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Las 3Ps de excelencia en Innovación de AIDIT permiten diseñar organiza-
ciones a prueba de crisis 

 
Aprovechemos los tiempos de crisis para mejorar, opti-
mizar, reorganizar a través de actividades de innova-
ción en los productos o servicios, en los procesos de 
fabricación o en la organización, para no sólo mante-
nernos a flote sino preparar los motores para ganar la 
competición. 
Tomando el mensaje de L. Pasteur recordemos que: 
“En tiempos de crisis, el azar sólo favorece a los espíri-
tus más preparados” (LaVanguardia_Aidit_pag_15.pdf) 

Entidad creada por la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC) y la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM), la 
agencia AIDIT nace en el año 2000 para 
ser la organización de referencia en la 

evaluación y gestión de la innovación y 
contribuir a la mejora de la competitivi-
dad y el impulso de la I+D y la Innova-
ción en España. 
(LaVanguardia_Aidit_pag_14.pdf) 

Casi una década evaluando y estimulando la I+D y la Innovación 

Pàgina 1 

El Centro de Difusión de la Innovación 
(CDI) de la Fundación para la Formación 
y el Fomento de la Investigación 
(FOINDESA) edita la revista AEROinfo, y 
en su número de abril publica el artículo 
“¿Cómo recuperar parte de la inversión 
de las actividades de I+D+i realizadas en 
el ejercicio fiscal 2008?” 
El 25 de julio es la fecha límite para que 

la mayoría de las empresas y entidades 
presenten el impuesto sobre sociedades, 
en el que se pueden incluir las deduccio-
nes correspondientes a los gastos aso-
ciados a los proyectos de I+D+i ejecuta-
dos durante el año fiscal 2008. Se anali-
zaron las 2 opciones vigentes para incen-
tivar la I+D+i. 
(AEROinfo_Aidit_pag_14.pdf) 

¿Cómo recuperar parte de la inversión de las actividades de I+D+i reali-
zadas en el ejercicio fiscal 2008? 

Real Decret Llei 3/2009. Mesures urgents en matèria tributaria, financera i 
concursal davant l’evolució de la situació econòmica 

Es millora la regulació tributaria de les em-
preses més innovadores i, en concret, s’-
estabilitzen els incentius fiscals de les ac-
tivitats d’R+D+i. 
Es suprimeix el límit temporal de la de-

ducció en l’Impost de Societats, perme-
tent la seva aplicació més enllà de 2011, 
d’inversions en R+D+i.  
(BOE 78 RD Ley 3_2009.pdf) 

Llei 4/2008. Modificacions de la normativa tributaria, respecte a les deduc-
cions per a activitats d’R+D+i 

La llei publicada en el BOE 310 de 25 de 
desembre de 2008, introdueix modificaci-
ons en la normativa financera i aclareix 
els diferents conceptes de recerca, des-
envolupament i innovació tecnològica, 

així com els fonaments i percentatges de 
deducció, remarcant les exclusions a 
aquestes deduccions. 
(BOE 310 Ley 4_2008.pdf) 
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El passat 24 de març va tenir lloc una 
conferència sobre “Incentius Financers 
per a l’R+D+i a la UPC, a càrrec d’Anna 
Maria  Sánchez,   Directora   General 
d’Aidit. 
L’Anna Maria va fer una reflexió del con-
text polític i empresarial actual en refe-

rència a l’R+D+i, remarcant la diferència 
entre la recerca, el desenvolupament i  
la innovació. Dins del marc d’incen-
tivació fiscal a l’R+D+i, va analitzar la llei 
4/2008 de 23 de desembre de 2008 en 
la que s’introdueixen modificacions en la 
normativa tributaria respecte a l’R+D+i.  

Programa Innova: Incentius Financers per a l’R+D+i 

El Centre de Difusió Tecnològica de la 
Fusta i Moble de Catalunya va organitzar 
una conferencia sobre “El diseño como 
innovación y sus beneficios fiscales” en 
La Garriga (Barcelona) i va ser retrans-
mesa per videoconferencia a Sant Hilari 
de Sacalm i Santa Coloma de Farnés 
(Girona), i a Lleida. 

La finalitat de la conferencia era “Cómo 
se pueden obtener desgravaciones fis-
cales mediante la realización de proyec-
tos de diseño, prototipos y muestrarios”. 
La    ponència   “Las   certificaciones   de  
muestrarios del mueble como innovación 
tecnológica y sus beneficios fiscales” va 
anar a càrrec de l’AIDIT.  

CENFIM: El disseny com innovació i els seus beneficis fiscals 

PMT: Incentius fiscals per a activitats d’R+D+i a les empreses i entitats 

La conferencia sobre “Incentivos fiscales 
para actividades de I+D+i a las empres-
as y entidades” es va realitzar en el Parc 
Mediterrani de la Tecnologia el passat 

mes d’abril, a càrrec de l’AIDIT. Es va 
explicar la seguretat jurídica que repre-
senta la certificació de les activitats d’-
R+D+i i del personal investigador. 

Construmat: Certificació de projectes d’ R+D+i: Avantatges fiscals i 
avantatges en l’adjudicació d’ obra per a concurs 
Dins de l’espai FITEC de la feria de 
Construmat de Barcelona, el passat 22 
d’abril es va realitzar un taller sobre “La 
certificación de proyectos de I+D+i: Ven-
tajas fiscales y ventajas en la adjudicaci-
ón de obra para concurso” per part de l’ 

AIDIT. 
Es va centrar en “¿Cómo rentabilizar las 
actividades de I+D+i?”, fent una anàlisi 
dels beneficis en el sector de la cons-
trucció i els criteris per a l’adjudicació del 
concurs. 
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Signatura de convenis amb associacions empresarials per fomentar l’ 
R+D+i 

L’AIDIT ha signat convenis de 
col·laboració amb associacions 
d’empreses amb la finalitat de contribuir 
a l’impuls d’R+D+i, per optimitzar el fi-

nançament en R+D+i i millorar i ampliar 
l’aprofitament dels incentius fiscals d’-
R+D+i per part de les persones, empre-
ses i entitats associades.  

• AEBALL Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat 
• CENFIM Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya, ubi-

cada a Tarragona 
• RAILGRUP és una institució integrada per organitzacions i empreses de transport 

ferroviari 
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