ANEXO II

CADRO DE INDICADORES PARA OS CENTROS TECNOLÓXICOS CONSOLIDADOS DE GALICIA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

Nº

1

2

Nome

Ingresos
actividades I+D+i1

Ingresos
actividades I+D+i1

3

Ingresos por
convocatorias2

4

Clientes por
actividades de
I+D+i

5

Cifra de negocios4

PRIMEIRO APELIDO

Perspectiva

Financeira

Financeira

Financeira

Financeira

Financeira

Unidade
Relación
de
medida

SEGUNDO APELIDO

Fórmula indicador

Limiar mín. Limiar máx.

Relativo

(Media dos ingresos de exercicios
2016 e 2017 por vendas ou prestación
de servizos relacionados coa I+D+i
Directa (empresas, clústers e outros entes)/
Media do total de ingresos dos anos
2016 e 2017 do CT)x100

Absoluto

Media dos ingresos dos exercicios
2016 e 2017 por vendas ou prestación
Directa de servizos relacionados coa I+D+i
(empresas, clústers e outros entes)

Absoluto

Media dos ingresos dos exercicios
2016 e 2017 por subvencións
concedidas ao CT procedentes de
Directa
250.000,00
proxectos de convocatorias nacionais3,
europeas ou internacionais de I+D+i

Media do nº de clientes por vendas ou
prestación de servizos relacionados
coa I+D+i nos exercicios 2016 e 2017

25 %

50 %

500.000.00 3.000.000,00

10,00

800.000,00

Absoluto

Directa

40,00

Absoluto

Media dos ingresos dos exercicios
2016 e 2017 por vendas ou prestación
Directa
1.000.000,00 4.000.000,00
de servizos (empresas, clústers e
outros entes)

TOTAL PERSPECTIVA FINANCEIRA

Puntuación Puntuación
mín.
máx.

1,00

2,50

1,00

1,10

10,00

25,00

10,00

11,00

1,35

13,50

6,95

69,50

NIF/PASAPORTE

Datos que debe cubrir o centro tecnolóxico
Fórmula (numerador)

Fórmula (denominador)

Ingresos do exercicio por vendas ou
prestación de servizos relacionados coa I+D+i
(empresas, clústers e outros entes)

Total de ingresos anuais do
centro

2017

2016

2017

2016

Ingresos do exercicio por vendas ou
prestación de servizos relacionados coa I+D+i
(empresas, clústers e outros entes)

2017

2016

Ingresos do exercicio por subvencións concedidas
ao CT procedentes de proxectos de convocatorias
nacionais, europeas ou internacionais de I+D+i

2017

2016

Nº de clientes do exercicio por vendas ou
prestación de servizos relacionados coa
I+D+i

2017

2016

Ingresos do exercicio por vendas ou
prestación de servizos (empresas, clústers e
outros entes)

2017

2016
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Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

Nº

6

Nome

Perspectiva

Invencións industriais
e modelos de
utilidade concedidos
Resultados
pola OEPM ou outra
oficina nun país
estranxeiro 5

Unidade
Relación
de
medida

Absoluto

Directa

Fórmula indicador

Limiar mín. Limiar máx.

Media do nº de invencións
industriais ou modelos de
utilidade concedidos nos anos

7

Directa

8

Patentes europeas
e internacionais Resultados Absoluto
concedidas7,8

Media do nº de patentes
Directa
europeas e internacionais
concedidas nos anos 2016 e 2017

3,00

Media do nº de patentes
europeas e internacionais
solicitadas nos anos 2016 e 2017

1,00

1,00

Resultados Absoluto

Resultados Absoluto

Media dos ingresos xerados por
vendas ou prestación de servizos
das EBT creadas polo CT
Directa
(porcentaxe equivalente a
participación do CT nela) nos
anos 2016 e 2017

Activo de empresas
11 de base tecnolóxica Resultados Absoluto
(EBT)11

Media dos gastos de investigación
e desenvolvemento activados no
exercicio (porcentaxe
Directa
equivalente á participación do
CT nela) nos anos 2016 e 2017

Ingresos por
unidades mixtas de
12
Resultados Absoluto
investigación con
12
empresas

Media das achegas monetarias
da empresa dos anos 2016 e 2017
Directa
200.000,00
ás unidades mixtas de
investigación do CT

Ingresos de
empresas de base
10
tecnolóxica
(EBT)10

13

Igualdade no
persoal
investigador13

Igualdade

Fórmula (numerador)

Fórmula (denominador)

Nº de invencións industriais ou modelos de
utilidade concedidos

Media dos ingresos xerados por
patentes explotadas
Directa
internamente e/ou por terceiros
nos anos 2016 e 2017

9

Datos que debe cubrir o centro tecnolóxico

5,00

0,10

1,00

2017

2016

2016 e 2017

Patentes europeas
e internacionais Resultados Absoluto
solicitadas6

Patentes
licenciadas9

Puntuación Puntuación
mín.
máx.

