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Que oferim

PROPOSTA DE VALOR LA NOSTRA APORTACIÓ: “GUANYEM SI EL CLIENT GUANYA”

Analitzem , juntament amb el client, el Pla
Estratègic de l’empresa, contemplant les seves
inversions i activitats

Responsables ÀreaAJUTS 
FINANCERSDefinim una estratègia de finançament públic:

des de la redacció de projectes per aconseguir
incentius fins a la seva justificació i cobrament

Recerca de les millors alternatives per la

PLA D’EMPRESA
INVERSIONS I 
ACTIVITATS

DEFINICIO DE 
L’ESTRATEGIA DE 
FINANÇAMENT 

PÚBLIC

FINANCERS

consecució d’ajuts financers i/o desgravació
fiscal

UN TRACTE PERSONAL

PÚBLIC
DEDUCCIÓ 
FISCAL

ANÀLISI I DIAGNOSI DE 
POSSIBILITATS

La nostra tasca és ajudar als nostres clients a
incorporar eines que generin valor afegit a la
seva activitat i aconseguir optimitzar la
dedicació dels seus recursos amb el nostre
suport, minimitzant‐ne la seva dedicació.

REDACCIÓ DE PROJECTES, PRESENTACIÓ 
I SOL∙LICITUD D’INFORMES

UNA AMPLIA EXPERIENCIA

Amb 20 anys d’experiència, oferim el nostre
coneixement en sectors i activitats diverses i

SEGUIMENT

JUSTIFICACIO, APLICACIÓ 
DEDUCCIÓ I/O COBRAMENT
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donem resposta a empreses de diferents
tamanys.

DEDUCCIÓ I/O COBRAMENT 
DE L’AJUT



Les nostres principals àrees d’activitat

Gestió d’ajuts financers Gestió d’ajuts fiscals

Identifiquem, juntament amb l’empresa, els seus 
projectes de R+D+i buscant la millor opció perquè 

obtinguin finançament públic. 

Identifiquem els projectes, calculem les possibles 
deduccions fiscals que poden aplicar‐se, l’anàlisi de risc 

fiscal i definim les possibles alternatives per tal d’eliminar‐
lo i/o reduir‐lo. A més a més optimitzem a nivell comptable 

les possibilitats que es deriven del projecte de R+D+i.
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Gestió d’ajuts financers

ÀREES DE SERVEI

PROGRAMES NACIONALS I 
AUTONÒMICS

PROGRAMES EUROPEUS

ÒPTIM ‐ FINANCE
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Programes Nacional i Autonòmics

Servei especialitzat en l’assessorament a les empreses i autònoms en tot el que fa referència a ajuts i subvencions dels diferents organismes
públics, tant autonòmics com nacionals.

P i i l i f tPrincipals serveis oferts:
‐Anàlisi de la situació i diagnosi d’oportunitats
‐Elaboració de memòries: tècniques, econòmiques, plans de viabilitat
i de negoci.
‐ Justificació econòmica i tècnica dels expedients
Suport contacte i assistència en tot moment davant l’organisme

Principals àmbits d’ajut:

• R+D+i
• Inversions en actius
• Millores mediambientals i energètiques

‐ Suport, contacte i assistència en tot moment davant l organisme
pertinent.
‐ Serveis complementaris: tramitació de permisos, liquidacions
d’impostos, elaboració de contractes, etc.

• Formació
• Contractació
• Internacionalització
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Programes Europeus

La nova programació europea 2014‐2020 ofereix una amplia varietat d’oportunitats de finançament tant per a les PIMES com per a les empreses
tecnològiques i industrials. L’HORITZÓ2020, però també, en funció dels vostres objectius, els programes COSME, ERASMUS+,LIFE, ENI, INTERREG
EUROPE o altres, ofereixen opcions de finançament avantatjoses.
Tots ells, es poden complementar amb l’ús d’altres Instruments Financers com els del BEI – Banc Europeu d’Inversions‐, o amb altres Fons com els FEDER
que ara tindran una renovada aplicació vinculada al RIS3cat – Estratègia per a la Especialització Intel∙ligent de Catalunya.q p g p p g y

• Anàlisi dels objectius i necessitats interns de la vostra empresa i identificació de quins dels vostres projectes o idees poden beneficiar‐se del
finançament europeu.

SERVEI QUE OFERIM

ç p
•Mapeig de convocatòries mitjançant l’elaboració d’un inventari d’oportunitats en línia amb els vostres interessos.
•Full de ruta amb orientacions estratègiques de com enfocar les vostres idees de projecte en clau europea.
•Recerca de socis en cas de que sigui necessari
•Cercar projectes en els què participar com a socis
•Elaborar la proposta del projecte
•Construir un consorci
•Coordinar el vostre projecte europeu
•Capitalització dels resultats
•Benchmarking internacional i altres serveis d’internacionalització
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ÒPTIM‐FINANCE

EN CONSTRUCCIÓN
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Gestió d’ajuts fiscals

ÀREES DE SERVEI

DEDUCCIONS R+D+i

DEDUCCIONS MEDI AMBIENT

PATENT‐BOX
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Deduccions R+D+i

Les deduccions fiscals per R+D i Innovació tecnològica s’ha convertit en una forma de financiació que davant a altres tècniques de foment de la 
óinnovació, presenten les següents avantatges:

