ACORD AMB CERTIFICADORES
Fitxa) exemple: NUCLIS D’INNOVACIÓ
TRANSNACIONALS

TECNOLÒGICA

ORIENTACIÓ FISCALS
2013 INCENTIUS
-

Objectiu
Fomentar l’aplicació dels incentius fiscals vinculats a la realització d’activitats d’innovació (R+D+i) entre el teixit empresarial
català mitjançant informes motivats proporcionant una reducció del cost del 5% sobre el cost de certificació.
Beneficiaris
Empreses que demostrin que han entrat en contacte amb alguna de les ENTITATS (veure Taula 1) com a conseqüència de les
actuacions previstes en el Servei d’Incentius fiscals d’ACCIÓ: Sessions de sensibilització i jornades informatives, servei INNOVA.
Característiques
ACCIÓ i les ENTITATS certificadores d’activitats d’innovació (R+D+i) acreditades per l’ENAC tenen establert un conveni de
col·laboració que, entre altres actuacions destinades a realitzar una coordinació mútua, permet oferir una reducció del cost de la
certificació en un 5% de les tarifes vigents.
Requisits: Participar al Serveis d’Incentius Fiscal d’ACCIÓ
Com es participa::
•
•

Assistint a Jornades de sensibilització i informació de caràcter general sobre l’aplicació dels incentius fiscals a l’R+D+i
organitzades per ACCIÓ o en les que ACCIÓ hi sigui invitada.
Sol·licitant un servei INNOVA per la realització de assessorament mitjançant tècnics d’ACCIÓ.

Procediment:
1. L’empresa beneficiària ha de Participar al Servei d’Incentius Fiscals d’ACCIÓ.
2. L’empresa beneficiaria s’ha de dirigir a alguna de les entitats Certificadores identificades en la Taula 1 sol·licitant una
oferta, fent constar de manera expressa la participació al Servei.
3. L’entitat certificadora podrà comprovar en el moment de la contractació/facturació de cada projecte l’al·legada
participació al Servei d’Incentius Fiscals d’ACCIÓ mitjançant consulta per escrit.
4. ACCIÓ realitzarà la comprovació que el beneficiari ha participat al Servei i contestarà a la Certificadora en la major
celeritat possible. (màx. 72 hores).
5. L’entitat certificadora emetrà la millor oferta incloent de manera clara el descompte practicat del 5% en virtut del
conveni esmentat a l’inici.
6. La Certificadora de forma independent a ACCIÓ, realitzarà les actuacions per l’obtenció del IMV (Informe Motivat
Vinculant) associat a les activitats d’R+D+i sol·licitades per l’empresa.
7. ACCIÓ es reserva el dret de realitzar un seguiment amb les Certificadores per conèixer l’import de la despesa presentada
per les empresa a la Certificadora.

ENTITAT

ACIE

AGENCIA DE
CERTIFICACIÓN EN
INNOVACIÓN
ESPAÑOLA, S.L.U.

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
AENOR
NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

CONTACTE

CÀRREC

TELÈFON

Verónica García

Coordinadora departament
comercial

Eva Subirà

Directora General delegació
a Catalunya

+ Informació

CORREU ELECTRÒNI

914 262 425 vgarcia@acie.com.es

932 292 929

esubira@aenor.es

CERTIFICACIONS
- Projectes d'R+D+i (exante; contingut i primera
execució; seguiment;
mostraris)
- Investigadors dedicats
en exclusiva a R+D
- Projectes d'R+D+i (exante; contingut i primera
execució; seguiment,
mostraris)
- Investigadors dedicats
en exclusiva a R+D
- Certificació Jove empresa
inonovadora
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CCM

CERTIFICACIÓN Y
CONFIANZA CÁMARA Daniel Novillo
S.L.U.

Cap de l’àrea tècnica de
R+D+i de Cámara Certifica.

TECNOLÒGICA

ORIENTACIÓ FISCALS
2013 INCENTIUS
- Projectes d'R+D+i (exante, contingut i primera
execució; mostraris)

91 538 38 93 daniel.novillo@camaracertifica.es
marta.sanchez@eqa.es

EQA

EQA CERTIFICADOS I
Marta Sánchez
MÁS D MÁS I, S.L.

SGS

SGS ICS IBERICA,
S.A.U.

TÜV

TÜV RHEINLAND
IBERICA INSPECTION,
Esteve Regales
CERTIFICATION &
TESTING, S.A.

OCA

OCA INSTITUTO DE Jose Barrantes
CERTIFICACIÓN, S.L. Perez

Carlos Lopezosa

932697830 carlos.lopezosagarcia@sgs.com

- Projectes D'R+D+i (exante; contingut i primera
execució; mostraris)
- Investigadors dedicats en
exclusiva a R+D.
Certificació Jove empresa
inonovadora
- Projectes d'R+D+i (exante, contingut i primera
execució; mostraris)

934781131 esteve.regales@es.tuv.com

- Projectes d'R+D+i (exante, contingut i primera
execució; mostraris)

Responsable Comercial EQA 902449001
certificats R+D+i

Responsable certificació
R+D+i

Responsable certificació
R+D+i

Responsable comercial

917994 800 jbarrantes@ocacert.com

- Projectes D'R+D+i (exante; contingut i primera
execució)
- Investigadors dedicats en
exclusiva a R+D

Taula 1. Llistat d'ENTITATS acreditades per ENAC adscrites al conveni amb ACCIÓ.

Termini
El termini per presentar les sol·licituds és obert.

+ Informació
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