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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
21847 REIAL DECRET 1432/2003, de 21 de novem-

bre, pel qual es regula l’emissió pel Ministeri
de Ciència i Tecnologia d’informes motivats
relatius al compliment de requisits científics
i tecnològics, a efectes de l’aplicació i inter-
pretació de deduccions fiscals per activitats
de recerca i desenvolupament i innovació tec-
nològica. («BOE» 286, de 29-11-2003.)

La importància creixent que per al desenvolupament
empresarial i el manteniment de la competitivitat tenen
les activitats de recerca i desenvolupament i innovació
tecnològica (R+D+I) ha determinat que el nostre orde-
nament jurídic hagi evolucionat al llarg dels últims anys
per recollir noves mesures de suport i foment a aquestes
activitats.

Una de les principals mesures de suport i foment
d’activitats de R+D+I és la constituïda pels beneficis fis-
cals als quals es poden acollir les empreses mitjançant
la deducció en la quota de l’impost sobre societats, tant
per les despeses incorregudes en activitats de recerca
i desenvolupament com d’innovació, de conformitat amb
el que disposa l’article 33 de la Llei 43/1995 de 27
de desembre, de l’impost sobre societats.

Això no obstant, perquè les mesures exposades abans
produeixin l’efecte que es vol aconseguir amb tota la
intensitat possible, és necessari oferir als agents eco-
nòmics un entorn de seguretat jurídica que els permeti
conèixer si les activitats que planegen dur a terme
mereixeran o no la qualificació requerida per aplicar els
incentius fiscals considerats. Disposar d’una informació
tan objectiva com es pugui sobre la naturalesa i els con-
tinguts en R+D+I, així com de les despeses associades
a aquest tipus d’activitats empresarials, suposa un esce-
nari de més gran certesa tant per a l’empresa que ha
d’afrontar la presa de decisió d’inversió, com per a la
resta dels agents econòmics que actuen en el tràfic jurí-
dic mercantil i molt especialment per a la mateixa Admi-
nistració tributària.

En aquesta línia, la disposició addicional primera de
la recent Llei 7/2003, d’1 d’abril, de la societat limitada
nova empresa, per la qual es modifica la Llei 2/1995
de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada,
estableix que, amb efectes per als períodes impositius
iniciats a partir de l’1 de gener de 2003, es modifica
l’apartat 4 de l’article 33 de la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’impost sobre societats, i introdueix
la possibilitat per als subjectes passius d’aportar a l’Ad-
ministració tributària informes motivats relatius al com-
pliment dels requisits científics i tecnològics necessaris
per poder aplicar la deducció per activitats de recerca
i desenvolupament i innovació tecnològica. Així mateix,
la Llei preveu la possibilitat d’aportar aquests informes
als efectes de la presentació de consultes vinculants per
a l’Administració sobre la interpretació i aplicació de la
deducció, o bé quan es pretengui so�icitar a l’Adminis-
tració tributària l’adopció d’acords previs de valoració
de les despeses i inversions corresponents a projectes
de recerca i desenvolupament o d’innovació tecnològica.
Aquests informes motivats, que tenen caràcter vinculant
per a l’Administració tributària, els han d’elaborar i eme-
tre el Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme
adscrit al Ministeri.

Tot això justifica complidament la necessitat de regu-
lar el procediment i el contingut que han de tenir els
informes considerats, així com l’atribució de competèn-
cia per a la seva realització.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Ciència
i Tecnologia i d’Hisenda, amb l’aprovació prèvia de la
ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 21 de novembre de
2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el proce-
diment d’emissió per part del Ministeri de Ciència i Tec-
nologia, o un organisme adscrit al Ministeri, dels informes
motivats de caràcter vinculant relatius al compliment
dels requisits científics i tecnològics, als efectes de l’a-
plicació i interpretació de la deducció per activitats de
recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, pre-
vista a l’article 33 de la Llei 43/1995, de 27 de desem-
bre, de l’impost sobre societats.

Article 2. Classes d’informes.

El Ministeri de Ciència i Tecnologia, de conformitat
amb el que preveu l’article 33.4 de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, ha d’e-
metre informes motivats relatius al compliment dels
requisits científics i tecnològics exigits a l’apartat 1.a)
de l’article esmentat per qualificar les activitats del sub-
jecte passiu de recerca i desenvolupament, o a l’apartat
2.a), per qualificar-les d’innovació, tenint en compte en
ambdós casos les exclusions que estableix l’apartat 3.

