
COLABORACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA 

2022

CONVOCATORIA 



Obxectivos
Axudas a proxectos de colaboración público-privada, destinadas a financiar 
proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre 
empresas e organismos de investigación. 

A finalidade desta convocatoria é avanzar na incorporación de coñecementos 
e resultados científico-técnicos que permitan a validación e o 
desenvolvemento precompetitivo de novas tecnoloxías, produtos e servizos, 
creando o contexto axeitado que estimule a xeración dunha masa crítica en 
I+D+i de carácter interdisciplinar para a súa aplicación, transferencia, busca 
de solucións e xeración de resultados tanto nas traxectorias tecnolóxicas e de 
innovación das empresas como no mercado.

Así mesmo, con estos proxectos preténdese movilizar inversión privada, xerar 
emprego e mellorar a balanza tecnolóxica do país, así como reforzar a 
capacidade de liderado internacional do Sistema Español de Ciencia 
Tecnoloxía e Innovación e dos seus axentes, contribuíndo a mellorar a 
competitividade do tecido empresarial. 
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PRIORIDADES 
TEMÁTICAS

1. Saúde
2.  Cultura, Creatividade e sociedade inclusiva 
3. Seguridade Civil para a sociedade 
4. Mundo dixital, industria, espazo e defensa
5. Clima, Enerxía e movilidade 
6. Alimentación, bioeconomía, recursos 
naturais e medioambiente  
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Proxectos de Desenvolvemento Experimental en colaboración

Liderados por unha empresa

Participación mínima do 10%

Unha empresa soa non máis do 70%

Duración: 3 anos

Representante da agrupación  

Coordinador técnico 

Orzamento mínimo: 400.000.-€  

<=49% <=51%

Colaboración Público-Privada
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⚬ Os proxectos deberán ser plurianuais e comezar a súa execución na data 
indicada na solicitude. En calquera caso, a data de comezo deberá ser posterior 
á data de presentación da solicitude e estar comprendida ao longo do ano 2023.

Colaboración Público Privada 2022

⚬ Duración 36 meses 

⚬ Non se admite a participación no consorcio de entidades que non soliciten axuda 

⚬ Non será necesaria a presentación dun acordo de consorcio
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Requisitos das entidades solicitantes.I

Institutos de Investigación  sanitaria acreditados conforme ao establecido no Real decreto 
279/2016, do 24 de xuño, e normas complementarias.

Poderán ser entidades beneficiarias das axudas obxecto desta convocatoria, de conformidade co artigo 5 das bases 
reguladoras, aquelas entidades con natureza xurídica propia que estean válidamente constituídas e teñan residencia fiscal 
ou establecemento permanente en España: 

Os Organismos públicos de investigación definidos no artigo 47 da Lei da Ciencia2

3

4
As Universidades públicas, os seus institutos universitarios, e as universidades privadas con capacidade e actividade demostrada en I+D+i, 
de acordo co previsto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, que estean inscritas  no Rexistro de Universidades, 
Centros e Títulos, creado polo Real decreto 1509/2008, do 12 de setembro, polo que se regula o Rexistro de Universidades, Centros e 
Títulos. 

5 Centros tecnolóxicos de ámbito estatal e centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal válidamente inscritos no 
momento da presentación da solicitude no rexistro de centros regulado polo Real decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo 
que se regulan os Centros Tecnolóxicos e os Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito estatal e se crea o Rexistro 
de tales Centros.

Outros centros públicos de I+D+i, con personalidade xurídica propia, que nos seus estatutos ou no seu obxecto social ou na 
normativa que os regule, teñan a I+D+i como actividade principal.
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Universidades privadas con capacidade e actividade demostrada en I+D+i. 6



Requisitos das entidades solicitantes.II 
Poderán ser entidades beneficiarias das axudas obxecto desta convocatoria, de conformidade co artigo 5 das bases 
reguladoras, aquelas entidades con natureza xurídica propia que estean válidamente constituídas e teñan residencia fiscal 
ou establecemento permanente en España: 

7

8
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Centros privados de I+D+i, con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro que teñan definida nos seus estatutos 
ou na normativa que os regule ou no seu obxeto social á I+D+i como actividade principal.

Empresas, entendendo como tales a toda sociedade mercantil, independentemente da súa forma xurídica, que de xeito 
habitual exerza unha actividade económica dirixida ao mercado. So poderán adquirir a condición de beneficiarias aquelas 
empresas cuxa constitución ou inicio da actividade tivera lugar con anterioridade ao primeiro día do mes anterior ao da 
data da publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial del Estado».  

Asociacións empresariais sectoriais. Só poderán adquirir a condición de beneficiarias aquelas asociacións empresariais, 
cuxa constitución ou inicio da actividade tivera lugar con anterioridade ao primeiro día do mes anterior ao da data de 
publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial del Estado». As agrupacións de interese económico (AIE) non poderán 
ser beneficiarias de estas axudas. 



Organismos de I+D+i 
Públicos 

Organismos de I+D+i 
Privados 

Empresas e Asociacións 
empresariais 

Natureza xurídica 
entidade

 Modalidade de 
financiamento  % máximo 

axuda

Empresas públicas

Subvención 
100% se existe 
contabilidade separada

Subvención 
100% se existe 
contabilidade separada

Subvención 

Préstamo 
Subvención: Persoal 
Contratado Doutor 

95% 

40% 

Modalidades de Axuda  
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O tipo de axuda a recibir dependerá da natureza xurídica da entidade participante. 
Tendo en todo momento en conta os requisitos establecidos no artigo 5 da convocatoria.

