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1. Benvinguda
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NUCLIS d’Innovació Tecnològica 2014
Resum de la convocatòria

Pressupost disponible: 4.236.860,36 €

Núm. Projectes Presentats: 138
� 108 individuals
� 20 col·laboratius
� 10 transnacionals

Empreses participants: 163 (71% PIMES)

Núm. Projectes aprovats: 41
� 31 individuals
� 7 col·laboratius
� 3 transnacionals

Empreses participants: 48 (67% PIMES)
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Sr. Joan Comas, Cap d’R+D Empresarial d’ACCIÓ
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7. Cloenda

Ordre del DIA



Revisió de les condicions d’atorgament de l’ajut. Documents de 

referència

� RESOLUCIÓ DE BASES GENERALS D’AJUTS D’ACCIÓ.

EMO/93/2012, DE 9 de gener (DOGC Núm. 6059 – 3.2.2012).

� RESOLUCIÓ DE BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

EMO/1151/2014, de 16 de maig (DOGC Núm. 6631 – 27.5.2014).

� RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT.

Document notificador de l’atorgament de l’ajut al beneficiari.

� ACORD DE CONSORCI (En els projectes col·laboratius)

Document de compromís i vinculació entre els membres del Consorci.

� CONTRACTES ESPECÍFICS AMB ENTITATS COL·LABORADORES.

Documents contractuals amb les diferents entitats subcontractades per dur a 

terme tasques de rellevància (activitats de recerca).



Revisió de les condicions d’atorgament de l’ajut. Conceptes a destacar 

de les condicions generals d’aprovació

• Cost subvencionable acceptat = Inversió a 
justificar.

• Import mínim a Justificar: 

• 100.000€ projecte individual
• 150.000€ projecte col·laboratiu

• Intensitat ajut: Fins al 100% difusió i auditoria + 
Fins al 80% resta de conceptes, limitació:

• 120.000€ projecte individual
• 200.000€ per projecte col·laboratiu

• Subcontractacions a proveïdors o adquisició bens 
d’equips � 3 pressupostos.

• Compte amb les modificacions en el projecte.

• Requeriments justificacions parcials.



Revisió de les condicions d’atorgament de l’ajut. Dates clau del 

projecte

Fi del Projecte (punt segon de la 

resolució atorgament)

Serà la data màxima de les despeses 

justificatives del projecte (Factures)

Presentació Documentació Justificativa. 

Totes les despeses justificades hauran d’estar 

abonades en aquesta data (Ordre de bases, 

article 9.2 de l’annex 1)

Fi de projecte + 2 mesos

L’incompliment d’alguna d’aquestes dates serà causa de revocació de l’ajut

Data 
Factures

Projecte

Acord de Consorci definitiu
(projectes col·laboratius)

Abans del 30 d’abril 
de 2015



Incompliment de les condicions de l’atorgament de l’ajut descrites en la
resolució:

• En els projectes col·laboratius, no presentació en termini de l’Acord
de Consorci Definitiu.

• En els projectes transnacionals, pèrdua d’aquesta component
transnacional del projecte

• Despesa final justificada i acceptada per ACCIÓ, pel total del
projecte, inferior a:

• 100.000€ projecte individual
• 150.000€ projecte col·laboratiu

• Incompliment de terminis de presentació de documentació.

• Altres descrites en l’apartat 14 de les bases generals dels ajuts
convocats per ACCIÓ.

Revisió de les condicions d’atorgament de l’ajut. Causes de revocació i 

pèrdua de l’ajut



Incloure sempre el logotip d’ ACCIÓ. Amb la referència “Amb el suport

d’ACCIÓ”

En els projectes transnacionals, addicionalment també caldrà incloure

el logotip de

• ERA-Net corresponent

• Emblema Europeu. Amb la referència “Cofinançat pel Setè

Programa Marc de la UE” (en les ERA-Net)

A tots els documents relacionats amb el projecte i a qualsevol

comunicació i difusió externa

Revisió de les condicions d’atorgament de l’ajut. Mesures de publicitat 

de l’ajut

Article 14 de l’Annex 1 de l’ordre de Bases



Aquelles empreses que així ho van sol·licitar a la sol·licitud, tenen un ajut 
addicional de 1.500 euros per a l’obtenció de la certificació de contingut i 
primera execució del projecte finançat

