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16. Mesures extraordinàries en l’àmbit de la 

innovació de les empreses 
 

Mesures a través del CDTI  

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del CDTI, llança de 

manera urgent mesures extraordinàries per a donar suport al 

manteniment d'activitats d'alt valor afegit i la creació de capacitats 

per a la reactivació de l'economia en l'àmbit de la innovació 

empresarial. Aquestes mesures podran posar-se en marxa de manera 

immediata en ser aplicades sobre instruments CDTI ja en 

funcionament. En concret, es materialitzen en: 

• Exempció de garanties per a sol·licitar ajudes per a projectes 

d'I+D+I: El CDTI aplicarà una reducció de les garanties sol·licitades 

a tots els projectes d'I+D+I (no sols als projectes Cervera en 

cooperació amb centres tecnològics) desenvolupats per PIMES i 

Midcaps -empreses independents de fins a 1.500 treballadors- que 

siguin aprovats a partir del 14 de març de 2020. Gràcies a aquesta 

mesura, les pimes i empreses de mitjana capitalització quedaran 

exemptes d'aportar garanties, sempre que l'adequació 

empresa/projecte compleixi amb la mínima solvència econòmica 

exigida pel CDTI. 

Més informació 

 

• Acceleració dels processos de gestió i aprovació de projecte: El 

CDTI avaluarà, de manera contínua, els projectes d'I+D+I secundats 

amb ajudes parcialment reemborsables i proposarà augmentar la 

freqüència de celebració de reunions del seu Consell d'Administració 

en format telemàtic per a accelerar al màxim el seu procés d'aprovació 

i la concessió d'ajudes en un moment de desacceleració econòmica. 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1&TR=C&IDR=2933
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 Flexibilització dels reemborsaments de les ajudes parcialment 

reemborsables. No es cobraran interessos de demora sobre les quotes 

de principal i/o interessos ordinaris amb venciment entre el 14 de 

març i el 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament. 

Més informació 

 

• Ampliació de l'instrument LIC-A a tot el territori nacional a partir 

del mes d'abril. Ajut parcialment reembolsable per potenciar la 

innovació,millorant les capacitats d'empreses que proposin plans 

d'inversió que facilitin el seu creixement. Concretament: ajudes a la 

inversió inicial i a la inversió inicial en favor d'una nova activitat 

econòmica per a potenciar el creixement d'empreses innovadores.  

Més informació 

 

• Flexibilització de terminis de justificació per a ajudes parcialment 

reemborsables 

S’amplia en un mes els terminis de justificació dels projectes 

secundats amb ajudes parcialment reemborsables el venciment de les 

quals es produeixi durant el període que duri l'estat d'alarma. 

Més informació  

 

 Es flexibilitza el programa INNVIERTE per a arribar a més pimes 

innovadores. 

El programa INNVIERTE persegueix promoure la innovació 

empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital de risc en 

empreses de base tecnològica o innovadores. 

Més informació 

 

 El programa NEOTEC  dona suport  amb 25 milions d'euros per a 

finançar nous projectes empresarials de petites empreses 

innovadores que requereixin l'ús de tecnologies procedents de 

l'activitat investigadora i en els quals es pretengui desenvolupar 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1&TR=C&IDR=2934
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=lic+a&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2684&xtmc=lic_a&xtcr=7&r=1366*768
http://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=7788
http://perspectivacdti.es/cdtioficial-flexibiliza-el-programa-innvierte-para-llegar-a-mas-pymes-innovadoras/
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tecnologia pròpia. El termini de presentació de sol·licituds és del 17  

d’abril  fins el  30 de juny.  

Més informació 

 

 Convocatòria CDTI subvencions R+D inversió COVID-19 

 

L'objectiu és donar suport a la recerca i el desenvolupament 

relacionats amb la malaltia COVID-19, així com recolzar la fabricació 

dels productes necessaris per a respondre al brot. 

Es tracta de subvencions de fins al 80% del pressupost elegible, que 

es cobraran 100% a compte després de la resolució de concessió. 

El pressupost de la convocatòria és de 12Mill€ per a subvencionar 

dues tipologies de projectes: 

 

• I+D: Activitats de recerca industrial i/o desenvolupament 

experimental relacionades amb la COVID-19, incloent la recerca 

sobre vacunes, medicaments i tractaments, productes sanitaris i 

equips hospitalaris i metges, desinfectants i roba i equips de 

protecció, així com les innovacions de processos pertinents amb 

vista a una producció eficient dels productes necessaris. 

 

• Inversió: Inversions per a la fabricació de productes relacionats 

amb la COVID-19: medicaments (incloses vacunes) i els tractaments, 

els seus productes intermedis, els ingredients farmacèutics actius i 

les matèries primeres; els productes sanitaris, els equips hospitalaris 

i metges (inclosos els respiradors, la roba i l'equip de protecció, i les 

eines de diagnòstic) i les matèries primeres necessàries per a la seva 

producció; i les eines de recollida / tractament de dades. 

 

 El termini de presentació està obert des de l'11 de maig fins al 15 

de desembre de 2020, o fins a l'esgotament dels fons. Les 

sol·licituds s'aniran resolent a mesura que es vagin presentant. 

 

Més informació 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2938
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2
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 Convocatòria EUREKA COVID -19 

Nova convocatòria associada a la situació actual del COVID-19 la 

resolució del qual està prevista per a finals de juny 2020. 

Es tracta de donar suport a projectes d'I+D o de IT realitzats en 

cooperació internacional el resultat final de la qual pugui estar en el 

mercat en un termini màxim de 6 mesos des de la finalització del 

projecte. Ha d'existir una participació mínima de dues organitzacions 

independents entre si d'almenys dues dels països participants: 

Àustria, el Canadà, Dinamarca, Espanya, Països Baixos i Turquia. 

El termini de presentació és fins 15 de maig de 2020 . 

 

Més informació 

 

 

Mesures als préstecs concedits per ENISA entre 2011 i 2019  

A tots els préstecs participatius, concedits per ENISA, continguts en 
els convenis celebrats entre el MINCOTUR i ENISA, entre el 2011 i el 
2019, els seran aplicable les noves condicions de renegociació 
d'aquests préstecs. 

La Instrucció entra en vigor en el moment de la seva aprovació i 
publicació en la pàgina web de ENISA i del Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme, i tindrà una vigència de 9 mesos, passats els quals, 
perdrà la seva eficàcia 

Més Informació 

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1538
https://www.enisa.es/