Els informes motivats poden ser del tipus següent:
a) Informe motivat, relatiu al compliment dels requi-

sits científics i tecnològics, als efectes d’aplicar la deduc-
ció fiscal per activitats de recerca i desenvolupament
i innovació tecnològica, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 33 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’impost sobre societats.

b) Informe motivat, relatiu al compliment dels requi-
sits científics i tecnològics, als efectes de qualificar les
activitats del subjecte passiu de recerca i desenvolupa-
ment o innovació tecnològica, per tal de ser aportat a
les consultes sobre interpretació i aplicació de normes
previstes a l’article 107 de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, general tributària, tot això de conformitat
amb el que preveu l’article 33 de la Llei 43/1995, de
27 de desembre, de l’impost sobre societats.

c) Informe motivat, relatiu al compliment dels requi-
sits científics i tecnològics, als efectes de qualificar les
activitats del subjecte passiu de recerca i desenvolupa-
ment, o innovació tecnològica, així com per identificar
les despeses i inversions que es puguin imputar a aques-
tes activitats, per tal que sigui aportat per a l’adopció
dels acords previs de valoració que, a so�icitud d’inte-
ressat, l’Administració tributària ha de dur a terme de
conformitat amb el que preveu l’article 9 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents,
tot això d’acord amb el que preveu l’article 33 de la
Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre
societats.

Els informes motivats que regula aquest Reial decret
només es poden emetre sobre les activitats i les despeses
i inversions associades a les activitats que siguin pre-
sentades en el marc d’un projecte individualitzat.

Article 3. Legitimació.

1. Poden so�icitar els informes motivats els subjec-
tes passius que vulguin practicar la deducció fiscal per
activitats de recerca i desenvolupament i innovació tec-
nològica que preveu la Llei 43/1995, de 27 de desem-
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bre, de l’impost sobre societats, i, si s’escau, per ser
aportats a les consultes vinculants i als acords previs
de valoració que preveu la legislació vigent, tot això d’a-
cord amb el que estableix l’article 33 de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre.

2. Els legitimats poden so�icitar informes per si o
per mitjà d’un representant. En aquest cas, han de complir
els requisits que preveu l’article 32 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 4. Competència per emetre informes.

1. L’òrgan competent per emetre els informes moti-
vats als quals es refereix aquest Reial decret és el director
general de Política Tecnològica del Ministeri de Ciència
i Tecnologia.

2. En els casos en els quals l’informe faci referència
a projectes que prèviament hagin estat avaluats com
a conseqüència de presentar-los a qualsevol de les línies
de suport financer a projectes empresarials que gestiona
el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial
(CDTI), la competència correspon al director d’aquest
organisme públic.

Article 5. Iniciació.

1. Les so�icituds s’han de presentar mitjançant un
escrit signat adreçat a l’òrgan competent, d’acord amb
el formulari normalitzat que s’inclou a l’annex I. El so�i-
citant ha de manifestar expressament, si s’escau, l’exis-
tència de consultes vinculants presentades o la so�icitud
d’acords previs de valoració a l’Administració tributària,
quan tinguin per objecte la deducció per activitats de
recerca, desenvolupament i innovació tecnològica i les
despeses i inversions associades a aquestes activitats
respecte de les quals se so�icita l’informe motivat.

2. A més a més s’han de presentar dos exemplars
del projecte individualitzat, que descrigui les activitats
que l’integren i les despeses i inversions associades a
les activitats. El so�icitant, en la seva presentació, que
s’ha d’entendre com una proposta, ha de diferenciar les
activitats, despeses i inversions que, a criteri seu, cons-
titueixen recerca i desenvolupament, i les activitats que
constitueixen innovació tecnològica, atenent sempre els
conceptes inclosos a l’article 33 de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, i segons
els formats que recull l’annex II, i ha de fonamentar la
seva proposta.

