
 
Resolución do  22 de xaneiro de 2009, da  Secretaría Xeral, pola que se lles da 
publicidade aos Convenios de colaboración subscritos por esta Consellería e 
polo  Servizo Galego de Saúde no terceiro cuatrimestre do ano  2008. 
 

RELACION DE CONVENIOS SUBSCRITOS POLA CONSELLERIA DE SANIDADE/SERVIZO 
GALEGO DE SAÚDE NO TERCEIRO CUATRIMESTRE DO ANO 2008. 

 

Convenio IMPORTE (€) 

Acordo de prórroga do concerto subscrito entre a Universidade da Coruña e 
o Servizo Galego de Saúde de data 20 de decembro de 2001 

 1.157.039,16   

Addenda ao convenio de colaboración en materia sanitaria entre o Ministerio 
do Interior (Secretaria Xeral de Institucións Penais) e o Servizo Galego de 
Saúde da Xunta de Galicia 
 

Sin aportación 
económica 
 

Protocolo de colaboración entre a Consellería de Sanidade e a Consellería 
de Pesca e Asuntos Marítimos para a asistencia medica para o sector 
marítimo e marítimo pesqueiro polo sistema de telemedicina 

 Sin aportación 
económica 

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Sanidade e Consumo e a 
Comunidade Autónoma de Galicia para o impulso de practicas seguras nos 
centros sanitarios 

600.000,00 
(bianual) 

Protocolo de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Concello de 
Narón para a execución das obras de construción dun novo centro de saúde 

 Sen 
aportación 
económica 

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Sanidade e Consumo e a 
Conselleria de Sanidade/  
Servizo Galego de Saúde da Comunidade Autónoma de Galicia para a 
realización de actividades sobre a violencia de xenero  

105.151,25 

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Conselleria de Sanidade da 
Xunta de Galicia, o Servizo Galego de Saúde e a Sociedade Española de 
Toxicomanías. 

157.592 
(plurianual) 

Convenio de cooperación entre la Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a  Universidade de Santiago de Compostela para appoio ás  
accións de formación e investigación na la Subdirección. Xeral de Saúde  
Mental  na rede do Plan de  Galicia sobre Drogas 

264.530 
(plurianual) 

Convenio de cooperación entre a Conselleria de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a implantación 
dun sistema de calidade na Subdirección Xeral de Saúde Mental do plan de 
Galicia sobre drogas 
 

235.000 
(plurianual) 

2º addenda ao Convenio de colaboración asinado o 3 de abril de 2007, entre 
o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Juan Canalejo Marítimo de Oza 
 

11.340,00 € 

2º addenda ao Convenio de colaboración asinado o 3 de abril de 2007, entre 
o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Biomédica do Complexo 
Hospitalario universitario. 
 

7.560,00 € 

2º addenda ao Convenio de colaboración asinado o 3 de abril de 2007, entre 
o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Cabaleiro Goas de Orense 
 

3.780,00 € 

2º addenda ao Convenio de colaboración asinado o 3 de abril de 2007, entre 
o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Biomédica do Complexo 
Hospitalario Universitario de Vigo 
 

3.780,00 € 



Protocolo de adhesión do Servizo Galego de Saúde ao Convenio de 18 de 
xuño de 2007 entre a Xunta de Galicia e a Fabríca Nacional de Moeda e 
Timbre- Real Casa da Moeda para a prestación de servizos de certificación 
de firma electrónica e outros servizos relativos á administración electrónica 
 

 Sen 
aportación 
económica 

Convenio de colaboración entre a Conselleria de Sanidade, a Secretaria 
Xeral de Emigración e a Fundación España Saúde para a prestación de 
asistencia sanitaria e farmacolóxica aos galegos residentes en Venezuela 
 

600.000 
(bianual) 

Convenio de cooperación educativa entre a Conselleria de Sanidade , o 
Servizo Galego de Saúde e a Universidade da Coruña para a realización de 
prácticas preprofesionais 
 

sen aportación 
económica 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización da 
segunda edición do curso de posgrao "master en economía e xestión da 
saúde" 
 

80.000,00   

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e o Instituto 
Tecnolóxico para o control do medio mariño de Galicia para análise de 
biotoxinas dentro do programa de salubridade de moluscos  
 

30.890,80 

Addenda ao Convenio de cooperación coa Asociación Alborada de Vigo para 
o desenvolvemento do programa "creative? nas provincias da Coruña, Lugo 
e Ourense 
 

70.000 

Convenio de colaboración entre a Conselleria de Sanidade e a Asociación 
Coruñesa de Esclerose Múltiple (ACEM) para levar a cabo o proxecto "portas 
abertas" 

18.865 

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Sanidade e Consumo e a 
Conselleria de Sanidade/Servizo Galego de Saúde da Comunidade 
Autónoma de Galicia para desenvolver as recomendacións establecidas na 
estratexia de atención ao parto normal no Sistema Nacional de Saúde 

