'un període de carència
d'amortització de capital de fins a vint-i-quatre (24) mesos, inclòs en aquest termini.

d) Garanties: les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances. Addicionalment, els préstecs
tenen la garantia del 100% del risc de cada operació individual (principal, interessos ordinaris i de demora, i
despeses) per part del Consell Català de l'Esport, sempre amb subjecció al límit màxim que assenyali la
convocatòria dels ajuts.

e) Desemborsament: amb caràcter general, el desemborsament s'efectuarà d'una sola vegada en el moment
de formalitzar el préstec.

f) Amortització: el préstec s'amortitzarà per períodes vençuts, preferentment amb amortitzacions mensuals.

g) Comissió d'obertura: sense comissió d'obertura.

h) Comissió d'amortització anticipada: sense comissió d'amortització anticipada.

i) Interès de demora: tipus d'interès vigent + 6%.

j) Comissió per modificació de les condicions del préstec: 0,10% del capital del préstec, amb un import mínim
de 100 euros.”

 

Dos. La base reguladora 11.3 queda redactada de la manera següent:

“11.3 A petició de l'entitat beneficiària, l'Institut Català de Finances pot aprovar la modificació de les condicions
d'una operació formalitzada en l'àmbit d'aquesta línia, d'acord amb els seus criteris economicofinancers, per tal
de facilitar la bona fi de l'operació, encara que les noves condicions puguin comportar condicions més
beneficioses o oneroses a les establertes inicialment.

L'Institut Català de Finances ha de notificar al Consell Català de l'Esport la relació d'operacions de préstec les
condicions de les quals es modifiquin en relació amb el perllongament del termini d'amortització del préstec o
del període de carència, amb la finalitat que es faci efectiva l'extensió accessòria de la durada de l'ajut en
forma de garantia atorgat pel Consell Català de l'Esport.

En tot cas, les modificacions esmentades han de respectar el règim d'ajuts que preveu la base reguladora 18 i,
si és d'aplicació, el règim de minimis regulat pel Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de
desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
als ajuts de minimis (DOUE 351, de 24.12.2013).”

 

(21.337.036)
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