Als efectes d’aquest Reial decret, un projecte indi-
vidualitzat és el procés únic que consisteix en un conjunt
d’activitats coordinades i controlades amb dates d’inici
i finalització, dutes a terme per aconseguir un objectiu
conforme amb requisits específics, els quals inclouen
els compromisos de terminis, costos i recursos.

Es consideren activitats de recerca i desenvolupa-
ment o d’innovació tecnològica les que defineix l’arti-
cle 33 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’im-
post sobre societats.

3. Igualment, el so�icitant ha de presentar un infor-
me tècnic de qualificació de les activitats i identificació
de les despeses i inversions associades a recerca i desen-
volupament o innovació, d’acord amb les definicions d’a-
quests conceptes i els requisits científics i tecnològics
que preveu l’article 33 de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats, emès per una
entitat degudament acreditada per l’Entitat Nacional d’A-
creditació (ENAC).

Article 6. Esmena.

Si la so�icitud o la documentació aportada és incom-
pleta o té errors que es poden esmenar, s’ha de requerir
el responsable perquè, en el termini de 10 dies hàbils
des de l’endemà de la recepció de la notificació, esmeni
la falta o hi adjunti els documents preceptius, amb l’ad-
vertiment que, si no ho fa, es considera que ha desistit
de la seva so�icitud, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i prèvia
resolució, que s’ha de dictar en els termes que preveu
l’article 42 de la Llei.

Article 7. Instrucció.

1. L’òrgan competent pot requerir a l’interessat la
documentació o els informes que consideri necessaris
per formar el criteri aplicable al cas plantejat de con-
formitat amb el que disposa la legislació vigent. Així
mateix, pot so�icitar els informes d’altres òrgans directius
i organismes públics o privats que consideri pertinents
per raó de la matèria, estiguin o no adscrits al Ministeri
de Ciència i Tecnologia.

2. Una vegada instruït el procediment i abans de
redactar la proposta de resolució, s’ha de posar de mani-
fest als so�icitants que poden presentar a�egacions i
els documents i les justificacions que considerin per-
tinents en el termini de 15 dies hàbils.

Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figu-
rin en el procediment altres fets ni altres a�egacions
i proves que les adduïdes per l’interessat, ni hi siguin
tinguts en compte en la resolució.

Article 8. Emissió d’informes.

1. L’òrgan competent ha d’emetre informe motivat
sobre cada so�icitud presentada i , si s’escau, n’ha de
separar els continguts en recerca i desenvolupament,
de conformitat amb el que disposa l’article 33.1.a) de
la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre
societats, o en innovació tecnològica, d’acord amb el
que preveu l’article 33.2.a) de la mateixa Llei. En el cas
dels informes motivats als quals es refereixen els parà-
grafs a) i c) de l’article 2 d’aquest Reial decret, s’ha de
detallar la identificació de les despeses i inversions asso-
ciades amb cada contingut que mereixin aquestes qua-
lificacions.

L’òrgan competent ha de notificar l’informe motivat
a l’interessat, i se n’ha de trametre una còpia a l’Ad-
ministració tributària.

2. El termini màxim per emetre l’informe és de tres
mesos.

3. La falta de resposta en el termini de tres mesos
no implica l’acceptació dels criteris expressats pel con-
sultant en l’escrit de petició d’informe, ni determina efec-
tes vinculants per al Ministeri de Ciència i Tecnologia.

4. No s’ha d’emetre informe respecte de les acti-
vitats o els projectes sobre els quals l’Administració tri-
butària hagi decidit una consulta vinculant o un acord
previ de valoració, ni sobre les activitats o els projectes
ja iniciats i que afectin períodes impositius el termini
voluntari de declaració dels quals hagi finalitzat abans
de la data de la so�icitud.

Article 9. Efectes dels informes.

1. Als informes als quals fa referència l’article 2.a)
evacuats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, l’import
de les despeses i inversions efectivament incorregudes
en activitats de recerca i desenvolupament o innovació,
que puguin constituir la base de la deducció, en tot cas,
ha d’estar degudament documentat i ajustat a la nor-
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mativa fiscal vigent, i correspon als òrgans competents
de l’Administració tributària inspeccionar i controlar
aquestes qüestions.

