
ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E A ESTRUTURACIÓN DAS UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS NOS CENTROS TECNOLÓXICOS CONSOLIDADOS DE 
GALICIA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

IN845A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

CARGO

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de Notificación Electrónica de Galicia 
Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. 
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa representante

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

DATOS DA PERSOA DE CONTACTO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ORIENTACIÓN DA ACTIVIDADE DE I+D REALIZADA POLO CENTRO TECNOLÓXICO (a descrición de cada código figura na páxina da 
Axencia Galega de Innovación http://gain.xunta.gal)

Código OBXECTIVOS SOCIOECONÓMICOS (NABS)*

*NABS: nomenclatura para a análise e comparación de programas e orzamentos científicos. Eurostat, 2008

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

http://gain.xunta.es


ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para a mesma finalidade procedente de calquera Administración ou ente público ou 
privado, autonómico, estatal, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

Si solicitou e/ou se lle concederon (ou están pendentes de resolución de concesión) outras axudas para a mesma finalidade procedentes de 
calquera Administración ou ente público ou privado, autonómico, estatal, da Unión Europea ou de organismos internacionais, como se indica 
a seguir:

ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA 
Á QUE FOI SOLICITADA A AXUDA

DATA DE 
SOLICITUDE

DATA DE 
CONCESIÓN(1) IMPORTE (€)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas, farase constar como 
DENEGADA.

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Anexo II. Cadro de indicadores.

Documento resumo onde se relacionen as cantidades que determinan o resultado dos indicadores coa información que aparece nas contas 
anuais.

PRESENTADO CÓD. PROC.  ANO

Copia do poder bastante co que actúa o representante legal do centro.

Copia da escritura de constitución do centro debidamente inscrita, se é o caso, no Rexistro 
Mercantil ou Industrial.

Copia das contas anuais auditadas dos anos 2015 e 2016, non obstante aqueles centros que 
non estean obrigados a auditalas deberán presentar as contas anuais aprobadas polo 
padroado, conforme os artigos 37 e 38 da lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de 
interese galego.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Axencia Galega de Innovación, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a xestion.gain@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do               de        de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non 
competitiva, das subvencións para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos 
consolidados de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Innovación Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO II

CADRO DE INDICADORES PARA OS CENTROS TECNOLÓXICOS CONSOLIDADOS DE GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Nº Nome Perspectiva
Unidade 

de 
medida

Relación Fórmula indicador Limiar mín. Limiar máx. Puntuación
mín.

Puntuación
máx.

1
Ingresos 

actividades I+D+i1
Financeira Relativo Directa

(Media dos ingresos de exercicios 
2015 e 2016 por vendas ou prestación 

de servizos relacionados coa I+D+i 
(empresas, clústers e outros entes)/
Media do total de ingresos dos anos 

2015 e 2016 do CT) x100

25 % 50 % 1,00 10,00

2
Ingresos 

actividades I+D+i1
Financeira Absoluto Directa

Media dos ingresos dos exercicios 
2015 e 2016por vendas ou prestación 

de servizos relacionados coa I+D+i 
(empresas, clústers e outros entes)

500.000.00 3.000.000,00 2,50 25,00

3
Ingresos por 

convocatorias2 Financeira Absoluto Directa

Media dos ingresos dos exercicios 2015 
e 2016 por subvencións concedidas ao 

CT procedentes de proxectos de 
convocatorias nacionais3, europeas ou 

internacionais de I+D+i 

250.000,00 800.000,00 1,00 10,00

4
Clientes por 

actividades de  
I+D+i

Financeira Absoluto Directa
Media do nº de clientes por vendas ou 
prestación de servizos relacionados 
coa I+D+i nos exercicios 2015 e 2016

10,00 40,00 1,10 11,00

5 Cifra de negocios4 Financeira Absoluto Directa

Media dos ingresos dos exercicios 
2015 e 2016 por vendas ou prestación 

de servizos (empresas, clústers e 
outros entes)

1.000.000,00 4.000.000,00 1,35 13,50

TOTAL PERSPECTIVA FINANCEIRA   6,95 69,50

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

2016 2015 2016 2015

Ingresos do exercicio por vendas ou 
prestación de servizos relacionados coa I+D+i 

(empresas, clústers e outros entes)
  

2016 2015

Ingresos do exercicio por subvencións concedidas 
ao CT procedentes de proxectos de convocatorias 

nacionais, europeas ou internacionais de I+D+i
  

2016 2015

Nº de clientes do exercicio por vendas ou 
prestación de servizos relacionados coa 

I+D+i
  

2016 2015

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

outros entes)
  

2016 2015



ANEXO II 
(continuación)

Nº Nome Perspectiva
Unidade 

de 
medida

Relación Fórmula indicador Limiar mín. Limiar máx. Puntuación
mín.

Puntuación
máx.

