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Presentació
L’entorn canviant del nostre temps demana que l’empresa, independentment 
de la seva dimensió o sector, hagi d’adaptar-se constantment als reptes 
que van sorgint, renovant i actualitzant permanentment els seus productes, 
processos i estratègies que segueixi. En aquest context, les activitats de 
recerca, desenvolupament i innovació són elements clau que han de permetre 
a l’empresa assolir una millora sostenible en la productivitat i la competitivitat 
empresarial i per tant assegurar el futur.

 

Què li oferim
La Cambra, amb l’objectiu de facilitar l’esforç innovador de l’empresa, 
disposa d’una línia de serveis orientats a guiar-la en el desenvolupament 
dels seus projectes i li ofereix el suport i l’acompanyament necessaris durant 
tot el procés. 

Optimitzar recursos

Recerca i tramitació d’ajuts per R+D+i
Les administracions públiques posen a disposició de les empreses ajuts i 
programes de suport per tal de potenciar les inversions en R+D+i. Des de 
la Cambra facilitem l’accés als esmentats ajuts per millorar el finançament 
dels projectes de R+D+i de les empreses de la demarcació.

Es fa una valoració dels projectes i de la possibil itat d’obtenir ajut o 
finançament, es tramita la sol·licitud, es redacten les memòries i s’organitza 
tota la informació necessària per documentar el projecte. S’acompanya en 
tot el procés fins a la liquidació i la inspecció si és el cas.

Assessorament i aplicació de deduccions fiscals per innovació 
Les deduccions fiscals esdevenen una eina important que l’administració 
posa a l’abast de les empreses per incentivar la inversió en innovació. Cal, 
però, que aquestes deduccions es facin d’acord amb el que la llei estableix 
i es justif iquin adequadament. 

La Cambra facil ita l’assessorament adient perquè l’empresa es pugui 
benef iciar al màxim d’aquestes deduccions, l’ajuda a estructurar les 
inversions i prepara la memòria justif icativa necessària d’acord al que 
estableix la llei i que dóna fe de la seva realització davant d’una possible 
inspecció. La Cambra acompanya l’empresa en tot el procés.

Protegir la propietat industrial

Registre de patents i models d’utilitat
L’objectiu de la Cambra és promoure i facilitar al teixit empresarial de la 
demarcació la protecció de la seva propietat industrial, a través del registre 
de marques, patents o dissenys, que constitueixen un dels seus actius 
intangibles més valuosos i es reflecteix com a tal en el seu balanç anual.

La Cambra analitza la innovació que s’ha de protegir i mostra a l’empresa 
els diferents mecanismes de protecció que té al seu abast. Alhora, porta a 
terme tots els tràmits per protegir el producte, generalment a través de la 
patent nacional i l’extensió internacional. Es treballa sota contracte de 
confidencialitat i amb agents professionals de la propietat industrial.

Registrem un alt percentatge 

en l’obtenció d’ajuts a la 

R+D+i.

Participem en diversos 

projectes europeus de suport 

a la competitivitat de la pime.

Ajudem a optimitzar la 

despesa en R+D+i.
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Renovació d’anualitats de patents i model d’utilitat 
La Cambra, amb l’objectiu de facilitar el tràmit i reduir el cost de la renovació 
d’anualitats de les patents, realitza per a les empreses de la demarcació el 
tràmit de renovació de les patents en els terminis establerts. 

Pel que fa a les patents internacionals es treballa amb un broker en 
renovacions d’anualitats de patents. Aquesta sistemàtica permet aconseguir 
un estalvi de fins a un 40% en les renovacions d’anualitats. La utilització 
d’aquest sistema per part de l’empresa, no comporta canvi d’agent o 
representant, ni a Espanya ni al país on s’hagi de presentar l’anualitat, ja 
que es tracta d’un tràmit administratiu.

Auditoria de la cartera de propietat industrial

Sistematitzar la recerca i la innovació
Sistematització de la innovació
Des de la Cambra facilitem l’assessorament perquè l’empresa pugui gestionar de 
la forma més adient el procés d’innovació, facilitem les eines que poden ajudar en 
aquest procés i ajudem a fer aquesta implantació dins l’empresa. El servei contempla 
des d’una inicial articulació de l’empresa cap a la innovació fins la implantació de la 
UNE 166.002 sistema de gestió d’R+D+i.

Vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva
Amb l’objectiu de disposar d’informació sistemàtica sobre l’entorn tecnològic 
en què es mou l’empresa, la Cambra ofereix un sistema de vigilància de la 
tecnologia segons les necessitats de l’empresa: estudi de la situació concreta 
d’una tecnologia, evolucions i aplicabilitat que inclou anàlisi de la tecnologia, 
patents, estudis científics, aplicabilitats, competència.

Es tracta d’observar l’entorn, sistematitzar-lo i captar la informació per 
convertir-la en coneixement a fi de prendre decisions i anticipar-nos als canvis.

A qui ens dirigim
A empreses que aposten per la innovació com a estratègia competitiva de 
futur i que vulguin afermar-se en una institució sòlida i de confiança que 
pugui ajudar-les en el seu recorregut cap a la recerca i la innovació, amb 
qualsevol dels serveis que la Cambra els ofereix. 

L’equip tècnic
Els treballs són conduïts per experts professionals amb una dilatada 
experiència i amplis coneixements tècnics sobre la matèria. En el cas de 
patents la Cambra ha signat un acord preferent i molt avantatjós per a 
les empreses de la demarcació, amb una prestigiosa agència de la propietat 
industrial. Es treballa en el marc d’un contracte de confidencialitat.

Avantatges que li oferim
• Coneixement sobre les diferents administracions i el seu funcionament.
• Externalització de tasques i processos. 
• Experiència, resultat d’haver acompanyat a moltes i reconegudes empreses.
• Recerca constant de les millors vies i condicions.
• Un equip altament qualificat.

Registrem fins a un 40% 

d’estalvi en les anualitats de 

patents a l’estranger.
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Dissenyem una sistemàtica

d’introducció de la R+D+i a
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Punt d’informació PI+D+i
La Cambra forma part de la xarxa de 
punts d’informació PI+D+i, a través de 
la qual obtenim contacte directe amb 
e l CDTI (Centro para e l Desarro l lo 
Tecnológico Industr ia l ) i us ofer im 
informació actualitzada i de primera mà 
sobre les ajudes i f inançament que les 
Administracions Públiques faciliten per 
a la realització d’activitats d’R+D+i.



w w w. c a m b r a s a b a d e l l . o rg

Comerç i distribució comercial

Consultoria per a l’empresa

Economia i estudis

Formació i coneixement

Innovació i competitivitat

Internacionalització

Medi ambient

Serveis generals per a l’empresa

Urbanisme i transports

· Ajuts relatius a R+D+i
· Deduccions fiscals a la R+D+i
· Projectes de suport a la competitivitat
· Projectes de suport a la innovació
· Registre de patents
· Renovació de patents
· Cursos i seminaris
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