2. Als informes als quals es refereixen els paràgrafs
b) i c) de l’article 2 evacuats pel Ministeri de Ciència
i Tecnologia, l’import de les despeses que puguin cons-
tituir la base de la deducció està condicionat a la seva
realització i la necessària identitat entre les quanties pres-
supostades considerades a l’informe com a associades
a les activitats de recerca i desenvolupament o d’inno-
vació i les quanties efectivament carregades o facturades
al projecte, i, si s’escau, s’han de practicar els ajusts
corresponents a la base de deducció.

L’Administració tributària pot demanar en qualsevol
moment al subjecte passiu la justificació de la realitat
de les despeses i la seva afectació directa al projecte
en procediments ulteriors de comprovació tributària.

3. Els informes motivats emesos en resposta a so�i-
cituds que compleixin els requisits d’aquest Reial decret
vinculen l’Administració tributària.

Disposició addicional primera. Aplicació de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

El procediment administratiu que regula aquest Reial
decret es regeix, en tot el no s’hi preveu, pel que disposa
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Disposició addicional segona. Coordinació d’actua-
cions entre el Ministeri d’Hisenda i el Ministeri de
Ciència i Tecnologia.

Els ministeris d’Hisenda i de Ciència i Tecnologia han
de preveure els instruments de co�aboració necessaris
que permetin una comunicació adequada entre les actua-
cions exercides en aplicació d’aquest Reial decret i els
procediments relacionats.

Disposició addicional tercera. Règims forals.

Aquest Reial decret no és aplicable als territoris his-
tòrics de la Comunitat Autònoma del País Basc i a la
Comunitat Foral de Navarra.

Disposició transitòria única. Emissió d’informes sobre
projectes o activitats iniciats abans de l’1 de gener
de 2003.

No obstant el que disposa l’article 8.4, quan les acti-
vitats o els projectes s’hagin iniciat abans de l’1 de gener
de 2003, es poden emetre informes amb efectes per
als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’aquesta
data, sempre que l’Administració tributària no hi hagi
resolt prèviament consulta vinculant o acord previ de
valoració.

Disposició final primera. Modificació dels annexos del
Reial decret.

S’habilita el ministre de Ciència i Tecnologia per modi-
ficar per ordre el contingut dels annexos inclosos en
aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 de novembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern

i ministre de la Presidència

JAVIER ARENAS BOCANEGRA
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ANNEX I           MODEL 1

SOL·LICITUD D’INFORME MOTIVAT RELATIU AL COMPLIMENT DE
REQUISITS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS A EFECTES DE L’APLICACIÓ I

INTERPRETACIÓ DE DEDUCCIONS FISCALS

MINISTERI
DE CIÈNCIA

I TECNOLOGIA

TIPUS D’INFORME SOL·LICITAT
a) � Informe motivat al qual fa referència l’article 33.4.a) de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de

l’impost sobre societats.
b) � Informe motivat al qual fa referència l’article 33.4.b) de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de

l’impost sobre societats.
c) � Informe motivat al qual fa referència l’article 33.4.c) de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de

l’impost sobre societats.

  1. DADES DE L’EMPRESA I EL PROJECTE
  1.1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PETICIONARI

Nom       Cognoms

DNI o PASSAPORT Càrrec a l’empresa

*S’ha d’adjuntar la documentació acreditativa dels poders del peticionari.

1.2. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA

Raó social CIF
Domicili social
Localitat Codi postal Província
Telèfon Fax         Correu electrònic
Activitat CNAE 93

1.3. DADES DE VOLUM DE L’EMPRESA
              Any n-3 (*)           Any n-2 (*)        Any n-1 (*)

FACTURACIÓ (milers d’euros)
PLANTILLA nombre total efectius

Any n: correspon a l’exercici fiscal en el qual s’ha d’aplicar la deducció; no ha d’haver transcorregut el termini de
presentació per a la declaració de l’any n. S’ha d’indicar l’any de què es tracta.