‐ Tenen uns efectes econòmics equiparables als de la subvenció, sense tributar la seva obtenció.
‐ L’aplicació és lliure i general al no estar sotmès a concurrència competitiva amb un pressupost predefinit (no existeix convocatòria, no existeix un 
pressupost assignat, i no cal sol∙licitar‐lo i esperar la seva aprovació)
‐ La deducció fiscal és proporcional a les activitats de I+D+IT desenvolupades realment a diferència dels ajuts, en el que cal justificar el pressupost 

t l’ d i i t ió ibilit t d d i ió l’ laprovat per l’administració, sense possibilitats de desviació a l’alça.
‐Dona la possibilitat de recuperar entre un 12 i un 59% de les despeses deduibles del projecte
‐ Es compatible amb ajuts financers i altres ajuts com la Patent‐Box.
‐ Seguretat jurídica total si es sol licita un Informe Motivat.

SERVEI QUE OFERIM

‐ Anàlisi i identificació de projectes i activitats que poden ser qualificades de R+D+i
‐Identificació, càlcul i individualització de despeses relatives a projectes ja realitzats en exercicis anteriors.
‐Elaboració de memòries tècniques, econòmiques de justificació del projecte i la deducció generada.
Elaboració d’informes fiscals i comptables per a l’aplicació de les deduccions‐Elaboració d informes fiscals i comptables per a l aplicació de les deduccions.
‐Sol∙licitud d’Informe Motivat i coordinació del treball amb les certificadores per aquesta tramitació.
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Deduccions Medi Ambient

Las deducciones fiscales per inversions de caràcter mediambiental són una altra eina de recolçament i ajut per tal de impulsar a les 
í à é üempreses a adoptar polítiques de millora en aquest àmbit, que ténen les següents avantatges:

-Tenen uns efectes econòmics equiparables als de la subvenció, sense tributar la seva obtenció.
- L’aplicació és lliure i general al no estar sotmès a concurrència competitiva amb un pressupost predefinit (no existeix convocatòria, no 
existeix un pressupost assignat, i no cal sol·licitar-lo i esperar la seva aprovació)
- La deducció fiscal és proporcional a les activitats realment realitzades en millores medioambientals, a diferència dels ajuts, en el que cal 
j tifi l t t l’ d i i t ió ibilit t d d i ió l’ ljustificar el pressupost aprovat per l’administració, sense possibilitats de desviació a l’alça.
-Dona la possibilitat de recuperar fins a un 8% de les inversions realitzades en el projecte
- Es compatible amb ajuts financers.
- Seguretat jurídica total si es sol licita un certificat de convalidació d’inversions.

SERVEI QUE OFERIM

‐ Anàlisi i identificació de projectes i activitats que poden ser qualificades com millores Medi ambientals
‐Identificació, càlcul i individualització de despeses relatives a projectes ja realitzats en exercicis anteriors.
‐Elaboració de memòries tècniques, econòmiques de justificació del projecte i la deducció generada.
Elaboració d’informes fiscals i comptables per a l’aplicació de les deduccions‐Elaboració d informes fiscals i comptables per a l aplicació de les deduccions.
‐Sol∙licitud de certificat de convalidació d’inversions, que és vinculant 
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Patent ‐ Box

El denominat Patent Box és un tractament fiscal especial que té com objectiu el foment de la innovació. El tractament fiscal d’aquest incentiu es recull aEl denominat Patent Box és un tractament fiscal especial que té com objectiu el foment de la innovació. El tractament fiscal d aquest incentiu es recull a 
la Llei 16/2007 i, tot i que pel seu nom sembla que l’incentiu solament es refereix a la cessió de l’ús o explotació de patents, la seva aplicació és molt més 
àmplia.
Aquest incentiu té el seu origen a la directiva europea 2003/49/EC vigent des de 2003, si bé al nostre país s’aplica des de 2008.
En concret, el que la llei permet és la minoració de la base imposable de l’Impost sobre Societats passant a poder ser “del 40% de la renta neta per la 
cessió del dret d’ús o explotació de patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets”, també s’aplica a “la cessió de drets sobre p p , , p , p , p
informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques”. Per altra banda, s’ha eliminat  els límits (passant de 6 vegades el cost del 
desenvolupament a sense límit) i per altra banda, aplica també en la venda dels actius intangibles i no únicament en la cessió. Novetat llei 14/2013 de 
27 de setembre de recolzament a l’emprenedor i la seva internacionalització.

SERVEI QUE OFERIM

‐Valoració del cost de creació dels actius i dels ingressos derivats del projecte de R+D
‐ Justificació tècnica i econòmica de la valoració de l’actiu intangible.
A àli i d t t d ió d t l i i/ t l d ió‐Anàlisi de contractes de cessió de tecnologia i/o assessorament en la seva redacció.
‐Informes i assessorament comptable i fiscal en el procés.
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938 722 738
wwwwww. cigassociats.com. cigassociats.com

calonso@inigest.comcalonso@inigest.com


