
 

 

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


 

 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  

 

 

 

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/


 

 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 

tecnologia pròpia. El termini de presentació de sol·licituds 

començarà el 15 abril i conclourà el 15 juny, previsiblement. 

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.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=75b7bd5905c01710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD&utm_campaign=ndp-neotec&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.enisa.es/

