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Beneficis fiscals per 
a la recerca també  
a la petita empresa
JDA assessora sobre els avantatges de l’R+D+I

Moltes empreses estan fent 
R+D+I sense ser-ne consci-
ents. Dissenyen i fan els seus 
prototips sense saber els 
avantatges econòmics més 
enllà del seu propi negoci 
que aquesta pràctica els pot 
proporcionar. Mentre que 
les grans empreses ja tenen 
departaments destinats a 
la recerca i el desenvolu-
pament, les companyies 
més petites sovint no saben 
treure profit dels beneficis 
fiscals que els poden propor-
cionar. 

Joan Díaz, director general 
de JDA, explica que quan es 
parla de R+D+I generalment 
es pensa en empreses grans. 
Segons l’economista això es 
un error, perquè fins i tot 
les empreses més petites 
poden dur a terme activitats 
en R+D+I. “La dificultat 
rau a identificar, classificar, 

documentar i quantificar les 
activitats d’R+D+I per poder 
aplicar els beneficis fiscals 
que preveu la legislació i 
d’aquesta manera accedir al 
finançament i les ajudes.” 
Segons l’economista és habi-
tual que les empreses no 
aprofitin tots els avantatges 
que ofereix la legislació, 
perquè requereix una certa 
experiència a identificar què 
és R+D+I, i com elaborar un 
projecte, amb la qual cosa 
s’està tirant directament 

diners a les escombraries, 
sense comptar el possible 
finançament al qual es 
podria accedir. 

“Els empresaris poden 
pensar que això no va amb 
ells, perquè aquests avan-
tatges estan reservats a 
grans empreses amb costo-
sos laboratoris de recerca. 
S’equivoquen. És evident que 
aquestes empreses es poden 
arribar a deduir fins al 59% 
de la despesa, però les petites 
també tenen la possibilitat 
de deducció”, explica.

Activitats com la materia-
lització dels nous productes 
en un pla, esquema o disseny, 
la creació de prototips i els 
projectes pilot, entre d’altres, 
poden considerar-se activi-
tats de recerca i desenvolu-
pament. Es consideren inno-
vació tecnològica activitats 
com disseny de processos 
de producció, adquisició de 
patents o tecnologia, l’ob-
tenció del certificat de com-
pliment de la sèrie ISO 9000 
GMP, la implantació d’un 
ERP (planificació de recursos 
empresarials), l’elaboració 
de mostraris tèxtils, calçat, 
joguines, mobles i de la fus-
ta, entre d’altres.

La consultoria JDA, 
amb oficines a Granollers, 
Barcelona i Sabadell, ha 
reincorporat recentment un 
departament especialitzat de 
Consultoria de Finançament  
d’R+D+ I per identificar i 
documentar els projectes i 
gestionar, davant els organis-
mes competents, les ajudes 
a què puguin tenir accés. 
Aquelles empreses que hagin 
realitzat activitats que es 
podrien considerar R+D+I, 
i no han aprofitat cap de 
les ajudes que li ofereix la 
legislació, encara pot aplicar 
la deducció que li correspon 
dels últims quatre anys. Cal 
revisar quins projectes ha 
desenvolupat, quantificar-ne 
la despesa i la inversió en 
actius per veure si es té dret 
a deducció.
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