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El Govern autoritza un conveni entre el Consell 
Català de l'Esport i l'Institut Català de Finances 
per al finançament de les necessitats de liquiditat 
de les entitats esportives derivades de la Covid-
19 
 

 La línia específica de préstecs compta amb una dotació de 10 milions 
d’euros i permetrà sol·licitar préstecs d’entre 20.000 i 300.000 euros 

 
El Govern ha autoritzat avui la signatura del conveni de col·laboració entre el 
Consell Català de l’Esport (CCE) i l’Institut Català de Finances (ICF) que ha de 
permetre la posada en marxa de la línia específica de préstecs per cobrir les 
necessitats de liquiditat de les entitats esportives afectades per l’emergència de 
la COVID-19. 
 
La línia de finançament que posteriorment es posarà a disposició del teixit 
esportiu, coneguda com “ICF Esports Liquiditat”, compta amb una dotació de 
10 milions d’euros i permetrà sol·licitar préstecs d’entre 20.000 euros i 300.000 
euros. El període de retorn serà de màxim 5 anys amb 1 any de carència 
inclòs.  
 

Els crèdits estan destinats a les entitats esportives inscrites al Registre 
d’Entitats Esportives del CCE, afectades per la situació derivada del COVID-19, 
amb seu social o seu operativa a Catalunya. 
 
Vinculat a aquest conveni, el Govern també ha autoritzat al Consell Català de 
l’Esport a realitzar una despesa pluriennal (2021-2023) amb l’objectiu de 
constituir el fons de garantia a favor de l’Institut Català de Finances que doni 
cobertura a la línia de préstecs continguda a l’acord.  
 
***Les entitats que vulguin optar a la línia de finançament “ICF Esports 
Liquiditat” es poden posar en contacte amb les Representacions Territorials de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya per tal de rebre informació al voltant 
dels requisits necessaris i la forma de realitzar la tramitació dels préstecs.  
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