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n una situació de crisi sense
un final visible, dins d’un
context globalitzat i en un
entorn social, polític i eco-

nòmic cada copmés complex, pren
una especial rellevància la capacitat
de trobar nous avantatges competi-
tius que permetin reemplaçar l’ex-
haurit model econòmic actual. Per
tal de desenvolupar aquests avan-
tatges, es fa imprescindible el fet de
fer una aposta decidida per unmo-
del basat en la creativitat i en la in-
novació, tot i que per dur-la a terme
es necessiten recursos, en un mo-
ment en què l’accés als mateixos és
car o, de vegades, impossible.

Considerant una voluntat i una
necessitat de crear i d’innovar, l’es-
cassetat de recursos públics i la difi-
cultat per accedir a finançament,
adquireixenunespecial protagonis-

me alguns dels instruments fins ara
poc emprats, tot i que estiguin en
funcionament des de fa anys. Entre
aquests, voldríem destacar els in-
centius fiscals com a eina de suport
públic a les activitats de recerca,
desenvolupament i innovació.

La sistemàtica de reducció del
risc per les activitats d’R+D+i comp-
ta ambgairebédeuanysd’existència
i es manifesta en forma de deduc-
cions en l’impost sobre societats,
tot constituint l’eina de foment
d’R+D+i més propera a les necessi-
tats empresarials, ja que no priorit-
za ni sectors industrials, ni grandà-
ria, ni localització. És el quepodríem
anomenar eina democràtica.

El sistema actual d’incentius fis-
cals està basat en el Reial Decret
1432/2003, que regula l’emissió dels
informes motivats i el circuit admi-
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nistratiu que han de seguir les em-
preses per tal de poder accedir als
beneficis fiscals sense risc. Aquest
sistema, després d’una sèrie demo-
dificacions en l’àmbit legal que van
desde la definiciódels conceptes re-
cerca, desenvolupament i innovació
tecnològica fins a la inclusió d’ins-
truments alternatius a la certificació
de projectes d’R+D+i —com és el
cas de la certificació del personal
investigador—, finalmenthaquedat
tal com s’indica a la figura 1.

Avui dia, tal com mostra la figu-
ra 2, les empreses poden optar per
dues vies, incompatibles entre elles,
per accedir al sistema d’incentius.
D’una banda, existeix la possibilitat
de certificar els projectes d’R+D+i,
que consisteix enuna avaluació tèc-
nica i econòmica de les activitats
d’R+D+i, tot atorgant seguretat jurí-
dica total a les empreses en l’aplica-
cióde les deduccions fiscals per pro-
jectes d’R+D+i a l’impost sobre
societats. D’altra banda, poden dis-
posar de la certificació del personal
investigador, que permet optar d’u-
na manera segura a la reducció del
40 % de les quotes de la Seguretat
Social del personal dedicat única-
ment i exclusiva a activitats d’R+D+i.

Amb la certificació de projectes
d’R+D+i, un copespresenta la sol·li-
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citud a una entitat certificadora, el
projecte és avaluat i pot ser qualifi-
cat coma recerca, desenvolupament
o innovació tecnològica, amb laqual
cosa les possibilitats de deducció
en funció d’aquesta qualificació són
diferents (vegeu la figura 3).

Les entitats certificadores acre-
ditades per l’Entidad Nacional de

Acreditación (ENAC) tenen un pro-
tagonisme destacat en el sistema i
duen a terme les avaluacions tècni-
ques i comptables de projectes o les
auditories de certificació del perso-
nal investigador per a la determina-
ció del grau de novetat dels projec-
tes o del grau de compliment dels
requisits que fixa la llei per al perso-

FIGURA 1. Circuit administratiu per accedir als beneficis fiscals sense risc.

FIGURA 2. Opcions per a les empreses.

FIGURA 3. Percentatges de deducció i de bonificació.
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nal. Els resultats d’aquests processos
d’avaluació, els informes de certifi-
cació i els certificats són imprescin-
dibles per tal de sol·licitar la trami-
tació de l’informemotivat vinculant
al Ministerio de Ciencia e Innova-
ción (MICINN) i identificar, final-
ment, les possibilitats dededucció o
d’aplicació de la bonificació.

Entre les certificadores, té unpa-
per decisiu l’AIDIT, sorgida al co-
mençament d’aquesta dècada amb
l’objectiu de donar resposta a les
necessitats empresarials de demos-
trar davant de tercers els seus esfor-
ços en el camp de l’R+D+i. L’entitat,
creada l’any 2000 fruit d’un acord
entre la Universitat Politècnica de
Catalunya i la Universitat Politècni-
ca deMadrid, neix per ser l’organit-
zacióde referència en l’avaluació i la
gestió de la innovació i per contri-
buir a lamillora de la competitivitat
empresarial, tot impulsant l’R+D+i a
l’Estat espanyol.

