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Xornada 
Incentivos fiscais 
á I+D+i
28 de Outubro de 2019
Salón de Actos
Axencia Galega de Innovación 

As deducións fiscais por I+D+i teñen como obxectivo premiar o esforzo que realizan as empresas no 
desenvolvemento de actividades innovadoras, permitindo minorar a cota íntegra do imposto sobre sociedades 
ata nun 100%, incrementando así a súa competitividade.

O potencial de dedución fiscal deste incentivo pode ascender ata un 59% do gasto incorrido en proxectos de 
I+D, e dun 12% en proxectos cualificados como IT (Innovación tecnolóxica). Deste xeito, as empresas 
maximizan os seus beneficios obtidos pola realización de actividades de investigación, 
desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

Tras a entrada en vigor da Lei 14/2013 de Apoio aos Emprendedores e a súa Internacionalización, o 
atractivo das deducións fiscais por I+D+i viuse incrementado, permitindo ás empresas monetizar as súas 
deducións, ou aplicalas sen límite de cota.

Paralelamente, esta medida sobre o imposto de sociedades, ten un efecto sinérxico con outros incentivos 
como o patent box ou as bonificacións nas cotas da seguridade social á contratación de persoal 
investigador.

A nivel rexional, desde a Xunta de Galicia, coa entrada en vigor da “Lei 3/2018, do 26 de decembro, de 
medidas fiscais e administrativas”, dende o 1 de xaneiro de 2019 os galegos e galegas poden acollerse ás 
deducións autonómicas no IRPF por doazóns con finalidade en investigación e desenvolvemento científico e 
tecnolóxico así como a dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en 
entidades mercantís novas ou de recente creación.

Ao longo desta xornada e da man das institucións responsables destos apoios fiscais, 
coñeceremos de maneira sinxela e aplicada os diferentes instrumentos e opcións dispoñibles para 
aproveitar  o marco tributario da I+D+i e o seu efecto como instrumento de promoción da 
investigación, o desenvolvemento experimental e a innovación.
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P R O G R A M A

11:30h. Benvida institucional
Patricia Argerey (Directora Axencia Galega de Innovación)

11:45h. Incentivos fiscais á I+D+i a nivel nacional
Descrición e funcionamento dos incentivos fiscais ás actividades de innovación (incluíndo contratación e 
outras actividades relacionadas con esta). Entre as materias falarase das deducións fiscais á  I+D e o 
informe motivado, as bonificacións do persoal investigador e do resto de incentivos como o patent box e 
as AIE para a transferencia das deducións.
Enfoque claro e aplicado e con exemplos prácticos de aplicación.

Interveñen:
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU): 
D. Ángel Pérez Riveras (S.G. Fomento de la Innovación. Dirección General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación).
Presentación dos diferentes incentivos fiscais á I+D+i e o funcionamento das bonificacións do 
persoal investigador, tanto para as pemes como para as grandes Empresas. Utilidade do informe 
motivado e como o poden obter as empresas.

Axencia Tributaria: 
D. Manuel Olea Comas (Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica. 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria)
Explicará as novidades fiscais en I+D+i, a monetización como alternativa de financiamento e a 
seguridade xurídica das deducións. Repasaremos con el outros incentivos e o seu impacto, por 
exemplo o patent box e as Agrupacións de Interese Económico para a transferencia das deducións 
fiscais por I+D+i.

ACIE Entidade certificadora: 
D. Daniel Gallego (Director Técnico de Certicación I+D+i)
Detallará as claves do proceso de certificación de proxectos de I+D+i tanto para as deducións fiscais 
por I+D+i como para as bonificacións do persoal investigador.

12:45h. Incentivos fiscais rexionais ao investimento/doazón en I+D+i
Funcionamento e oportunidades existentes a nivel rexional para investidores e business angels privados. 
Enfoque claro e aplicado con exemplos prácticos de aplicación.

Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA)
D. Juan Antonio Mosquera Pena (Xefe de Área de Inspección Tributaria).
Explicará as deducións autonómicas por investimento na adquisición de accións ou participacións 
sociais en novas entidades ou de recente creación, investimento en accións de entidades que 
cotizan no segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bolsista e doazóns con 
finalidade en investigación e desenvolvemento científico e innovación tecnolóxica.

13:00. Mesa redonda: Experiencias en primeira persoa
 Abanca - Marcos Oubiña (Director de Banca Corporativa y Especializada) 
 Garrigues Galicia - Jesús Andújar (Socio Fiscal)
 Selmark -  Diego Piñeiro (director de enxeñería)
 Savante Asesores - Eufemia Díaz (Socia)
 Genesal Energy - (Relator pendente)

13:30. Networking


