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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de sanIdade

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2019 pola que se publican as subvencións 
concedidas en virtude da Orde do 13 de setembro de 2019 pola que se establecen 
as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de 
subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins 
de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos 
adictivos, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda 
das persoas físicas.

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, e no artigo 17 da Orde do 13 de setembro de 2019 pola que se establecen 
as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións des-
tinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no 
ámbito das drogodependencias e os trastornos adictivos, con cargo á asignación tributaria 
do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, publícanse as subvencións conce-
didas en virtude da dita orde.

Crédito orzamentario inicial: 377.375,75 euros.

O custo total das subvencións concedidas serán por conta das seguintes aplicacións 
segundo a liña:

Liñas de actuación Aplicación Importe (€)
Liña I. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades 
de atención destinados a persoas drogodependentes 50.01.413A.781.30 100.000

Liña II. Programas de incorporación social e inserción sociolaboral de 
persoas con trastornos aditivos 50.01.413A.481.30 120.000

Liña III. Programas de atención integral ás persoas con trastornos 
aditivos 50.01.413A.481.30 157.375,75

Co código de proxecto 201800005, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma 
de Galicia para o ano 2019.

No que se refire aos beneficiarios, importes concedidos e finalidade da subvención: 
véxase o anexo.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2019 

Jesús Vázquez Almuíña 
Conselleiro de Sanidade
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ANEXO
Entidades beneficiarias da liña I: proxectos de investimento e adecuación de 

centros e unidades de atención destinados a persoas drogodependentes

Posto Núm. de 
expediente CIF Entidade Programa

Importe 
adxudicado

(€)

1 SA463H-I6 G36642726 Érguete Vigo
Servizo de atención e ase-
soramento a persoas con 
condutas adictivas

23.979,00

2 SA463H-I1 G36624963 Asociación Ciudadana contra 
la Droga. Alborada

Equipamento da unidade 
asistencial, centro de día e 
comunidade terapéutica

8.565,58

3 SA463H-I2 G15072010
Asfedro.
Asociación Ferrolá de Dro-
godependencias

Material para o obradoiro de 
carpintaría e xardinaría 5.379,01

4 SA463H-I5 R1500053B

Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela 
(Agrupación das Cáritas en 
Galicia)

Melloras no Centro de aten-
ción social continuada Vieiro 6.135,75

Entidades beneficiarias da liña II: programas de incorporación social e inserción 
sociolaboral de persoas con trastornos adictivos

Posto Núm. de 
expediente CIF Entidade Programa

Importe 
adxudicado

(€)

1 SA463H-II9 Q2866001G Cruz Vermella Española Atención a drogodependen-
tes marxinais 22.130,18

2 SA463H-II6 G36861078 Fundación Érguete Inte-
gración Programa Abeiro 18.500

3 SA463H-II12 G36642726 Érguete Vigo
Vivendas de apoio ao trata-
mento Érguete I, Érguete II e 
Érguete III

21.255,74

4 SA463H-II2 G58579806 Red Araña Brújula 20.314,03

5 SA463H-II10 R1500053B

Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela 
(Agrupación das Cáritas en 
Galicia)

Nós 18.027,02

6 SA463H-II8 G15462633 Asociación Agalure
Orientación e inserción so-
ciolaboral de persoas adictas 
ao xogo patolóxico

16.210,86
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Entidades beneficiarias da liña III: programas de atención integral ás persoas con 
trastornos adictivos

Posto Núm. de 
expediente CIF Entidade Programa

Importe 
adxudicado

(€)

1 SA463H-III6 G36861078 Fundación Érguete Inte-
gración Programa Sísifo 28.850

2 SA463H-III11 Q2866001G Cruz Vermella Española Apoio sociocomunitario aos 
tratamentos de adiccións 30.000

3 SA463H-III13 R15000053B

Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela 
(Agrupación das Cáritas 
en Galicia)

No Vieiro preto de ti 30.000

4 SA463H-III14 G36642726 Érguete Vigo
Programa CTRL ALT (adoles-
centes e familias) cánnabis e 
novas adiccións

7.169

5 SA463H-III15 G15258213 Monte do Gozo Apoio a consumidores de 
psicoestimulantes 30.000

6 SA463H-III4 G15784978
Igaxes. Instituto Galego 
de Xestión para o 3º sec-
tor

Programa de redución do 
consumo dirixido á mocidade 
vulnerable

14.051,88
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