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Data: 
Dijous, 22 d’octubre de 2015 

Lloc:   
Sala Polivalent 
Parc Científic de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 4-8 
08028 Barcelona 

Horari:  

De 16:00h a 19:30h  
 

Dirigit a:  

 Empresaris i emprenedors. 

 CEOs, Project Managers, 
COOs... 

 Professionals d’empreses 
biotec i tecmed. 

 Responsables d’Oficines de 
Transferència Tecnològica. 

Registre: 

45€ (iva inclòs) 
places gratuïtes limitades 
per a socis de CataloniaBio 
 

Amb la col·laboració de:  

    

 

 

 

 

 

 

Es parla molt de la necessitat d’invertir en R+D i de la 

seva importància per aconseguir economies 

productives i generar productes amb valor afegit, però 

més enllà de l’eslògan, les empreses es troben amb 

molts problemes per dur a terme les seves inversions. 

En aquesta jornada, es donaran les eines per superar 

les normatives i burocràcies que regulen però alhora 

dificulten el propi concepte de l’R+D. Invertir en R+D no 

és senzill, però no és una qüestió exclusiva de grans 

empreses o sectors amb alta capacitat de finançament 

d’aquestes inversions. Comptarem amb professionals 

que tenen una àmplia experiència com a consultors i 

certificadors, empreses biotecnològiques que ja han 

passat per processos d’aquesta naturalesa, així com la 

visió de l’administració tributària. Tots ells compartiran 

les seves lliçons apreses. 

Les jornades Lessons Learned són un fòrum de 

coneixement i networking adreçat als professionals 

d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té 

per objectiu compartir experiències i reflexions en 

diferents àrees estratègiques de coneixement i 

capacitats necessàries per reforçar la competitivitat de 

les empreses biotecnològiques. Experts  i professionals 

del sector compartiran amb tots els assistents els seus 

coneixements i punts de vista sobre diferents 

temàtiques clau pel desenvolupament de les empreses 

del sector. A les jornades els assistents podran 

conèixer, relacionar-se i interactuar amb diferents 

professionals i experts d’empreses i entitats del sector.  

Inscripció a través de l’enllaç: 

https://es.amiando.com/LL_Fiscalitat.html 

Més informació:  sbabic@biocat.cat  

Tel. +34 93 310 33 89 

BIOFISCALITAT: ELS INCENTIUS 

FISCALS PER A LA CIÈNCIA 
 

http://www.biocat.cat/
https://es.amiando.com/LL_Fiscalitat.html
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Programa  

 
16.00 Benvinguda i presentació                     

Sara Babic – Project Manager, 
Biocat 

Melqui Calzado – Secretari 
General, CataloniaBio 

 

 Moderació 

Anna Rosell – Economista 
Directora de l’Àrea Fiscal, 
IMBGrup 

 

16:20   Píndoles introductòries a la 
fiscalitat de la ciència 

Diego Rodríguez – Advocat J&A 
Garrigues, S.L.P 

 
16:35 BioFiscalitat: lliçons apreses en 

10 anys d’experiència en 
certificació    

Inmaculada Torés– Tècnic-
Comercial en Certificació I+D+i, 
EQA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

16:50  Dubtes i decisions, la fiscalitat també 

             és una estratega empresarial 
Xavier Castells – CFO, InKemia IUCT 
Group 

 

17:05  Mites, llegendes i realitats de la 
fiscalitat de la ciència 

 Ignasi Belda –  CEO, Intelligent Pharma 

 

17:20 Els reptes de les empreses 
tecnològiques davant l’Administració 
d’Hisenda  

Miguel Ángel Mayo – Coordinador del 
Sindicat de Tècnics d’Hisenda a 
Catalunya, Gestha 

 

17:35  Debat i torn de preguntes   

 

18:30  Conclusions i cloenda 

 

18:45  Cafè i networking  
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