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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT
RESOLUCIÓ PRE/1750/2020, de 17 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la
concessió d'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 (ref. BDNS 516274).
L'article únic del Decret llei 15/2020, de 5 de maig, autoritza el Consell Català de l'Esport a prestar garantia,
durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de
Finances per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el
Registre d'Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19.
A aquest efecte el Consell Català de l'Esport ha de tenir formalitzat un conveni amb l'Institut Català de
Finances per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Consell Català de l'Esport.
En data 28 de maig de 2020 el Consell Català de l'Esport i l'Institut Català de Finances han signat un conveni
de col·laboració per al finançament de les necessitats de liquidat derivades de la COVID-19 que estableix un
import màxim inicial per a aquesta línia de finançament del 10.000.000 d'euros i que té per objecte crear una
línia de préstecs amb assumpció de risc global del 80% pel Consell Català de l'Esport, podent aplicar-se contra
el fons de forma individual per operació el 100% del risc vençut i impagat, limitat als 8.000.000 d'euros o al
80% sobre el límit màxim formalitzat.
En data 12 de maig de 2020 el Govern ha autoritzat el Consell Català de l'Esport a realitzar despeses amb
càrrec a pressupostos d'exercicis futurs, per un import total de 4.000.000 d'euros, per atendre les despeses
que es derivin de la signatura del conveni de col·laboració abans esmentat.
Mitjançant la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, s'han aprovat 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 (DOGC núm. 8174, de 10 de juliol de 2020).
D'acord amb la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020; el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;
els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei esmentada,
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió d'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.

—2 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per 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 (DOGC núm. 8174, de 10 de juliol de 2020).

—3 La quantitat màxima dels ajuts en forma de garantia del Consell Català de l'Esport és de 8.000.000
d'euros, d'acord amb el fons de garantia previst en el Conveni de col·laboració entre el Consell Català de
l'Esport i l'Institut Català de Finances de data 28 de maig de 2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
6100D/840000300/47100000.
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L'eficàcia dels ajuts en forma de garantia resta condicionada a l'autorització de l'Estat, d'acord amb el que
estableix l'article 20.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

—4 El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les
entitats interessades a la pàgina web de l'ICF (www.icf.cat) en els termes previstos a la base reguladora 7 de
l'annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol.

—6 La Sub-direcció General de Gestió i Recursos Humans del Consell Català de l'Esport instruirà el
procediment d'acord amb la base reguladora 9 de l'annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol.

—7 La resolució final del procediment correspon al president del Consell Català de l'Esport i es notifica a les
entitats interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.
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, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, d'acord
amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 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.

—8 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de conclusió del procediment, mitjançant la seva
publicació, és de tres mesos comptats des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per
a la seva tramitació.
Transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la publicació esmentada, les entitats interessades poden
entendre que les seves sol·licituds han estat desestimades per silenci administratiu.

—9 La data màxima de concessió dels ajuts i de formalització dels préstecs és el 31 de desembre de 2020.

—10 D'acord amb la base reguladora 11.3 de l'annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, a petició
de l'entitat beneficiària, l'ICF podrà 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, tot i que les noves condicions poden comportar condicions més beneficioses o oneroses a les
inicialment establertes.
En tot cas les modificacions esmentades han de respectar el règim d'ajuts previst a la base reguladora 18 de
l'annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol i, si fos d'aplicació, al règim de minimis regulat pel
Reglament (UE) 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 de desembre de
2013).

—11 Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà de la seva publicació en el 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
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departament competent en matèria d'esports, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva data de
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 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, 17 de juliol de 2020

Gerard Martí Figueras i Albà
President del Consell Català de l'Esport

(20.202.038)
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