
Les deduccions fiscals a 
l'R+D+i per al sector TIC i 
de continguts digitals.

12 abril 2016



Programa:

9:30 Benvinguda
Mariona Sanz, Directora de la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ.
Xavier Castillo, Director d’electrónica d’ AMETIC

10.00 La reforma fiscal des de la perspectiva del sector TIC: el tractament fiscal del software, 
l'animació i els videojocs.
Mónica Calle, Gerent del departament d'R+D+i d'AMETIC. 
Rafael Legasa, Zabala Innovation Consulting

11:00 El rol de les entitats de certificació
Diego López Ruiz, Director general ACIE.

11:20 Altres eines públiques de suport: el programa d'acompanyament d'ACCIÓ.
Eugenia Guerrero, departament d'R+D empresarial d'ACCIÓ.

11:40 Taula rodona
Moderada per: Joan Comas, Cap del departament d'R+D empresarial d'ACCIÓ. 
Intervenen: AMETIC, ZABALA, ACIE, ACCIÓ. 

12:15 Conclusions i cloenda de l'acte.
Carles Miranda, Gerent de la Unitat d'Innovació empresarial d'ACCIÓ. 
Mónica Calle, Gerent del departament d'R+D+i d'AMETIC. 

Les presentacions s’enviaran al correu electrònic d’inscripció.



El programa d'acompanyament 
a l’aplicació dels incentius 
fiscals d'ACCIÓ.

12 abril 2016



i per on començo 
amb tot això?



PROGRAMA DE SUPORT ALS 
INCENTIUS FISCALS A LA INNOVACIÓ

• Redueix la factura fiscal de la teva empresa

• Finança el teus projectes de R+D+i

• Estableix una estratègia d'aplicació pròpia

• Beneficiat’ dels descomptes ACCIÓ

• Servei Innova per projectes de R+D+i



Objectius  del Programa ACCIÓ

1.- Facilitar 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.- Apropar a l’empresa instruments per afavorir l’aplicació d’incentius fiscals.



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 ?

Actuació 1FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ



FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Dates (provisionals ) Temàtica 

9 març de 2016 Bonificacions a la SS; Pyme innovadora. Programa de doctorats Industrials

12 abril de 2016 Deduccions fiscals a la innovació per projectes amb contingut TIC

4 maig de 2016 Deduccions fiscals a la innovació. Novetats 2015.  

1 juny de 2016 Patent box

29 juny de 2016 Deduccions fiscals a la innovació. Novetats 2015.  

Novembre Patent box

Previsió jornades 2016 (primer semestre) 

Actuació 1

Més informació  incentiusfiscals.accio@gencat.cat



Servei d’informació  WEB

� Fitxes d’informació bàsica incentius*

� FAQ’S */ Exemples pràctics

� Novetats fiscals*

� Comunicació acords MINECO, ENAC’s

� Avantatges per la participació al programa. 

� Calendari Programa comunicació

� Accés a servei Innova

� Bústia de consultes

*A través d’entitats acreditades ENAC

Secció Web 

Bústia de contacte o consultes:   incentiusfiscals.accio@gencat.cat

Actuació 1FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ



Acord amb entitats acreditades ENAC

Actuació 2IDENTIFICACIÓ ACTORS RELLEVANTS



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.

IDENTIFICACIÓ ACTORS RELLEVANTS



Actuació 3

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)

innova.acció@gencat.cat

Servei INNOVA per incentius fiscals 

CAPACITACIÓ ÚS INCENTIUS FISCALS



Servei d’assessorament expert destinat a capacitar a l’empresa en 
l’ús dels incentius  fiscals a la innovació.

Tutoratge d’un servei pilot d’aplicació dels incentius fiscals sobre:

� Projectes  d’R+D+i

� Projectes Patent Box

A través de consultors especialistes acreditats per ACCIÓ

Com sol·licitar el servei:  incentiusfiscals.acció@gencat.cat

Actuació 3CAPACITACIÓ ÚS INCENTIUS FISCALS



Beneficiaris potencials: 
TOTES les empreses que presentin una sol·licitud a les línies d’ajut d’ACCIÓ amb component 
d’R+D i emmarcades dins de l’abast d’aquest Conveni.

Quines línies:

� Les que s'avaluïn la component científica de la proposta amb suport d’una entitat 
certificadora acreditada per ENAC

� I que estigui específicament publicat a  la Ordre de Bases de referencia de la 
convocatòria d’ajuts.

Que s'obtindrà?: amb independència del sentit de la resolució, un informe d’acreditació 
d’activitats vàlid per sol·licitar un IMV ex-ante davant del MINECO.

APLICACIÓ A PROJECTES

Acord de col·laboració MINECO-ACCIÓ 

Actuació 3



ITINERARI INNOVAR PER CREIXER



ASSESSORS ACREDITATS

Itinerari Innovar per Créixer

Primer Contacte

Gerència

>1h

1 tècnic ACCIÓ

Diagnosi

Equip Directiu

>3h

2 tècnics ACCIÓ

Def. Actuacions

Equip Directiu

>2h

2 tècnics ACCIÓ

Implementació

Variable

Variable

1 tècnic ACCIÓ

El Programa Innovar per créixer té per objectiu ajudar l’empresa catalana a
millorar els seus resultats potenciant la seva capacitat d’innovació.

Requisits:

Mínim 4 anys de vida
Mínim 6 treballadors

Equip directiu implicat
Capacitat financera



A QUI VA ADREÇAT?

Empreses amb voluntat de creixement, que compleixin els següents requeriments:

� Empreses industrials, comercials o de serveis amb establiment operatiu a 
Catalunya i amb més de 4 anys de constitució.

� Empreses amb un mínim de 6 treballadors.

� Pertànyer a un àmbit sectorial estratègic identificat en l’estratègia 
d’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

� Disposar d’una mínima capacitat financera

� Equip directiu implicat amb el procés d’innovació

Millora el teu procés documental i optimitza la teva innovació



INNOVAR ÉS L’ÈXIT AL MERCAT
Contacta amb nosaltres per innovar a la teva empresa

Accedeix a serveis d’asessorament personalitzats

93  476 72  55 innova.accio@gencat.cat



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

Eugenia Guerrero 
Unitat d’innovació empresarial

incentiusfiscals.accio@gencat.cat

Moltes gràcies per la vostra atenció


