
 
 

Palma, 22 de maig de 2014 

 

El dia de la data es va celebrar a la Universitat de les Illes Balears i amb la col·laboració 

del Govern de les Illes Balears la jornada Mecenatge, Incentius Fiscals per a la Despesa 

i la Inversió en R+D+I, Universitat i Educació, que va comptar amb la participació dels 

senyors Javier Nadal Ariño, president de l’Associació Espanyola de Fundacions, 

Amadeu Petitbó, vicepresident de l’Associació Espanyola de Fundacions, Llorenç 

Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears, Miquel Josep Deyà Bauzà, director 

general d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes 

Balears...   

 

Com a resultat dels debats realitzats, els participants volen fer arribar a les autoritats 

nacionals i autonòmiques, així com a l'opinió pública el que segueix: 

 

1r. Hi ha arreu d'Europa un consens absolut entre partits polítics i interlocutors socials 

en el sentit que la recerca i en general la cadena R+D+I serà un element essencial en el 

futur econòmic i social del vell continent. La Unió Europea considera que la implicació 

d'empreses privades en el finançament d'aquestes activitats és fonamental, tal com ho 

recullen els principis rectors del Programa 2020. El mateix ministre d'Indústria, Energia 

i Turisme ha declarat aquests dies que Espanya ha d'anar cap a una reindustrialització. 

 

2n. És evident que al vell continent, que no pot competir en salaris amb altres àrees, la 

recuperació econòmica i la reindustrialització necessiten una aportació científica, 

tecnològica i innovadora com a condició sine qua non. 

 

3r. Les fundacions a través de les activitats de mecenatge faciliten la formació a 

l'estranger de capital humà de primer nivell, que té difícil el seu retorn al nostre país. Els 

incentius fiscals al mecenatge poden ser una via que faciliti la recuperació d'aquest 

capital per a les empreses, les universitats i els centres de recerca. 

 

4t. L'anàlisi de la situació espanyola indica que hi ha un possible perill per portar a la 

realitat les declaracions de principis sobre la necessitat d'implicar l'empresa privada en 

les inversions en R+D+I, situació tant més greu si es té en compte l'escenari 

pressupostari actual i futurible de les administracions públiques, que, de cap manera, 

poden assumir en solitari l'esforç que en aquest camp es requereix. Concretament 

mentre el MINECO insisteix en la necessitat de la implicació del capital privat, 

s'observen resistències procedents del Ministeri d'Hisenda. 

 

5è. Un segon perill que pot provocar un curtcircuit en la relació entre R+D+I i les 

empreses és el derivat de l'actual estructura de l'Estat. Mentre tant des de la Unió 

Europea com del MINECO es fan crides als governs autonòmics perquè fomentin 

l'entrada de capital privat en el finançament de projectes de recerca, tecnològics i 

innovadors, la realitat és que aquests governs compten amb uns molt limitats 

instruments de bonificació fiscal per optar per aquestes polítiques. No oblidem que 

Espanya ha optat per l'escala regional a l'hora de realitzar les estratègies intel·ligents 

d'especialització (les conegudes RIS3). Especialment greu és aquesta situació pel que fa 

a l'impost de societats, competència exclusiva del Govern central, que al nostre parer 

hauria de recollir importants reduccions per inversions reeixides en R+D+I. En aquesta 



línia sembla especialment greu que les empreses que participin en projectes europeus 

aconseguits per via competitiva no comptin amb avantatges fiscals més importants en 

aquest impost. De la mateixa manera la desgravació per despeses de personal 

investigador qualificat de R+D, les deduccions per inversions afectes a R+D o la 

relativa a despeses d'innovació tecnològica semblen del tot insuficients. Una altra 

llacuna és la falta d'un tractament específic per al finançament de màsters universitaris o 

cursos de doctorat lligats directament a la R+D+I en activitat industrial. 

 

6è. La nova llei de mecenatge nacional està en estudi com a mínim des del 

començament d'aquesta legislatura. Demanam que s’elabori i aprovi en el termini més 

breu possible assumint avantatges fiscals, especialment en l'impost de societats, i que 

animin les empreses a aprofitar —entre altres— les oportunitats que ofereix el Programa 

Europeu 2020 per posicionar el nostre país amb un avantatge comparatiu en el pròxim 

futur. 

7è. En l’àmbit autonòmic demanam beneficis fiscals significatius per a aquelles 

empreses que aposten per aquesta via d'inversions, singularment pel que fa a l'impost de 

transmissions i actes jurídics documentats, a les taxes de competència autonòmica i —

en la mesura que sigui possible jurídicament— l'impost de successions i donacions. 

 

 