1.4. DADES DEL PROJECTE
Títol del projecte

Data inici Data finalització

Any de projecte Anys Any n Any n+1 Any n+2 Anys Total
anteriors  posteriors

Pressupost
Milers d’euros

Indiqueu si el projecte ha estat presentat a algun programa d’ajuts
PROFIT     � Núm. d’expedient
CDTI      � Núm. d’expedient
ALTRES    � Núm. d’expedient

1.5. RESPONSABLE DEL PROJECTE
Nom Cognoms
Càrrec
Localitat Codi postal Província
Telèfon Fax    Correu electrònic

Lloc i data Signatura del peticionari i segell de l’empresa

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA TECNOLÒGICA
Ministeri de Ciència i Tecnologia
Unitats monetàries: euros sense decimals.
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ANNEX I           MODEL 2

SOL·LICITUD D’INFORME MOTIVAT RELATIU AL COMPLIMENT DE
REQUISITS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS A EFECTES DE L’APLICACIÓ I
INTERPRETACIÓ DE DEDUCCIONS FISCALS

  TIPUS D’INFORME SOL·LICITAT
a) � Informe motivat al qual fa referència l’article 33.4.a) de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de

l’impost sobre societats.
b) � Informe motivat al qual fa referència l’article 33.4.b) de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de

l’impost sobre societats.
c) � Informe motivat al qual fa referència l’article 33.4.c) de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de

l’impost sobre societats.

  1. DADES DE L’EMPRESA I EL PROJECTE
  1.1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PETICIONARI

Nom       Cognoms

DNI o PASSAPORT Càrrec a l’empresa

*S’ha d’adjuntar la documentació acreditativa dels poders del peticionari.

1.2. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA

Raó social CIF
Domicili social
Localitat Codi postal Província
Telèfon Fax         Correu electrònic
Activitat CNAE 93

1.3. DADES DE VOLUM DE L’EMPRESA
              Any n-3 (*)           Any n-2 (*)        Any n-1 (*)

FACTURACIÓ (milers d’euros)
PLANTILLA nombre total efectius

Any n: correspon a l’exercici fiscal en el qual s’ha d’aplicar la deducció; no ha d’haver transcorregut el termini de
presentació per a la declaració de l’any n. S’ha d’indicar l’any de què es tracta.

1.4. DADES DEL PROJECTE
Títol del projecte

Data inici Data finalització

Any de projecte Anys Any n Any n+1 Any n+2 Anys Total
anteriors  posteriors

Pressupost
Milers d’euros

Indiqueu si el projecte ha estat presentat a algun programa d’ajuts
PROFIT     � Núm. d’expedient
CDTI      � Núm. d’expedient
ALTRES    � Núm. d’expedient

1.5. RESPONSABLE DEL PROJECTE
Nom Cognoms
Càrrec
Localitat Codi postal Província
Telèfon Fax    Correu electrònic

Lloc i data Signatura del peticionari i segell de l’empresa

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA TECNOLÒGICA
Ministeri de Ciència i Tecnologia
Unitats monetàries: euros sense decimals.

MINISTERI
DE CIÈNCIA

I TECNOLOGIA
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ANNEX I MODEL 3

DECLARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ PRÈVIA DE CONSULTES
VINCULANTS O D’ACORDS PREVIS DE VALORACIÓ

A L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

MINISTERI
DE CIÈNCIA

I TECNOLOGIA

EL SOL·LICITANT

NOM

DNI

Que representa l’empresa

RAÓ SOCIAL

DOMICILI SOCIAL

CIF

Declara que (indiqueu amb una creu el que correspongui):

No ha presentat una consulta vinculant a l’Administració tributària en relació amb l’informe
aquí sol·licitat.

No ha sol·licitat un acord previ de valoració a l’Administració tributària en relació amb
l’informe aquí sol·licitat.

Sí que ha presentat una consulta vinculant a l’Administració tributària en relació amb
l’informe aquí sol·licitat, que està registrada a l’Administració tributària amb data….

Sí que ha sol·licitat un acord previ de valoració a l’Administració tributària, sol·licitud que
està registrada amb data….