6

Invencións industriais 
e modelos de 

utilidade concedidos 
pola OEPM ou outra 

oficina nun país 
estranxeiro 5

Resultados Absoluto Directa

Media do nº de invencións 
industriais ou modelos de 

utilidade concedidos nos anos 
2015 e 2016

3,00 5,00 0,10 1,00

7
Patentes europeas 
e internacionais 

solicitadas6
Resultados Absoluto Directa

Media do nº de patentes 
europeas e internacionais 

solicitadas nos anos 2015 e 2016
1,00 2,00 0,10 1,00

8
Patentes europeas 
e internacionais 
concedidas7,8

Resultados Absoluto Directa
Media do nº de patentes 

europeas e internacionais 
concedidas nos anos 2015 e 2016

1,00 2,00 0,20 2,00

9
Patentes 

licenciadas9 Resultados Absoluto Directa

Media dos ingresos xerados por 
patentes explotadas 

internamente e/ou por terceiros 
nos anos 2015 e 2016

15.000,00 50.000,00 0,75 7,50

10

Ingresos de 
empresas de base 

tecnolóxica  
(EBTs)10

Resultados Absoluto Directa

Media dos ingresos xerados por 
vendas ou prestación de servizos 

das EBTs creadas polo CT 
(porcentaxe equivalente a 

participación do CT nela) nos 
anos 2015 e 2016

70.000,00 350.000,00 0,30 3,00

11
Activo de empresas 
de base tecnolóxica

(EBTs)11
Resultados Absoluto Directa

Media dos gastos de investigación 
e desenvolvemento activados no 

exercicio (porcentaxe 
equivalente á participación do 
CT nela) nos anos 2015 e 2016

50.000,00 150.000,00 0,30 3,00

12

Ingresos por 
unidades mixtas de 
investigación con 

empresas12

Resultados Absoluto Directa

Media das achegas monetarias 
da empresa dos anos 2015 e 2016 

ás unidades mixtas de 
investigación do CT

200.000,00 500.000,00 1,20 12,00

TOTAL PERSPECTIVA DE RESULTADOS  2,95 29,50

13
Igualdade no 

persoal 
investigador13

Igualdade Relativo Directa

(Media de mulleres no persoal 
investigador nos anos 2015 e 

2016/Media do persoal 
investigador nos anos 2015 e 

2016)*100

30% 40% 0,10 1,00

TOTAL PERSPECTIVA DE IGUALDADE 0,10 1,00

TOTAL CADRO DE INDICADORES   10,00 100,00

Datos que debe cubrir o centro tecnolóxico

Fórmula (numerador) Fórmula (denominador)

Nº de invencións industriais ou modelos de 
utilidade concedidos   

2016 2015

Nº de patentes europeas e internacionais 
solicitadas   

2016 2015

Nº de patentes europeas e internacionais 
concedidas   

2016 2015

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

2016 2015

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

nela)

  

2016 2015

Gastos de investigación e desenvolvemento 
activados no exercicio (porcentaxe 

equivalente á participación do CT nela)
  

2016 2015

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

2016 2015

Media de mulleres no persoal investigador Media do persoal investigador

2016 2015 2016 2015



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 (EBTs 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 EBTs.  

