
   

50. Flexibilització de reemborsament dels crèdits 

actualment en vigor amb CDTI - Projectes I+D, 

projectes FEMP, Innovació i Expansió (CDTI -Gobierno 

de España). 

1. Tipus d’ajut:    

 Exempció del cobrament dels 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, ambdós inclosos. 

Per beneficiar-se de la mesura, el pagament de l'amortització s'ha de realitzar 

en un termini màxim de quatre mesos des del seu venciment. 

 Exempció de garanties per a les Pimes en els projectes CDTI (Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial) davant l’emergència sanitària declarada per 

el COVID-19, amb els límits d’exempció de garanties següents: 

 Fins a 500.000 euros per a petites empreses. 

 Fins a 1.000.000 euros per a  mitjanes empreses. 

 Finns a 3.000.000 euros per  empreses de mitjana capitalització. 

En el cas de projectes de I+D+I relacionats els productes assenyalats com 

“d’emergència” pel Govern davant  la crisis del COVID-19 s’aplicaran uns límits 

més grans a l’exempció de garanties: 

 1.000.000 euros per a petites empreses. 

 2.000.000 euros per a mitjanes empreses. 

 6.000.000 euros per a empreses de mitjana capitalització. 

Quan una empresa o grup empresarial pugui acollir-se a ambdós límits 

d’exempció s’aplicarà de la següent manera:  

 



   
 

- En projectes no relacionats  amb productes d’emergència el límit serà COVID- 

reactivació. 

- En projectes relacionats amb productes d’emergència serà d’aplicació el límit 

de  COVID-emergència,  descomptant sempre les exempcions de garanties 

aplicades prèviament. 

Aquesta mesura extraordinària es finançarà a través del “Fondo de Provisiones 

Técnicas Red Cervera y proyectos de I+D+I” previst al “Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19”.  

2.  Beneficiaris: 

Empreses petites i mitjanes. 

3. Projectes afectats :  

Aquesta mesura afecta a tots els projectes CDTI finançats mitjançant ajudes 

parcialment reemborsables amb independència del seu origen de fons.  

4. Condicions per optar a l’ajut: 

 Que havent tingut venciments previs amb el CDTI, no hagi tingut situacions 

de mora en amortitzacions o altres ajudes amb tram reemborsable de CDTI 

en els últims 3 anys, ni incompliments històrics en més d’un terç dels 

projectes. 

 Disposi de vendes recurrents u altra font d’ingressos similar si no ha 

realitzat amortitzacions en els últims 2 anys. 

 

 

5. Quan es podrà demanar?:  

Aquesta mesura s’aplicarà a tots els projectes aprovats a partir del dia 14 de 

març de 2020 i, estarà en vigor fins el 31 de desembre de 2020 o fins que 



   
s’esgotin els fons del “Fondo de Provisiones Técnicas Red Cervera y proyectos 

de I+D+I”. Aquesta mesura no té efectes retroactius i no podrà ser aplicada a 

projectes aprovats amb data anterior a la seva data en vigor. 

6. Com tramitar-ho?:  

A través de CDTI:  https://sede.cdti.gob.es/AreaPublica/home.aspx 

7. Normativa aplicable:  

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 

obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

8. Altres dades d’interès :  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiauton

oms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-

facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-

de-prestecs-anteriors/page/ 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1&TR=C&IDR=2933 

http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/COVID-

19/41843_273273202093348.pdf 

Consultes genèriques sobre CDTI: info@cdti.es 

Ajudes Covid-19: convocatoria_covid@cdti.es 
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