76.194,43 

Protocolo de colaboración entre a Delegación do Goberno para o Plan 
Nacional sobre Drogas, a Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde 
da Xunta de Galicia e a Sociedade Condes de Albarei, S.A. sobre a 
execución dos compromisos asumidos en materia de contratación temporal 
de drogodependentes en proceso de reinserción sociolaboral no 
procedemento de alleamento das sociedades Albariño Bayón S.L. e 
Comercial Oula, S.A. e do inmoble "Granxa de Fontan". 
 

sen aportación 
económica 

Convenio entre a Consellería de Sanidade, ou Servizo Galego de Saúde e o 
Centro residencia Santa María da Veiga para a organización da prestación 
farmacéutica 

sen aportación 
económica 

Convenio entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o 
Centro residencia Sanmartiño da Mezquita para a organización da prestación 
farmacéutica 

Sen aportación  
económica 

Convenio entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o 
Centro Residencia O Bolo para a organización da prestación farmacéutica 

sen aportación 
económica 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a U.S.C. para o estudo de determinados aspectos relacionados 
coa problemática asociada ao consumo de drogas. 

61.310 
(bianual) 

Convenio de colaboración para o cofinanciamiento co Concello de Culleredo 
para o ano 2008/2009 para o desenvolvemento de programas de prevención 
de drogodependencias. 

30.000,00 
(bianual)) 



Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia 

6.000 

Convenio especifico para o ano 2008 do protocolo xeral de colaboración 
subscrito o 1 de setembro de 1999 entre o Ministerio do Interior (Delegación 
do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas) e a Comunidade Autónoma 
de Galicia 

Sen aportación 
económica 

Convenio de colaboración entre a Conselleria de Sanidade e o Instituto de 
Saúde Carlos III para realización dun sistema de vixilancia epidemiolóxica 
molecular da infección por VIH en Galicia e un estudo de investigación dos 
dous subtipos non-b recombinantes detectados 
 

76.000,00 
(plurianual) 

Convenio de colaboración para a creación e posterior acreditación dunha 
unidade docente para formación de especialistas en radiofarmacia 

sen aportación 
económica 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade e a Universidade 
de Santiago para a edición do vocabulario de medicina (galego, español, 
inglés, portugués) 

24.500,00   

Convenio de colaboración para o desenvolvemento de programas de 
tratamento de drogodependencias asinados entre a Consellería de Sanidade-
Servizo Galego de Saúde e a asociación Cruz Vermella 

9.319,76   

Convenio de colaboración coa Asociación Madro de Vigo para o apoio ao 
piso de inserción social de drogodependentes 

18.000,00 

Convenio de colaboración coa Asociación Abeiro de Ourense para o apoio ao 
piso de inserción social de drogodependentes 

18.000,00 

Convenio de colaboración entre a Conselleria de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Asociación Nenos Entrecalles de Santiago de Chile para o 
apoio á formación e intervención preventiva de drogodependencias 
 

24.000,00 € 

Convenio de colaboración entre a Conselleria de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Asociación Cidadá de loita contra a droga da Coruña 

115.410 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade , o Servizo Galego 
de Saúde e o concello do Grove para a implantación e mellora da calidade 
asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de excelencia 
europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

20.000,00 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade , o Servizo Galego 
de Saúde e o concello de Monforte de Lemos para a implantación e mellora 
da calidade asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de 
excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality Management 

1.937,00 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade , ou Servizo 
Galego de Saúde e o concello de Pontevedra para a implantación e mellora 
da calidade asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de 
excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

26.226,00 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade , ou Servizo 
Galego de Saúde e o concello de Vigo para a implantación e mellora da 
calidade asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de 
excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

37.018,00 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Asociación Cidadá de Loita contra a droga Alborada para a 
implantación e mellora da calidade asistencial na rede do PGD co 
desenvolvemento do modelo de excelencia europeo EFQM (European 
Foundation for Quality Management) 

42.442,00 



Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Asociación Ferrolá de drogodependencias para a implantación 
e mellora da calidade asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do 
modelo de excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality 
Management 

23.670,00 

Convenio de colaboración entre a Conselleria de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Asociación Cruz Vermella de Lugo para a implantación e 
mellora da calidade asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do 
modelo de excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality 
Management) 

26.634,00 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Asociación cidadá de loita contra a droga da Coruña (ACLAD) 
para a implantación e mellora da calidade asistencial na rede do PGD co 
desenvolvemento do modelo de excelencia europeo EFQM (European 
Foundation for Quality Management) 

54.449,35 

Convenio de colaboración entre O Servizo Galego de Saúde e a Fundación 
do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para o desenvolvemento 
do programa de investigación en reprodución asistida e posta en marcha do 
laboratorio de diagnostico xenético preimplantacional no Complexo 
Universitario A Coruña 

43.126 

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Deputación 
Provincial de Lugo para a cobertura de gardas no Complexo Hospitalario 
Xeral Calde de Lugo. 

