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Informació estreta de la pàgina web http://www.cidem.com/cidem/cat/serveis/infofiscal/impostos/societats/index.jsp 
 

Activitat  Percentatge  Base de la deducció  
30%  

+ 
50% sobre la part que excedeixi 

de la mitjana dels dos anys 
anteriors  

Indagació original i planificada i aplicació dels resultats 
de la recerca. per a la fabricació de nous productes o 
disseny de nous processos. 
 Software avançat sempre que: 
- Suposi un progrés científic o tecnològic mitjançant el 
desenvolupament de nous teoremes. 
- Sempre que estigui destinat a facilitar a les persones 
discapacitades l'accés als serveis de la Societat de la 
Informació. 

10% addicional  Despeses d'investigadors qualificats i de projectes 
contractats amb universitats i altres organismes públics 
de recerca, o centres d'innovació i tecnologia. 

Activitats d'R+D  

10% Inversions en immobilitzat, material o immaterial, 
exclosos els terrenys i els immobles, afectats en 
exclusiva a projectes de R+D. 
Software avançat sempre que: 
- Suposi un progrés científic o tecnològic mitjançant el 
desenvolupament de nous teoremes. 
- Sempre que estigui destinat a facilitar a les persones 
discapacitades l'accés als serveis de la Societat de la 
Informació. 

Innovació tecnològica 10% Disseny industrial i enginyeria de processos de 
producció, adquisició de tecnologia avançada i obtenció 
de certificats de qualitat. 

- 
15% Activitats de diagnosi tecnològic realitzades per 

universitats, organismes públics de recerca o centres 
d'innovació tecnològica. 

Noves tecnologies 10% 
(per empreses de reduïda 

dimensió)  

Despeses d'accés i presència a internet, comerç 
electrònic i incorporació de tecnologies de la informació i 
la comunicació als processos productius. 

Activitats d'exportació 25% Creació de sucursals o establiments permanents a 
l'estranger, adquisició de participacions en societats 
estrangeres, constitució de filials, despeses de 
propaganda, publicitat i assistència a fires. 

Formació de Personal 5% 
+ 

10% sobre la part que excedeixi 
de la mitjana dels dos  

Despeses d'actualització, capacitació o reciclatge del 
personal exigides pel desenvolupament de les seves 
activitats o per les característiques dels seus llocs de 
treball. 

Protecció del medi ambient 10% Actius materials o instal·lacions, nous vehicles de 
transport per carretera per reducció de la contaminació o 
recuperació i tractament de residus. 
Per les empreses de reduïda dimensió: utilització 
d'energies renovables. 

10% Béns d'interès cultural inscrits en el Registre. 
20% Produccions cinematogràfiques o audiovisuals 

espanyoles. 
5% Edició de llibres. 
10% Sistemes de navegació i localització de vehicles via 

satèl·lit. 

Inversions culturals 
  

10% Plataformes per persones discapacitades en vehicles de 
transport públic. 

Reinversió de beneficis 
extraordinaris 

17% Import de les rendes positives obtingudes per la 
transmissió d'elements patrimonials en un termini de 
temps determinat. 

Aportacions empresarials a 
plans de pensions o mutualitats 

de previsió social 

10% Contribucions empresarials a plans de pensions 
d'ocupació o mutualitats de previsió social imputades a 
favor dels treballadors. 

Contractació de minusvàlids 4.808,10 €  Per cada persona/any d'increment de la mitjana de la 
plantilla de treballadors minusvàlids per temps indefinit. 