Revisió de les condicions d’atorgament de l’ajut. Ajut addicional
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Bestretes, justificació de l’actuació i requeriments legals. 
Procediment per sol·licitar una bestreta de l’ajut

Bestretes

L’empresa beneficiària pot obtenir una bestreta de l’ajut atorgat:
• Cal sol·licitar-ho formalment a ACCIÓ, indicant l’import pel qual es 

sol·licita
• ACCIÓ calcula i comunica l’import de l’aval
• L’Empresa sol·licita l’aval a una entitat financera i el diposita a la Caixa 

General de Dipòsits
• L’Empresa presenta a ACCIÓ l’original del resguard del dipòsit

Justificacions parcials

L’empresa beneficiària pot presentar una justificació parcial de l’actuació:
• Serà necessari que aquesta justificació correspongui a una fita establerta 

al projecte

Ambdues opcions són incompatibles entre elles



Actius fixes finançats

• S’han de dedicar en tota la seva vida útil al projecte d’R+D, si no és així, 
únicament es consideraran el cost corresponent a l’ús de l’actiu durant el 
projecte. 

• Cal comunicar a ACCIÓ, prèviament a fer-ho, la seva intenció de moure, 
traslladar o liquidar els actius fixos subvencionats a qualsevol altra part del 
territori, durant un termini de 3 anys des del moment del pagament de 
l’ajut final

� Es verifica que s’han adquirit TOTS els actius finançats.

� Si l’actiu s’utilitza durant tota la seva vida útil del projecte es pot 
considerar el 100% i s’haurà de demostrar comptablement

• Es demanen factures i justificants de pagament de TOTS els actius fixos 
aprovats i s’aplicarà el percentatge corresponent a l’ús aprovat sobre cada 
factura i equip.

Bestretes, justificació de l’actuació i requeriments legals. Aspectes 

crítics en la justificació de l’actuació



Terminis i documentació

• Presentació de la documentació dins dels terminis marcats en la resolució 
d’atorgament de l’ajut pel registre d’ACCIÓ

• Possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini

• Documentació a presentar EN TOTS ELS CASOS:

� Memòria tècnica de l’actuació segons model a la pàgina web d’ACCIÓ 
(http://accio.gencat.cat)

� Documentació addicional per acreditar la realització de l’actuació 
subvencionada (segons annexat a la resolució d’atorgament tramesa).

� Documentació demostrativa de les accions de publicitat, si escau

� Còpia del certificat emès per l’entitat certificadora acreditada per ENAC 
en cas d’ajut addicional

Bestretes, justificació de l’actuació i requeriments legals. Aspectes 

crítics en la justificació de l’actuació



Documentació justificativa:

• Relació classificada de les despeses segons imprès de justificació que es troba a la pàgina web 
d’ACCIÓ. Cal introduir el codi d’usuari que apareix a la resolució d’atorgament.

• Informe d’auditor amb l’abast que s’estableix en un annex de la resolució d’atorgament de 
l’ajut. Cal tenir en compte:

� Guia Auditoria

� Tria de l’auditor

� Sessió formativa

• Relació d’altres subvencions (segons quadre dins l’imprès de justificació).

• Còpia de les 3 ofertes quan l’import de la despesa subvencionable sigui igual o superior a 
18.000 euros en el cas de subministrament de bens d’equip o prestació de serveis.

• Si s’escau, memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i la inicialment 
subvencionada.

Un cop tancada la justificació, es sol·licitaran els documents originals de les despeses imputades 
per al seu segellat.

Bestretes, justificació de l’actuació i requeriments legals. Aspectes 

crítics en la justificació de l’actuació



Altres aspectes a tenir en compte

• Compensacions entre partides: es poden admetre compensacions de fins a 
un 20% entre les diverses partides aprovades sense necessitat de modificar 
la resolució d’atorgament.

