TALLER

LA GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ I
LA DESGRAVACIÓ FISCAL
Dia
dimarts, 1 de desembre de 2009
Durada i horari
El taller tindrà una durada de 3 hores,
i l’horari serà de 16.30 a 19.30 hores.
Lloc
Cambra oficial de Comerç i Indústria de Valls
C. Jacint Verdaguer, 1, 43800 Valls
Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la Cambra oficial de Comerç
i Indústria de Valls
Telèfon: 977 600 909
Correu electrònic: valls@cambrescat.es
Termini d’inscripció: 27 de novembre de 2009
Inscripció gratuïta.Places limitades.
Es confirma l’admissió per correu electrònic.
Informació
informació sobre la jornada a la pàgina web
http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/
http://www.cambravalls.com/ct/

Organitza:

TALLER
LA GESTIÓ
DE LA INNOVACIÓ
I LA DESGRAVACIÓ
FISCAL
Dirigit a les empreses de la
demarcació de la Cambra de Valls
Dimarts, 1 de desembre de 2009

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

Programa DEL SEMINARI

Aquesta proposta va dirigida a les empreses de la

Els participants, en finalitzar el seminari, hauran adquirit
coneixements sobre:

MARC FISCAL I ELS INCENTIUS FINANCERS DE

demarcació de Tarragona que duen a terme activitats
relacionades amb la innovació (projectes interns d’R+D,
compra de patents i de programes informàtics, cooperació
en R+D amb empreses, centres tecnològics i universitats,
etc.) que tinguin interès per beneficiar-se de les normatives
vigents en matèria de desgravació fiscal.
Amb la col·laboració de les cambres de comerç, indústria
i navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls, la càtedra
Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació
Empresarial busca seixanta empreses innovadores de la
demarcació de Tarragona. Els tallers seran pràctics i aniran
a càrrec dels tècnics de l’entitat que té més experiència
en matèria de certificació de les activitats d’innovació a
Catalunya i a l’Estat espanyol: l’Agència d’Acreditació
en Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica
(AIDIT).
AIDIT és una agència fundada l’any 2000 per la Universitat
Politècnica de Madrid i la Universitat Politècnica de
Catalunya per contribuir a la millora de la competitivitat,
el desenvolupament i l’impuls del nivell tecnològic de
les empreses a Catalunya. AIDIT ha avaluat més de mil
projectes d’R+D+I en més de 360 empreses de diferents
sectors.
Sens dubte, la proposta és atractiva i aborda de ple un
dels principals entrebancs de les empreses catalanes per
implicar-se més en R+D+I, l’elevat cost dels projectes.
En canvi, avui hi ha moltes empreses a Catalunya que es
beneficien de la desgravació fiscal i així redueixen el cost
dels seus projectes. Generalment es tracta d’empreses grans
que tenen més facilitat per beneficiar-se de la normativa
fiscal. Per això, és molt important que les cambres de
Tarragona i la URV incentivin les empreses innovadores de
la demarcació perquè s’acullin als avantatges fiscals dels
projectes d’R+D+I i de la contractació de personal tècnic.

Anàlisi de les qüestions crítiques i fonamentals sobre les
premisses i pràctiques de la innovació i la planificació
de l’estratègia, relacionant-les amb el disseny de nous
sistemes de gestió de la innovació i d’instruments útils
per a l’organització.
L’evolució del marc fiscal i els incentius financers en
R+D+I. La situació actual i les previsions futures.
El marc fiscal i els incentius des d’un punt de vista fiscal
i comptable.
Els sistemes de gestió de l’R+D+I i de vigilància
tecnològica.

A QUI S’ADREÇA?
S’adreça a les persones associades a la Cambra de Comerç i
Indústria de Valls. S’haurà de limitar el nombre d’assistents
a 15.

DURADA I HORARI
El taller tindrà una durada de 3 hores, entre les 16.30 h i
les 19.30 h.

DOCUMENTACIÓ
AIDIT proporcionarà a tots els assistents el material
didàctic que s’utilitzarà durant la jornada, que servirà
de suport a les explicacions del professorat, així com de
consulta posterior. Les cambres de comerç s’encarregaran
de fotocopiar el material necessari per distribuir-lo als
participants.

LLOC DE REALITZACIÓ
Cambra oficial de Comerç i Indústria de Valls
(C. Jacint Verdaguer, 1, 43800 Valls)

L’R+D+I PER ACTIVITATS D’R+D+I A LES EMPRESES
Dues alternatives: deduccions fiscals en l’impost sobre
societats o bonificacions a la quota a la Seguretat Social.
Les entitats i empreses poden escollir una de les dues
opcions vigents: aplicar les deduccions fiscals de la
despesa en activitats d’R+D+I efectuada en l’impost
sobre societats o aplicar-se la bonificació del 40% a la
quota de la Seguretat Social per al personal dedicat
en exclusiva a activitats d’R+D+I. En aquesta sessió
es comentaran els avantatges i els inconvenients de
cadascuna de les opcions.
Incentius fiscals per activitats d’R+D+I a les
empreses: com es pot triar la millor alternativa.
Actualització de la legislació fiscal per a activitats
d’R+D+I
Requisits per aplicar-se deduccions .
Requisits per aplicar-se bonificacions del 40% de la
quota de la Seguretat Social del personal investigador
que es dedica de forma exclusiva a activitats de
recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.
Criteris per escollir l’opció segons la situació de
l’empresa.
La visió tècnica, fiscal i comptable dels incentius
d’R+D+I i les eines de suport.
La certificació de les activitats d’R+D+I, el personal
investigador i els sistemes de gestió d’R+D+I segons
la Norma UNE-166.002:2006 .
Les 3P de l’excel·lència en innovació.

