22 de Juliol de 2020

Ajuts en forma de garantia d’operacions
de préstec
Concessió d'ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades
al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19

Qui pot demanar l'ajut
Entitats esportives inscrites al
Registre d'Entitats Esportives
de la Generalitat de Catalunya

Finalitat de l’ajut
Necessitats immediates de
tresoreria o per fer front a
obligacions a curt termini,
necessitats de liquiditat derivades
de la COVID-19

Quines condicions
s’han de complir
Complir amb les obligacions que
determinen les bases reguladores,
declaracions responsables (sol·licitat
/ rebut altres ajuts, no prohibició de
beneficiari, estar al corrent de les
obligacions tributàries, no incórrer
en els supòsits de prohibició,
complir en igualtat, tractament de
discapacitats, política lingüística, ...)

Activem l’esport

esport.gencat.cat/desconfinament

Data màxima de concessió
31
DES

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

Període de l’actuació
Les entitats beneficiàries han de
destinar el préstec obtingut a la
finalitat en el termini màxim de 6
mesos des de la data de la seva
formalització

El procediment
de concessió
Concurrència no competitiva,
selecció de les entitats per l'ordre de
presentació de les sol·licituds amb
l'expedient complert.
Els ajuts d'aquesta línia poden
acumular-se amb altres ajuts
previstos

22 de Juliol de 2020

Ajuts en forma de garantia d’operacions
de préstec
Condicions

Import del préstec: amb caràcter general, un
mínim de 20.000 euros i un màxim de 300.000
euros per titular

Tipus d'interès màxim: EURIBOR 12 mesos + 3%
Termini màxim d'amortització: fins a 5 anys,
amb la possibilitat d'un període de carència
d'amortització de capital de fins a 1 any,
inclòs en aquest termini
Garanties: les considerades suficients a
criteri de l'ICF
Desemborsament: amb caràcter general el
desemborsament s'efectuarà d'una sola
vegada a la formalització del préstec
Amortització: el préstec s'amortitzarà per
períodes vençuts, preferentment amb
amortitzacions mensuals

Comissió d'obertura: sense

Comissió d'amortització anticipada: sense

Interès de demora: tipus d'interès vigent + 6%
Atorgar una garantia del 100% del risc de
cada operació de préstec formalitzada amb
l'ICF (principal, interessos ordinaris i de
demora, i despeses)

Activem l’esport

esport.gencat.cat/desconfinament

Tramitació electrònica
Les sol·licituds i les declaracions
descrites a les bases s'hauran de
presentar telemàticament. El
formulari es troba al web de l'ICF
(www.icf.cat).
El termini de presentació de les
sol·licituds serà de dos mesos a
comptar de l'endemà de la
publicació de la convocatòria.
El termini màxim per resoldre i
notificar la resolució serà de 3
mesos

Justificació
S’haurà de justificar l'aplicació dels
fons i l'ajut percebut, mitjançant un
compte justificatiu sense aportació
de justificants de despesa, a través
d'una declaració responsable, en el
termini de 9 mesos des de la
formalització del préstec