• Concurrència d’ajuts: 

• el projecte no pot rebre ajut per les mateixes despeses per cap altre 
línia d’ACCIÓ llevat dels de la línia d’ajuts en forma de garantia per al 
finançament de projectes d’innovació, internacionalització i 
industrialització.

• El projecte podrà rebre ajuts concurrents de línies d’ajut d’altres 
organismes sempre que es respectin els límits de cadascuna de les 
mateixes.

• Proveïdors vinculats: No s’admeten com a subvencionables aquelles 
despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant (segons 
definició de l’article 68 del Reglament de la Llei de Subvencions).

Bestretes, justificació de l’actuació i requeriments legals. Aspectes 

crítics en la justificació de l’actuació
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A dos nivells:

Cada projecte té assignat un Tècnic d’ACCIÓ des del principi fins al final que 
actua com a interlocutor únic entre ACCIÓ i l’empresa

En períodes de justificació econòmica s’assigna addicionalment una persona del 
departament de Gestió d’Incentius vinculada a la gestió administrativa de la 
justificació econòmica del projecte.

Addicionalment, en els projectes transnacionals, també implica actuacions de 

seguiment internacional. El seu objectiu és complir les obligacions de 

“monitoring & reporting” davant del Programa  Transnacional. 

� Interlocució depenent del Programa. 

� Suport d’ACCIÓ en cas necessari  (davant altres socis /Agencies 

Regionals-Nacionals)

� Seguiment tècnic

� Seguiment administratiu

Seguiment tècnic del projecte. Interlocució amb ACCIÓ



Difusió i Internacionalització dels resultats del projecte

Pla de Internacionalització del projecte 
per ajudar a la internacionalització dels 
resultats.
ACCIÓ ofereix la seva col·laboració per a 
la internacionalització del projecte 
mitjançant la seva extensa xarxa 
mundial d’oficines

Dins de la partida de despeses de 
campanyes de comunicació i difusió dels 
resultats del projecte, l’empresa haurà de 
presentar al final del mateix, un Dossier de 
Premsa dels resultats assolits en el projecte 
per lliurar a ACCIÓ.
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• Són compatibles amb l’ajut públic directe (CDTI, ACCIÓ) però els ajuts 

rebuts s’han de tenir en compte .

• Efectes econòmics semblants a la subvenció però no  tributen.

• Se apliquen de manera directa per l’empresa en el seu IS.

• No requereixen aprovació prèvia (no sotmesos a concurrència 

competitiva).

• Es basen en la efectes econòmics reals (despeses executades) 

• Els drets es generen i/o apliquen amb caràcter anual.

• La normativa d’aplicació es pròpia (difereix en conceptes i quanties)

• Es regulen per la normativa legal en vigor en el EF en fase de liquidació.

• Existeixen diferents eines que cobreixen les diferents fases del procés 

innovador (no només la fase d’execució d’un projectes d’R+D+i

Incentius fiscals vs. ajuts públics directes



Què ? Incentius basats en la fiscalitat

RDL  
3/2009?TRLIS 

4/2004

Bases deducció

Llei 
23/2005

+ Mostraris + Bonificacions 
a la SS

Llei 
35/2006

- Coef. reductor

+18 anys

LES 
2/2011

Llei 
16/2007

+ Patent Box

Evolució...

� Bonificacions a la Seguretat social (Llei IRPF 35/2006)

� Impost de societats  (TRLIS 4/2004)

• Deduccions sobre la quota integra  per projectes d’R+D+i (art 35)

• Reducció d' ingressos per cessió d' intangibles “Patent Box” (art 23)

� Ajustos comptables en la base imposable
• Activació de despeses d’R+D (PGC)

• Llibertat d’amortització d’elements del immobilitzat (Cap II art 12 LIS27/2014)

+12% IT
+17%PICDE

RDL
12/2012

Llei 14/2013
Emprenedors

CREDIT FISCAL
PATENT BOX

Nova LIS 
27/2014

+ Millora tractament 
TIC i videojocs
- 100% subvencions



Deduccions a projectes d’R+D+I 
Generació del dret de deducció (fins 2012)      

� Estratègia d’enfocament ...

• Actuacions individualitzades per projectes.