Així mateix, el sol·licitant aporta, si s’escau, una còpia de l’entrada en registre de l’Administració tributària de la formalització
de la consulta vinculant o de l’acord previ de valoració, i manifesta que ni la consulta ni la sol·licitud d’acord encara no han
rebut resposta de l’Administració tributària (vegeu l’article 8.4 d’aquest Reial decret)

La qual cosa se signa a …..........…...........…............, en data …..........…...........…...........
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ANNEX II

ÍNDEX

1. Guia de continguts.

2. Recursos aplicats al projecte.

3. Pressupost total del projecte.

Ampliació de l’apartat 2.1
Ampliació de l’apartat 2.2
Ampliació de l’apartat 2.3
Ampliació de l’apartat 2.4
Ampliació de l’apartat 2.5
Fitxa de desviacions
Fitxa de documents justificatius de la despesa/del cost.
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1. GUIA DE CONTINGUTS DEL PROJECTE

CONSIDERACIONS GENERALS

Les activitats que constitueixen el projecte que es descriu i es quantifica han de respondre sempre als conceptes
de recerca i desenvolupament o innovació segons les definicions que inclou l’article 33 de Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats.

Els apartats 1 al 4 que s’enuncien constitueixen un índex estàndard que es pot emplenar amb l’extensió que el
sol·licitant consideri necessària, el qual, si s’escau, pot ser requerit per aclarir o ampliar la informació.

1.1 MEMÒRIA DEL PROJECTE

1.1.1 Resum del projecte. Estructura general dels treballs i els objectius del projecte.
1.1.2 Innovació i novetat del projecte.
1.1.3 Avenços científics o tècnics que el projecte proposa.
1.1.4 Protecció de la propietat dels resultats.

1.2 PLANIFICACIÓ

1.2.1 Planificació, objectius, estructura del projecte, diferents subprocessos i fases, treballs i conclusions en finalitzar
cada fase.

1.3 DETALL I JUSTIFICACIÓ D’ACTIVITATS QUE CONSTITUEIXEN RECERCA I DESENVOLUPAMENT I
D’ACTIVITATS QUE CONSTITUEIXEN INNOVACIÓ

La justificació ha de tenir en compte i ha de descriure:

L’estat de la situació tècnica actual en el sector, en l’àmbit nacional i en l’àmbit internacional.
Les limitacions tècniques de l’estat actual.
Les novetats introduïdes: nous coneixements, avenços en desenvolupament, avenços tecnològics, amb les

relacions entre aquests conceptes i les definicions de l’article 33 de Llei 43/1995, de 27 de desembre.

Aquest apartat ha de concloure amb una divisió en dos grups:
a) Relació d’activitats del projecte que constitueixen activitats de recerca i desenvolupament.
b) Relació d’activitats del projecte que constitueixen activitats d’innovació tecnològica.

1.4 PRESSUPOST

1.4.1 Estimació de costos en la planificació definida abans, dividits en cost en recerca i desenvolupament i cost en
innovació tecnològica. Aquest apartat s’ha de referir als costos totals dels grups a) i b) de l’apartat anterior, ja que
la seva estimació detallada figura a l’apartat 2 del qüestionari.

1.4.2 Recursos materials necessaris del projecte: per al total del grup a) i el total de grup b). Planificació, justificació de
quan són necessaris aquests recursos (recursos per al total del grup a) i el total del grup b).

1.4.3 Identificació de la procedència dels recursos: l’empresa mateixa, subvencions, crèdits, etc.

1.5 ALTRES ASPECTES

Informació complementària que es consideri convenient per a una millor comprensió del projecte.
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2. RECURSOS APLICATS AL PROJECTE

2.1 PERSONAL
Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …

NOM TITULACIÓ
Cost/Despesa Cost/Despesa

Cost/Despesa
Cost/Despesa Cost/Despesa

Cost/Despesa
Cost/Despesa Cost/Despesa

Cost/Despesadirecte directe
total

directe directe
total

directe directe
totalR+D i R+D i R+D i

TOTAL

* Empleneu per a cada un dels participants del projecte l’ampliació de l’apartat 2.1 inclosa en aquest annex.

* Per cada una de les entitats en col·laboració s’han de presentar els precontractes o acords corresponents i, en el
cas que el projecte estigui en execució, s’han de presentar els convenis o contractes de col·laboració
corresponents.

* Per cada una de les entitats en col·laboració s’ha d’emplenar l’ampliació de l’apartat 2.2 inclosa en aquest annex.