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: medio 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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ANEXO I
PROCEDEMENTO
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E A ESTRUTURACIÓN DAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS NOS CENTROS TECNOLÓXICOS CONSOLIDADOS DE GALICIA
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SOLICITUDE
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF/PASAPORTE
CARGO
DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de Notificación Electrónica de Galicia Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
Notifíquese a: 
DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
DATOS DA PERSOA DE CONTACTO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF/PASAPORTE
TELÉFONO
FAX
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ORIENTACIÓN DA ACTIVIDADE DE I+D REALIZADA POLO CENTRO TECNOLÓXICO (a descrición de cada código figura na páxina da Axencia Galega de Innovación http://gain.xunta.gal)
Código
OBXECTIVOS SOCIOECONÓMICOS (NABS)*
*NABS: nomenclatura para a análise e comparación de programas e orzamentos científicos. Eurostat, 2008
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ANEXO I
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA
Á QUE FOI SOLICITADA A AXUDA
DATA DE SOLICITUDE
DATA DE CONCESIÓN(1)
IMPORTE (€)
(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas, farase constar como DENEGADA.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos puntos 2 e 3 do artigo 10 daLei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
PRESENTADO
CÓD. PROC.  
ANO
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia Galega de Innovación, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a xestion.gain@xunta.gal
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do               de        de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Innovación
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
ANEXO II
CADRO DE INDICADORES PARA OS CENTROS TECNOLÓXICOS CONSOLIDADOS DE GALICIA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
Nº
Nome
Perspectiva
Unidade de medida
Relación
Fórmula indicador
Limiar mín.
Limiar máx.
Puntuación
mín.
Puntuación
máx.
1
Ingresos actividades I+D+i1
Financeira
Relativo
Directa
(Media dos ingresos de exercicios 2015 e 2016 por vendas ou prestación de servizos relacionados coa I+D+i (empresas, clústers e outros entes)/Media do total de ingresos dos anos 2015 e 2016 do CT) x100
25 %
50 %
1,00
10,00
2
Ingresos actividades I+D+i1
Financeira
Absoluto
Directa
Media dos ingresos dos exercicios 2015 e 2016por vendas ou prestación de servizos relacionados coa I+D+i (empresas, clústers e outros entes)
500.000.00
3.000.000,00
2,50
25,00
3
Ingresos por convocatorias2
Financeira
Absoluto
Directa
Media dos ingresos dos exercicios 2015 e 2016 por subvencións concedidas ao CT procedentes de proxectos de convocatorias nacionais3, europeas ou internacionais de I+D+i 
250.000,00
800.000,00
1,00
10,00
4
Clientes por actividades de 
I+D+i
Financeira
Absoluto
Directa
Media do nº de clientes por vendas ou prestación de servizos relacionados coa I+D+i nos exercicios 2015 e 2016
10,00
40,00
1,10
11,00
5
Cifra de negocios4
Financeira
Absoluto
Directa
Media dos ingresos dos exercicios 2015 e 2016 por vendas ou prestación de servizos (empresas, clústers e outros entes)
1.000.000,00
4.000.000,00
1,35
13,50
TOTAL PERSPECTIVA FINANCEIRA              
6,95
69,50
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
2016
2015
2016
2015
Ingresos do exercicio por vendas ou prestación de servizos relacionados coa I+D+i (empresas, clústers e outros entes)
2016
2015
Ingresos do exercicio por subvencións concedidas ao CT procedentes de proxectos de convocatorias nacionais, europeas ou internacionais de I+D+i
2016
2015
Nº de clientes do exercicio por vendas ou prestación de servizos relacionados coa
I+D+i
2016
2015
Ingresos do exercicio por vendas ou prestación de servizos (empresas, clústers e outros entes)
2016
2015
ANEXO II
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Nº
Nome
Perspectiva
Unidade de medida
Relación
Fórmula indicador
Limiar mín.
Limiar máx.
Puntuación
mín.
Puntuación
máx.
6
Invencións industriais e modelos de utilidade concedidos pola OEPM ou outra oficina nun país estranxeiro 5
Resultados
Absoluto
Directa
Media do nº de invencións industriais ou modelos de utilidade concedidos nos anos 2015 e 2016
3,00
5,00
0,10
1,00
7
Patentes europeas e internacionais solicitadas6
Resultados
Absoluto
Directa
Media do nº de patentes europeas e internacionais solicitadas nos anos 2015 e 2016
1,00
2,00
0,10
1,00
8
Patentes europeas e internacionais concedidas7,8
Resultados
Absoluto
Directa
Media do nº de patentes europeas e internacionais concedidas nos anos 2015 e 2016
1,00
2,00
0,20
2,00
9
Patentes licenciadas9
Resultados
Absoluto
Directa
Media dos ingresos xerados por patentes explotadas internamente e/ou por terceiros nos anos 2015 e 2016
15.000,00
50.000,00
0,75
7,50
10
Ingresos de empresas de base tecnolóxica 
(EBTs)10
Resultados
Absoluto
Directa
Media dos ingresos xerados por vendas ou prestación de servizos das EBTs creadas polo CT (porcentaxe equivalente a participación do CT nela) nos anos 2015 e 2016
70.000,00
350.000,00
0,30
3,00
11
Activo de empresas de base tecnolóxica
(EBTs)11
Resultados
Absoluto
Directa
Media dos gastos de investigación e desenvolvemento activados no exercicio (porcentaxe equivalente á participación do CT nela) nos anos 2015 e 2016
50.000,00
150.000,00
0,30
3,00
12
Ingresos por unidades mixtas de investigación con empresas12
Resultados
Absoluto
Directa
Media das achegas monetarias da empresa dos anos 2015 e 2016 ás unidades mixtas de investigación do CT
200.000,00
500.000,00
1,20
12,00
TOTAL PERSPECTIVA DE RESULTADOS  
2,95
29,50
13
Igualdade no persoal investigador13
Igualdade
Relativo
Directa
(Media de mulleres no persoal investigador nos anos 2015 e 2016/Media do persoal investigador nos anos 2015 e 2016)*100
30%
40%
0,10
1,00
TOTAL PERSPECTIVA DE IGUALDADE 
0,10
1,00
TOTAL CADRO DE INDICADORES              
10,00
100,00
Datos que debe cubrir o centro tecnolóxico
Fórmula (numerador)
Fórmula (denominador)
Nº de invencións industriais ou modelos de utilidade concedidos
2016
2015
Nº de patentes europeas e internacionais solicitadas
2016
2015
Nº de patentes europeas e internacionais concedidas
2016
2015
Ingresos do exercicio xerados por patentes explotadas internamente e/ou por terceiros
2016
2015
Ingresos xerados no exercicio por vendas ou prestación de servizos das EBTs creadas polo CT (porcentaxe equivalente a participación do CT nela)
2016
2015
Gastos de investigación e desenvolvemento activados no exercicio (porcentaxe equivalente á participación do CT nela)
2016
2015
Total das achegas monetarias da empresa ás unidades mixtas de investigación do CT
2016
2015
Media de mulleres no persoal investigador
Media do persoal investigador
2016
2015
2016
2015
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 (EBTs 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 EBTs. 
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 de3 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: medio 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
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