• Projectes dividits per  activitats R+D o IT...Qui fa què? 

• Compatibles amb ajuts públiques.

Perquè...
Pagar menys impostos
Ara o quan s’obtinguin els 
beneficis per l’explotació del 
projecte...

Què ?



Base deduïble fiscal

• Despeses directes del projecte: 

+ Reducció de la base de deducció del  100 % de l’ajut rebuda (novetat LIS 27/2014)

• Despeses excloses:

+ Despeses generals.

+ Inversions lligades a l'explotació industrial.

+ Registre de patents. 

+ Auditories o consultoria de gestió de l’ajut encara que necessàries pel projecte

+ Dificultat per justificar relació directe d’altres tipus de despeses” amb el projecte:  viatges p.ex

• Despeses “bonificades”:

+ Personal amb dedicació exclusiva a R+D

+ Inversions en equipaments dedicats en exclusiva a R+D

• Despeses amb potencial de deducció no coberts per ajuts públiques a l’R+D:
+ Adquisició de tecnologia (excepte entre persones o entitats vinculades)

+ Mostraris en sectors tradicionals.

+ Obtenció ISO 9000. 

Què ?



Cóm ? Mecanismes d’aplicació de les deduccions fiscals 

* Font: Presentació DG innovació i competitivitat. MINECO

??



Informe motivat 
Liquidació amb seguretat jurídica plena

* Font: Presentació DG innovació i competitivitat. MINECO

Cóm ?



Deduccions a projectes d’R+D+I 
Des de 2013    

� Nou crèdit fiscal... 

� Condicionants 

+ 80% de la deducció generada

+ 1 any darrere la seva generació sense aplicació (a partir de 
2015)

+ Amb Informe Motivat Vinculant

+ Manteniment de plantilla (total o d’R+D)

+ Reinversió en R+D+I en 24 mesos.

� Avantatges 

+ Aplicable sense límit de quota (100%) 

+ Abonament directe  fins 1M€ per activitats d’innovació

+ Abonament directe  fins  3M€ per activitats d’R+D+i

+ Import addicional de 2 M€ si despeses R+D > 10% import 
net xifra negoci del període.

Recuperar l’ inversió en 
R+D+i per a la seva 
reinversió !!!

R+D+iR+D+iR+D+iR+D+i

Què ?



Novetats LIS 27/2014

• Reducció de la base de deducció del  100 % de l’ajut rebuda (Abans 65%)

• Ampliació de la definició d’R+D per projectes TIC:

+ “Es considera R+D la creación, combinación y configuración de software avanzado, mediante 
nuevos teoremas y algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones 
destinados a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados 
sustancialmente”

+ Se asimilará a este concepto el software destinado a facilitar el acceso a los servicios de la 
sociedad de la información a las personas con discapacidad, cuando se realice sin fin de lucro. 

+ No se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el mantenimiento del 
software o sus actualizaciones menores

• Ampliació de la deducció d’Innovació a :

+ Els projectes i de demostració inicial o projectes pilot, inclosos els relacionats amb la animació i 
els videojocs.

Què ?



Patent Box

� Estratègia d’enfocament ...

• Incentiu econòmic  a l’ explotació de la tecnologia 

generada per l’empresa

• Reducció del 60% de la base imposable del IS  de 

les  rendes* generades per  la cessió del dret 

d’explotació d’actius intangibles generats per 

l’empresa als menys en un 25%.

• Sense límit d’aplicació.

Generació de l’actiu 

Identificació de l’actiu

Cost de generació

Cessió de l’actiu

Contracte

Preu de cessió Explotació

Què ?

Perquè...

• Model de negoci alternatiu o 

complementari al actual, basat en la 

transferència de tecnologia. 

• Fins i tot  dins d’un grup quan es cedeix 

la producció  fora del entorn local. 

• S’admet venda d’actius a empreses no 

vinculades.

Aspectes claus a considerar

* Renda= ingressos-amortitzacions-despeses de l’exercici



Bonificacions a la Seguretat Social per a 
personal investigador

� Estratègia d’enfocament ...