2.2 COL·LABORACIONS EXTERNES

2.2.1 Universitats, organismes públics de recerca i centres d’innovació i tecnologia (reconeguts i
registrats d’aquesta manera al Reial decret 2609/1996, de 20 de desembre)

ENTITAT
Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …

Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa
R+D i total R+D i total R+D i total

TOTAL

2.2.2 Altres (empreses privades, associacions, etc.)

ENTITAT
Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …

Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa
R+D i total R+D i total R+D i total

TOTAL
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* En partides de més de 20.000 euros s’ha d’emplenar l’ampliació de l’apartat 2.4 inclosa en aquest annex.
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CIF:

2.4 MATERIALS FUNGIBLES
Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …

MATERIAL FUNGIBLE Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa
R+D i total R+D i total R+D i total

TOTAL

2.5 ALTRES
Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …

MATERIAL FUNGIBLE Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa
R+D i total R+D i total R+D i total

TOTAL

* Per als conceptes que hi figurin que superin en una quantia del 5% la suma total de despesa de personal (apartat
2.1) s’ha d’emplenar l’ampliació de l’apartat 2.5 inclosa en aquest annex.

ALTRES (costos
indirectes, viatges,
formació, etc.)

2.3 ACTIUS MATERIALS I IMMATERIALS
ACTIUS Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …

MATERIALS I Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa

IMMATERIALS R+D i total R+D i total R+D i total

TOTAL
* Per cada un dels actius s’ha d’emplenar l’ampliació de l’apartat 2.3 inclosa en aquest annex.
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3. PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE

3.1 PRESSUPOST TOTAL
Pressupost total          Any ...              Any n               Any …
Actius materials i immaterials
Material fungible
Personal
Col·laboracions externes
Altres despeses
TOTAL

3.2 PRESSUPOST EN RECERCA I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
Pressupost en R+D          Any ...              Any n               Any …
Actius materials i immaterials
Material fungible
Personal
Col·laboracions externes
Altres despeses
TOTAL

3.3 PRESSUPOST EN INNOVACIÓ DEL PROJECTE
Pressupost en i          Any ...              Any n               Any …
Actius materials i immaterials
Material fungible
Personal
Col·laboracions externes
Altres despeses
TOTAL
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CIF:

1. IDENTIFICACIÓ DEL PARTICIPANT
Nom Cognoms

Entitat       CIF

Lloc actual      Nacionalitat

Titulació 1

Titulació 2

Telèfon Fax Correu electrònic

Dedicació           Total �         Parcial �           %

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

PERÍODE EMPRESA O ENTITAT LLOC

3. FUNCIONS QUE HA D’EXERCIR EN EL PROJECTE

MINISTERI
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ANNEX II

AMPLIACIÓ DE L’APARTAT 2.1: CURRÍCULUM DEL PERSONAL
PARTICIPANT EN EL PROJECTE I DESCRIPCIÓ

4. HORES DEDICADES AL PROJECTE
Hores any …             Hores any n           Hores any …

Hores Hores Total
Cost/Despesa

Hores Hores Total
Cost/Despesa

Hores Hores Total
Cost/Despesa

R+D i hores
horari

R+D i hores
horari

R+D i hores
horari

directe directe directe

* En el cas de sol·licitud d’informe del tipus a) amb desviacions importants respecte als pressupostos que figu-
ren en el projecte inicial, les desviacions s’han de justificar degudament.

HORES
DEDICADES
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          CIF:

1. RESPONSABLE DE L’ENTITAT COL·LABORADORA EN EL PROJECTE
Nom Cognoms
Càrrec
Localitat Codi postal Província
Telèfon Fax Correu electrònic

2. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT COL·LABORADORA
Raó social CIF
Domicili social Localitat
Codi postal Província País en què s’ha de dur a terme
Telèfon Fax Correu electrònic

3. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA COL·LABORACIÓ

* Si la col·laboració només està formada per despeses de personal, s’ha d’emplenar l’ampliació de l’apartat 2.1
inclosa en aquest annex; si el pressupost de la col·laboració externa és de més de 20.000 euros, l’entitat
col·laboradora ha d’emplenar l’apartat 2. RECURSOS APLICATS AL PROJECTE, així com les seves ampliacions
corresponents incloses en aquest annex.