L’AIDIT és l’única entitat de cer-
tificació denaturalesa universitària,
amb una labor orientada a la gene-
racióde valor i a lapotenciacióde les
relacions entre els components de la
triple hèlix (universitat, empresa i
Administració) i té com a missió el
fet d’aportar el coneixement, l’expe-
riència i l’estructura organitzativa a
la gestió de la investigació i de la in-
novació, la seva avaluació i el foment
de la transferència de tecnologia,
amb la voluntat de ser líder i referent
creant valor amb els clients en la
gestió de la investigació i del procés
d’innovació, ambuna estreta col·la-
boració ambentitats públiques i pri-
vades, tot contribuint a l’avenç eco-
nòmic i social.

L’AIDIT va contribuir decisiva-
ment en el disseny del sistema d’in-
centius fiscals i va ser la primera
entitat acreditadaper l’ENACper a la
certificació de projectes d’I+D+i
l’any2003, alhoraque tambéva ser la
primera d’obtenir el reconeixement
per certificar el personal investiga-
dor el 2007. Amb gairebé tres mil
sol·licituds rebudes provinents de
més de cinc-centes empreses, l’AI-
DIT disposa de setanta-dos àmbits
científics acreditats, una xarxa d’a-
valuadors que supera els sis-cents

experts científics i una àmplia expe-
riència en la certificació de l’R+D+i,
totmantenint-se coma entitat líder
del mercat espanyol en la certifica-
cióde la recerca i la innovaciódesde
l’inici de la seva activitat fins al dia
d’avui.

Per a l’exercici tancat de l’any
2007, més del 95 % dels projectes
certificats per l’AIDITvanoptar abe-
neficis fiscals i es va identificar una
inversió empresarial en I+D+i de
450 milions d’euros, la qual cosa va
suposar un estalvi superior als 140
milions d’euros per als clients, un
40 % dels quals eren pimes.

L’any 2008, l’AIDIT va rebre més
de sis-centes cinquanta sol·licituds
d’avaluació i va certificar gairebé
cinc-centsprojectes, per la qual cosa
va ser, segons fonts del MICINN, la
primera entitat de certificació de
l’R+D+i tant pel que fa a informes
de certificació emesos com pel que
fa a despesa informada.

Del total de les sol·licituds, un
3,4 % dels projectes avaluats per
l’AIDIT el 2008 corresponia a em-
preses del sector agroalimentari,
lluny encara dels sectors líders en
l’aprofitament del sistema d’incen-
tius fiscals, comara la indústria quí-
mica, la construcció i la generació

d’energia, ambaproximadament un
13 % dels projectes avaluats cadas-
cun d’ells. Els pressupostos totals
presentats van ser superiors als 23
milions d’euros i la despesa identi-
ficada, d’aproximadament 9milions
d’euros.

Tal com s’ha comentat amb an-
terioritat, nomésuna aposta decidi-
da per la innovació permetrà a les
empreses, i en general al país, can-
viar el model econòmic i empresa-
rial. Aquells que treballin amb pre-
visió i que integrin la innovació dins
dels seus procediments estratègics
estaran més ben posicionats quan
s’inverteixi la dinàmica actual.

Des de l’AIDIT, convençuts de la
potencialitat present i futura de
lamesura, seguirem treballant en la
promoció, la difusió i la certificació
de les activitats de recerca i d’inno-
vació com a instrument òptim per
aconseguir aquests ambiciosos ob-
jectius. Desitgem acompanyar to-
tes les organitzacions que vulguin
emprendre aquest camí.
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AIDIT: SERVEIS DE SUPORT
INTEGRAL A LA INNOVACIÓ
L’AIDIT centra la seva activitat en la
certificació dels projectes d’R+D+i,
del personal investigador i dels sis-
temes de gestió de l’R+D+i.

Davant la necessitat de renovar
els models empresarials existents
mitjançant la inclusió explícita de
l’estratègia d’innovació a l’estratègia
de negoci, l’AIDIT ha creat un segell
que integra les bases sobre les quals
se sustenta l’èxit de qualsevol siste-
ma d’innovació: les «3Ps» de l’ex-
cel·lència en la innovació: Projectes,
Persones i Processos©.

L’obtenció del segell garanteix la
capacitat innovadora de l’empresa i
assegura a les organitzacions i a
qualsevol tercer l’excel·lència dels
projectes, del personal dedicat i
dels processos de gestió de l’R+D+i.

Per tal d’abastir tots els àmbits de
les activitats relacionades amb
l’R+D+i, l’AIDIT desenvolupa cons-
tantment nous serveis per donar
resposta a les necessitats de la nos-
tra societat.

Trobareumés informació al
web http://www.e-aidit.com.

Oficines d’AIDIT:
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