• Reducció directe del cost de personal (40% en la quota de cotització a la 

SS)

• Qualsevol  tipus de contractació.

• Aplica des de  titulats superiors fins a ajudants no titulats (grups 1 a 4)

• Implica dedicació exclusiva a tasques de R+D+I (no només RD) al llarg 

de tot el període de contractació (S’admet un 15% de dedicació  a 

formació, divulgació  o equivalent)

• Possibilitat de seguretat jurídica mitjançant certificació.

• Obligatorietat de IMV si s’aplica a mes de 10 treballadors.

• Compatibles amb bonificacions pel Foment de la ocupació (amb 

màxims)

Perquè...

• Es una reducció del cost- empresa 

immediata i directa.

• Compatible amb deduccions per 

projectes  per a Pimes 

innovadores

Què



i per on començo 
amb tot això?



Objectius  del Programa ACCIÓ

1.- Ajudar a les empreses a entendre els incentius fiscals a la Innovació i a decidir 
una estratègia d’aplicació.  

2.- Ajudar a l’empresa a identificar els actors rellevants de l’entorn.

3.- Capacitar a l’empresa en l’ús dels incentius fiscals a la innovació.

4.- Treure les màximes sinergies dels recursos públics destinats al finançament de 
projectes d’R+D

Programa ACCIÓ de suport 
als Incentius Fiscals  a la Innovació



Actuació 1: Formació i sensibilització:

Objectiu:  Ajudar a les empreses a entendre els incentius i a establir una estratègia 

d’aplicació.  

Eines: 

1.- Organització de jornades pròpies per introducció de conceptes i enfocament estratègic.

2.- Participació en jornades sectorials.

3.- Tallers amb casos pràctics

Què?
Com?

Per què ?



Acord amb entitats acreditades ENAC:

Objectiu:  Cooperació per difondre el sistema de certificació i d’IMV

Actuació 1: 



Acord amb entitats acreditades ENAC:

Benefici de participació en el programa: 

Incentiu: descompte 5% en el cost de la certificació :

Normes d'aplicació de descomptes:

� Projectes d'R+D+i 
� Investigadors dedicats en exclusiva a R+D 
� Activitat d’R+D+i del personal investigador 

� Per fer efectiu el descompte, cal dirigir-se a les entitats 
certificadores per sol·licitar una oferta,  fent constar de 
manera expressa  la participació al Programa d’ACCIÓ.

� L’aplicació  restarà condicionada a que es comprovi  la 
participació al Programa per part d’ACCIÓ.

� El descompte tindrà aplicació fins al 31 de desembre de 
2016.

Actuació 1: 



Actuació 4:

Objectiu: Suport  PERSONALITZAT per definir:

� Full de ruta per l’aplicació de deduccions

� Orientació sobre la identificació de projectes R+D vs Innovació, conceptes 

deduïbles, import deduïble potencial, patent box.

� Identificació d’agents de l’entorn.

� Identificació de socis en mercats internacionals (actuacions de Transferència 

de Tecnologia)

Servei INNOVA :   

http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/innovacio-empresarial/servei-innova/index.jsp

Bústia contacte en incentius fiscals: incentiusfiscals.accio@gencat.cat

Projecte
Suport al desenvolupament de projectes 

de R+D, innovació, valorització, etc. I 
acompanyament en les seves diferents 

etapes.

Gestió
Suport a l’empresa a conèixer com 
millorar qualsevol etapa del procés 

d’innovació intern, metodologia 
concreta de gestió o instrument vinculat 

al procés d’Innovació.

Servei INNOVA per incentius fiscals 
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3. Bestretes, justificació de l’actuació i requeriments legals

4. Seguiment tècnic del projecte i la seva internacionalització

5. Introducció a les deduccions fiscals per a projectes d’R+D+i

6. Torn obert de preguntes i resolució de dubtes

7. Cloenda

Ordre del DIA



Moltes gràcies per la vostra atencióMoltes gràcies per la vostra atencióMoltes gràcies per la vostra atencióMoltes gràcies per la vostra atenció



Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
Info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
Manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
Girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
Lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
Tarragona.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 449 333
Terresebre.accio@gencat.cat

@accio_cat