10.807,62 

Convenio de colaboración para o desenvolvemento de programas de 
tratamento de drogodependencias asinados entre a Consellería de Sanidade-
Servizo Galego de Saúde e a asociación ferrolá de drogodependencias 
(ASFEDRO). 

11.994,40 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade , o Servizo Galego 
de Saúde e o concello de Burela para a implantación e mellora da calidade 
asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do Modelo de Excelencia 
Europeo (EFQM) (European Foundation for Quality Management) 

4.567,00 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade , o Servizo Galego 
de Saúde e o concello do Porriño para a implantación e mellora da calidade 
asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de excelencia 
europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

23.018,00 



Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade,  o Servizo Galego 
de Saúde e o concello de Ribeira para a implantación e mellora da calidade 
asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de excelencia 
europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

6.973,00 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e o concello de Cangas para a implantación e mellora da calidade 
asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de excelencia 
europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

24.584,00 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e o concello de Villagarcia de Arousa para a implantación e mellora 
da calidade asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de 
excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality Management 

4.251,00 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e o Concello de Carballo para a implantación e mellora da calidade 
asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de excelencia 
europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

23.241,00 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e o Concello de Noya para a implantación e mellora da calidade 
asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de excelencia 
europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

2.120 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e o Concello de Santiago de Compostela para a implantación e 
mellora da calidade asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do 
modelo de excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality 
Management) 

11.402,00 

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Federación 
de Asociacións de familiares e enfermos mentais de Galicia 
(FEAFES/FEAFES Galicia) para o desenvolvemento dun sistema de 
información e calidade nas unidades de apoio comunitario para persoas con 
enfermidade mental concertadas polo Servizo Galego de Saúde 

120.000,00 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e o centro gerontológico EUXA Naron para a organización da 
prestación e atención farmacéutica 

sen aportación 
económica 



Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Residencia Fogar San José de Monforte da Congregación das 
hermanitas dos anciáns desamparados 

sen aportación 
económica 

Convenio de colaboración entre a Consellería de sanidade da Xunta de 
Galicia e a Fundación para a cooperación e Saúde Internacional Carlos III. 

20.000,00 

Convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e o concello de Orense para a implantación e mellora da calidade 
asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de excelencia 
europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

7.084,00 

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Fundación 
Publica Hospital Virxe dá Xunqueira para a execución de obras de reforma 
nas súas instalacións 

50.000,00 

Convenio coa Universidade de Santiago para a realización de pericias 
medico -psiquiátricas e a formación neste ámbito 

50.000 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, Servizo Galego 
de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización da 
atención odontolóxica nos módulos asistenciais I, II e III para o ano 2008 

107.000,00   

Adenda ao Convenio bilateral de colaboración entre a Entidade Publica 
Empresarial Red.es a Xunta de Galicia para o desenvolvemento da sanidade 
en liña (e-sanidade) no marco do plan Avanza 
 

 Sin aportación 
económica 

Protocolo de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o concello de 
Tomiño para a execución das obras de construción dun novo centro de 
Saúde en Goizán 

 Sen 
aportación 
económica 

Convenio marco de colaboración entre a Consellería de sanidade da Xunta 
de Galicia e a Consellería de Sanidade da Xunta de Castela e León. 

sen aportación 
económica 

Protocolo entre a Consellería de Sanidade- Servizo Galego de Saúde e a 
Federación galega de municipios ou provincias, sobre asunción dos custos 
de mantementos dos centros de saúde. 

sen aportación 
económica 



Convenio especifico de colaboración entre a Administración Xeral do Estado, 
a través do Instituto de Saúde Carlos III, e a Comunidade Autónoma de 
Galicia no “programa de estabilización de investigadores e de intensificación 
da actividade investigadora no Sistema Nacional de Saúde”. 

140.000 
(plurianual) 
 

Convenio especifico de colaboración entre a Consellería de Sanidade da 
Xunta de Galicia e a Xerencia Rexional de Saúde de Castela e León para a 
atención primaria, especializada e asistencia sanitaria de urxencias e 
urxencias en determinadas zonas 

sen aportación 
económica 

Addenda pola que se prorroga o convenio de colaboración entre a 
Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saude e a “Asociación 
Española para el registro y estudio de las malformaciones congénitas” 
(ASEREMAC) para o ano 2008 

20.000 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego 
de Saúde e a Universidade de Vigo para a constitución do Instituto de 
Investigación Sanitaria de Vigo 

sen aportación 
económica 

Addenda ó Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saude e a 
Asociación Española de normalización e Certificación (AENOR) 

6.000 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, a Univ ersidade 
Internacional Menéndez Pelayo, a Confederación Galega de Asociacións 
veciñais e a Federación para a Defensa da Sanidade Pública. 

90.000  

 
 