* En el cas de sol·licitud d’informe del tipus a) amb desviacions importants respecte als pressupostos que
figuren en el projecte inicial, les desviacions s’han de justificar degudament.
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ANNEX II

AMPLIACIÓ DE L’APARTAT 2.2: DETALL D’ACTIVITATS QUE
HA DE DUR A TERME CADA ENTITAT COL·LABORADORA EN

EL PROJECTE

4. PRESSUPOST DE LA COL·LABORACIÓ

Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …
MATERIAL FUNGIBLE Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa

R+D i total R+D i total R+D i total

    Actius materials
      i immaterials

     Material fungible
          Personal
     Col·laboracions
          externes
            Altres

TOTAL

PRESSUPOST
DESGLOSSAT
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       CIF:

1. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE L’ACTIU

Nom         Marca

Valor     Vidal útil Unitats vida útil

Règim       Adquirit  �               Lloguer �            País de procedència

Entitat que fa ús de l’actiu

Descripció:

3. CONSUM EFECTIU DE L’ACTIU EN EL PROJECTE

Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …
MATERIAL FUNGIBLE Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa

R+D i total R+D i total R+D i total

         CONSUM
         EFECTIU

2. FUNCIONS QUE L’ACTIU HA DE DUR A TERME EN EL PROJECTE

4. JUSTIFICACIÓ DEL CONSUM EFECTIU

* En el cas de sol·licitud d’informe del tipus a) amb desviacions importants respecte als pressupostos que figuren en
el projecte inicial, les desviacions s’han de justificar degudament.
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AMPLIACIÓ DE L’APARTAT 2.3: FITXA D’ACTIUS MATERIALS I
IMMATERIALS
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ANNEX II

AMPLIACIÓ DE L’APARTAT 2.4: FITXA DE MATERIALS
FUNGIBLES

2. ÚS I JUSTIFICACIÓ DEL MATERIAL EN EL PROJECTE

        CIF:

1. DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL MATERIAL

Concepte

Quantitat Unitats Valor unitari

País d’origen

Entitat que fa ús del material

Descripció:

3. CONSUM EFECTIU DEL MATERIAL EN EL PROJECTE

Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …
MATERIAL FUNGIBLE Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa

R+D i total R+D i total R+D i total

         CONSUM
         EFECTIU

* En el cas de sol·licitud d’informe del tipus a) amb desviacions importants respecte als pressupostos que figuren en
el projecte inicial, les desviacions s’han de justificar degudament.
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        CIF:

1. DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL CONCEPTE

Concepte

País d’origen

Entitat que fa la despesa

Descripció:

2. ÚS I JUSTIFICACIÓ EN EL PROJECTE
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AMPLIACIÓ DE L’APARTAT 2.5: FITXA D’ALTRES COSTOS I
DESPESES

* En el cas de sol·licitud d’informe del tipus a) amb desviacions importants respecte als pressupostos que figuren en
el projecte inicial, les desviacions s’han de justificar degudament.

3. DISTRIBUCIÓ ANUAL DEL COST/DE LA DESPESA

Cost/Despesa any … Cost/Despesa any n Cost/Despesa any …
MATERIAL FUNGIBLE Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa

R+D i total R+D i total R+D i total
COST/DESPESA
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       CIF:

1. ENUMERACIÓ DE LES DESVIACIONS SUPERIORS AL 20% DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE

CONCEPTE IDENTIFICACIÓ Pressupost de projecte Efectivament incorregut
(Personal, (Nom de la

Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesa Cost/Despesacol·laboracions, persona, entitat,
R+D i total R+D i totaletc.) material, etc.)

TOTAL

* Aquestes desviacions s’han de justificar a les ampliacions incloses en aquest annex corresponents a cada
concepte introduït.
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MINISTERI
DE CIÈNCIA

I TECNOLOGIA

ANNEX II

FITXA DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE LA DESPESA /DEL
COST (cas de sol·licitud d’informe del tipus a)

1. LLISTA DELS DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE LES DESPESES O ELS COSTOS INCORREGUTS EN EL PROJECTE

CONCEPTE NÚM. DE DOCUMENT DATA ORIGEN/ IMPORT
/FACTURA PROVEÏDOR

PERSONAL <TOTAL>

ACTIUS MATERIALS I
<TOTAL>IMMATERIALS

MATERIAL FUNGIBLE <TOTAL>

COL·LABORACIONS
EXTERNES

<TOTAL>

ALTRES DESPESES <TOTAL>

TOTAL DE
COSTOS/DESPESES

<TOTAL>

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