100% se existe 
contabilidade separada



1
• Propio-Nova Contratación QUE COTICE Á SS (máx 50 €/hora) 
• Sociedades Cooperativas 
• Socios-accionistas 
• NON AUTÓNOMOS. 

2

3
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Conceptos financiables.I
Persoal

Aparatos e equipos

Materiais 

•  Adquisición só para OI (vida útil = duración do proxecto) 
•  Amortizacións de novos e usados 

• Directamente relacionados co proxecto 
• Non se financia o material de oficina e consumibles informáticos



4
•  Max 2.500€ por beneficiario 
•  No caso de estar obrigadas, permítese auditor ROAC distinto do auditor xeral  

5

6
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Conceptos financiables.II 
Informe auditor

Viaxes

Consultoría

•  Necesarios para a execución e/ou coordinación do proxecto

• Só para o coordinador 
• Máximo de 20.000€ 



7
• Para organismos públicos de investigación, universidades públicas e outros 

organismos públicos de I+D, os custos de utilización de servizos centrais do 
organismo sempre e cando teñan tarifas públicas calculadas conforme a súa 
contabilidade de custos.  

8
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Conceptos financiables.III 
Servizos Centrais

Subcontratación
•  Actividades obxecto da actuación subvencionada que non poden ser realizadas 

polo beneficiario 
• Non se poderá subcontratar máis do 50% do orzamento presentado 



9
• Organismos de investigación 
• Empresas: só gastos de solicitude para PEMES (non financiable para grandes 

empresas) 

10
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Conceptos financiables.IV 
Patentes

Asistencias técnicas
•  NON actividades obxecto da subvención que sexan susceptibles de ser obxecto de 

subcontratación  

Custos indirectos 
• Organismos de investigación: custo fixo. Ata 25% Custos Directos 
• Empresas e Asociacións Empresariais . Calculados en función da conta 62 (en 

función do persoal imputado).   

11



12
• Novas contratacións, con carácter indefinido, de investigadores co grao de doutor 

destinados á execución do proxecto.

• As contratacións deberán realizarse dentro do prazo de execución do proxecto. 

• A retribución mínima que deberán recibir estas persoas contratadas, que se deberá 
indicar en cada contrato, será de 25.350 euros brutos anuais, sen perxuízo dos 
límites de custo hora indicados anteriormente. 

• Modalidade axuda: Subvención. 

• Intensidade de axuda segundo o marco comunitario.
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Conceptos financiables.V 
Incorporación de Doutores ás Empresas 
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Conceptos NON financiables

O IVE ou outros impostos indirectos 
análogos, tales como o IGIC ou o IPSI – 
Esixencia Plan Recuperación. 

Período de Execución
• Haberá un único período de execución (sen 

anualidades). 
• A axuda concedida poderá executarse ao longo da 

execución do proxecto. 



 A cuantía aprobada no concepto de custos directos de execución  poderase destinar a calquera 
dos subconceptos de gasto elexibles establecidos na convocatoria, de acordo coas necesidades 
do proxecto (respetando os límites establecidos na convocatoria).

 Non será, polo tanto, necesario presentar unha solicitude de modificación para variar o 
orzamento/importe dos gastos contemplados dentro dese concepto.

 Poderanse realizar cambios no persoal imputado ao proxecto incluído na solicitude da axuda. 
Cando se produza unha sustitución por outro traballador ou traballadores, esta deberá realizarse 
con persoal pertencente ao mesmo grupo de cotización, ou superior, do contemplado inicialmente 
na solicitude da axuda, debendo motivarse ditos cambios de persoal na memoria técnica global. 
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Modificacións da Axuda.I 



 Non será posible realizar compensacións ou modificacións entre os custos directos e indirectos 
reflexados na resolución de concesión.

 Calquera modificación que implique cambios no período de execución deberase solicitar, polo 
menos, dous meses antes da finalización da execución do proxecto.

 Calquera modificación que implique cambios na composición do consorcio como consecuencia de 
que un dos beneficiarios abandone o proxecto por causas sobrevidas ou de forza maior, terá que 
solicitarse cando ésta se produza e en calquera caso, polo menos, catro meses antes da 
finalización da execución do proxecto.
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Modificacións da Axuda.II 

 EXCEPCIÓN: a contía aprobada en forma de subvención a empresas e asociacións 
empresariais, para novas contratacións, con carácter indefinido, de investigadores có grao de 
doutor destinados á execución do proxecto, conforme ao disposto no artigo 9.2.a), que non 
poderá ser minorada nin aumentada por tal motivo.  



Seguimento e Xustificación das Axudas 

Xustificación económica: deberá realizarse ao finalizar o período de execución có contido 
especificado no apartado 4 e deberá presentarse no prazo de tres meses a contar dende a data de 
finalización da execución do proxecto.

Haberá dous xustificacións científico-técnicas: 

• A primeira, entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo de 2025, coa descrición da execución 
do proxecto ata o 31 de decembro de 2024 na que se garanta o cumprimento do «principio 
DNSH» das actividades subvencionadas.

• E unha segunda, no prazo de 3 meses a contar dende a data da finalización do proxecto, coa 
descrición da execución global do mesmo e a relación dos indicadores da Estratexia Española 
de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación 2021-202, para realizar a avaliaciónn «ex post» do mesmo.
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 Do 13 de febreiro  ao 07 de marzo de 2023 ás 14:00

Prazo de solicitudes 
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