
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

RESOLUCIÓ PRE/1562/2021, de 20 de maig, per la qual s'aprova la 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 la superació d'aquest repte és en
aquests moments de crisi econòmica i social un objectiu prioritari del Departament de la Presidència,
mitjançant el Consell Català de l'Esport, en data 10 de juliol de 2020 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).

Amb posterioritat a la publicació de les bases reguladores esmentades, s'ha modificat el Marc temporal nacional
per a ajuts estatals, de forma que resulta necessari ajustar el contingut de determinades previsions de les
bases reguladores a les noves disposicions del Marc temporal nacional.

Les 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, la Decisió de la Comissió Europea SA. 58778 va autoritzar l'aplicació del Marc temporal nacional
fins al 30 de juny de 2021, i, recentment, la Decisió de la Comissió Europea SA. 61875 ha autoritzat la seva
aplicació fins al 31 de desembre de 2021.

Així mateix, la interpretació d'aquest Marc temporal nacional s'ha de fer d'acord amb la Comunicació de la
Comissió Europea, de 19 de març de 2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal
per donar suport a l'economia en el context actual del brot de la COVID-19, i les modificacions de 3 d'abril, 8
de maig, 29 de juny, 13 d'octubre de 2020 i 28 de gener de 2021.

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; 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 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 l'annex 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 (DOGC núm. 8174, de 10.7.2020), en els termes
que consten a l'annex.
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─2 Aquesta Resolució produeix efectes el dia següent al de la seva 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, 20 de maig de 2021

 

Gerard Martí Figueras i Albà

President del Consell Català de l'Esport

 

 

Annex

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.

 

1. Es modifica la base reguladora 3.1, que queda redactada de la manera següent:

“3.1 Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts en forma de garantia les entitats esportives inscrites al
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació
de les sol·licituds, que justifiquin trobar-se davant d'una necessitat sobtada de liquiditat com a conseqüència
del brot de la COVID-19 i que s'acredita amb la presentació de la documentació establerta a la base 7.2.b), c),
d), e), f) i g).

Resten excloses d'aquesta línia d'ajuts les entitats que hagin formalitzat un préstec amb l'Institut Català de
Finances garantit pel Consell Català de l'Esport en el marc de la convocatòria oberta per la Resolució
PRE/1750/2020, de 17 de juliol (DOGC núm. 8184, de 23.7.2020).”

 

2. Es modifica la base reguladora 3.2.a), que queda redactada de la manera següent:

“3.2 Les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents, que s'acrediten mitjançant la signatura
d'una declaració responsable:

a) Declarar si s'han sol·licitat i/o rebut ajuts a l'empara de la secció 2.7.1 de 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), o de les seves modificacions
mitjançant la Decisió SA. 57019, la Decisió SA. 58778, la Decisió SA. 59196, la Decisió SA. 61875, o qualsevol
altra Decisió de la Comissió Europea que s'aprovi i que afecti al Marc temporal nacional, amb especificació de la
quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant.”

 

3. Es modifica la base reguladora 4.3, que queda redactada de la manera següent:

“4.3 La data màxima de concessió dels ajuts i de formalització dels préstecs és el 30 de juny de 2021.

No obstant això, es podran concedir ajuts i formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2021 a l'empara de
la Decisió SA. 61875 (2021/N) de la Comissió Europea si es disposa de la corresponent autorització del Consell
de Ministres.”
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4. Es modifica la base reguladora 18, que queda redactada de la manera següent:

“18. Normativa europea en matèria d'ajuts d'estat

18.1 Els ajuts en forma de garantia de préstec d'aquesta línia se subjecten a l'apartat 2.7.1 de la Decisió de la
Comissió Europea SA. 56851 (2020/N) Espanya- Règim paraigües- Marc temporal nacional d'ajuts d'estat en
forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i
bonificacions del tipus d'interès de préstecs en el context actual del brot de la COVID-19, de 2 d'abril de 2020,
modificat per la Decisió SA. 57019, per la Decisió SA. 58778, per la Decisió SA. 59196, per la Decisió SA.
61875, així com per les modificacions que s'aprovin.

La interpretació d'aquest Marc temporal nacional s'haurà de fer d'acord amb l'apartat 3.1 de la Comunicació de
la Comissió Europea, de 19 de març de 2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut
estatal per donar suport a l'economia en el context actual del brot de la COVID-19, amb les modificacions de 3
d'abril, 8 de maig, 29 de juny, 13 d'octubre de 2020, 28 de gener de 2021 i amb les modificacions que
s'aprovin.

18.2 Acumulació amb altres ajuts:

a) Els ajuts regulats en aquestes bases es poden acumular amb altres ajuts previstos a la secció 2.7.1 del Marc
temporal nacional, sempre i quan es respectin els imports màxims que s'hi estableixen.

A aquest efecte, s'han de tenir en compte tots els ajuts d'aquesta secció que hagin estat concedits a l'entitat
sol·licitant per part de qualsevol administració pública, estatal, autonòmica, local o altres ens competents,
d'acord amb les Decisions de la Comissió Europea SA. 56851, SA. 57019, SA. 58778, SA. 59196, SA. 61875,
així com qualsevol Decisió de la Comissió Europea que s'aprovi i que afecti al Marc temporal nacional.

b) Els ajuts regulats en aquestes bases es poden acumular amb ajuts que entrin en l'àmbit d'aplicació dels
Reglaments de minimis o dels Reglaments d'Exempció per Categories sempre que es refereixin a costos
subvencionables diferents.

Quan l'entitat sol·licitant de l'ajut hagi rebut un ajut de minimis per finançar les mateixes despeses
subvencionables, els ajuts han de respectar, de manera acumulada, el límit màxim fixat al Marc temporal
nacional.

Quan l'ajut concedit d'acord amb aquestes bases s'acumuli, per als mateixos costos subvencionables, amb un
altre ajut exempt en virtut del Reglament d'Exempció per Categories o un ajut aprovat per una Decisió de la
Comissió, els ajuts es podran acumular entre si sempre i quan es respectin les intensitats i els imports màxims
d'ajut establerts als Reglaments d'Exempció o a la Decisió de la Comissió.”

 

(21.141.020)
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