Relativo

Directa

15.000,00

70.000,00

50.000,00

2,00

2,00

50.000,00

350.000,00

150.000,00

0,10

0,20

0,75

0,30

0,30

1,00

2,00

7,50

3,00

3,00

500.000,00

1,20

12,00

TOTAL PERSPECTIVA DE RESULTADOS

2,95

29,50

(Media de mulleres no persoal
investigador nos anos 2016 e
2017/Media do persoal
investigador nos anos 2016 e
2017)*100

Nº de patentes europeas e internacionais
solicitadas

2017

2016

Nº de patentes europeas e internacionais
concedidas

2017

2016

Ingresos do exercicio xerados por patentes
explotadas internamente e/ou por terceiros

2017

2016

Ingresos xerados no exercicio por vendas ou
prestación de servizos das EBT creadas polo CT
(porcentaxe equivalente a participación do CT
nela)

2017

2016

Gastos de investigación e desenvolvemento
activados no exercicio (porcentaxe
equivalente á participación do CT nela)

2017

2016

Total das achegas monetarias da empresa ás
unidades mixtas de investigación do CT

2017

2016

Media de mulleres no persoal investigador

30%

40%

0,10

1,00

TOTAL PERSPECTIVA DE IGUALDADE

0,10

1,00

TOTAL CADRO DE INDICADORES

10,00

100,00

2017

Media do persoal investigador

2016
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2017

2016

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

Os importes correspondentes á perspectiva financeira referiranse a ingresos do exercicio contable imputados de acordo coas regras establecidas polo Plan xeral de contabilidade a que están sometidas
estas entidades e deben estar reflectidos nas contas anuais.
1. Ingresos do exercicio por vendas ou prestación de servizos: do importe das vendas ou prestación de servizos debe deducirse o importe de calquera desconto (bonificacións e reducións), o IVE e outros impostos
relacionados con estas. Exclúense os ingresos obtidos por ensaios ou análise non relacionados con proxectos de I+D+i, certificacións, homologacións, actividades de formación e difusión e aquelas actividades
de I+D+i que fosen obxecto de subcontratación.
2. Ingresos do exercicio por subvencións de capital ou explotación relacionadas coa I+D+i de convocatorias competitivas onde o centro tecnolóxico apareza como beneficiario.
3. Nas convocatorias nacionais exclúense as da Comunidade Autónoma de Galicia.
4. Ingresos do exercicio por vendas ou prestación de servizos: do importe das vendas ou prestación de servizos debe deducirse o importe de calquera desconto (bonificacións e reducións), o IVE e outros impostos
relacionados con estas.
5. Documento polo cal a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) ou outra oficina que xestione patentes nun país estranxeiro concede invencións industriais e modelos de utilidade.
6. Documento de solicitude de patente ante a Oficina Europea de Patentes (OEP) ou solicitude de patente en virtude do Tratado de cooperación de patentes (PCT).
7. Documento de concesión de patente pola Oficina Europea de Patentes (OEP) ou patente concedida en virtude do Tratado de cooperación de patentes (PCT).
8. As patentes concedidas non se computarán como solicitadas dentro da mesma convocatoria. Non obstante, as patentes que figurasen como solicitadas en convocatorias anteriores e estean concedidas na actual
pódense computar.
9. Ingresos xerados por patentes explotadas internamente e/ou por terceiros, xa sexan estas patentes rexistradas na OEPM, na OEP ou en virtude do PCT.
10. EBT: empresa cun alto contido tecnolóxico co obxecto de producir bens ou servizos innovadores creada/participada directamente polo centro tecnolóxico ou indirectamente a través dunha sociedade
participada polo centro e que foi creada con esa finalidade (EBT creadas nos anos de valoración dos indicadores ou nos tres anos anteriores).
11. Gastos de investigación e desenvolvemento activados como inmobilizado intanxible cando existen expectativas de éxito técnico e comercial e os demais requisitos establecidos no Plan xeral contable a que
estean sometidas as EBT.
12. Unidade de colaboración constituída mediante acordo escrito para o desenvolvemento de diferentes liñas de investigación entre un organismo de investigación e unha empresa, por un período mínimo de
3 anos, onde a empresa achega como mínimo o 40 % do orzamento da unidade mixta (UUMM creadas nos anos de valoración dos indicadores ou nos tres anos anteriores).
13. Persoal investigador: media dos investigadores, auxiliares de investigación e xestores de I+D+i contratados con carácter indefinido ou temporal (deberá axustarse ao equivalente á xornada completa).

CERTIFICO
A veracidade dos datos contidos nesta memoria descritiva (anexo II).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de
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Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

