
DOG Núm. 231 Xoves, 3 de decembro de 2015 Páx. 45497

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2015 pola que se procede á publicación das 
subvencións concedidas e denegadas en virtude da Orde do 6 de xullo de 2015 
pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións para 
proxectos de acción de saúde pública no campo do VIH/sida en Galicia.

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, e do artigo 16.2 da Orde do 6 de xullo de 2015 pola que se aproban as 
bases reguladoras e se convocan subvencións para proxectos de acción de saúde pública 
no campo do VIH/sida en Galicia, procédese á publicación das subvencións concedidas e 
denegadas en virtude da devandita orde.

Crédito orzamentario inicial: 290.000,00 €.

Aplicación: 1002.413A.481.1.

No que se refire ás entidades beneficiarias, importes concedidos, finalidade da subven-
ción e causas de denegación: véxase o anexo.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2015

Jesús Vázquez Almuíña 
Conselleiro de Sanidade

Informe anexo de subvencións anti-VIH 2015-2017

Aplicación orzamentaria: 1002.413A.481.1

Entidade solicitante Título do proxecto
Puntos e 

causas de non 
subvención

Importe 
2015

Importe 
2016

Importe 
2017

Importe 
2015-2017

Médicos del 
mundo-Galicia
G-79408852

Prevención da infección por 
VIH/sida dos homes, mulleres 
e transexuais en contexto de 
prostitución en Galicia

1.080 puntos 10.435,38 € 20.250,00 € 9.814,62 € 40.500,00 €

Ecos do sur
G-15354483

Atención sociosanitaria en 
VIH/sida ao colectivo inmigrante 
da Coruña e Lugo 2015-2017

1.055 puntos 9.859,16 € 19.186,25 € 9.327,08 € 38.372,49 €

C
V

E
-D

O
G

: 5
0x

fk
0y

1-
a9

h0
-b

ao
5-

to
n4

-o
r9

4v
vm

eg
m

w
7



DOG Núm. 231 Xoves, 3 de decembro de 2015 Páx. 45498

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Entidade solicitante Título do proxecto
Puntos e 

causas de non 
subvención

Importe 
2015

Importe 
2016

Importe 
2017

Importe 
2015-2017

Hermanas Oblatas 
do Santísimo 
Redentor
R-1500092-J

Proxecto Beirarrúa. Proxecto de 
rúa para a prevención de 
VIH/sida e ITS en persoas 
vítimas de trata con fins de 
explotación sexual e prostitución

1.025 puntos 3.243,87 € 6.000,00 € 2.756,13 € 12.000,00 €

Cáritas Diocesana 
de Santiago de 
Compostela
R-1500053-B

Corazón Vermello 1.003 puntos 11.952,18 € 23.438,75 € 11.486,61 € 46.877,54 €

Asociación Faraxa 
pola abolición da 
prostitución
G-27728658

Ben-estar II: intervención socio-
sanitaria con PEP en Galicia na 
prevención, detección e control 
do VIH/sida e outras ITS

999 puntos 7.471,70 € 14.500,00 € 7.028,30 € 29.000,00 €

Aliad Ultreia
G-27021120

Talleres sanitarios e información 
sobre VIH para mulleres vítimas 
de trata e/ou explotación sexual 
e mulleres que exercen a 
prostitución

962 puntos 7.098,11 € 13.775,00 € 6.676,88 € 27.549,99 €

Comité antisida da 
Coruña (Casco)
V-15279219

Proxecto de acción de saúde 
pública no campo do VIH/sida en 
Galicia

959 puntos 6.724,53 € 13.050,00 € 6.325,47 € 26.100,00 €

Asociación 
socioeducativa 
para la educación 
(Aseduc)
G-70067830

Infórmate... perde o medo 
(Programa de loita contra o 
VIH/sida)

954 puntos 6.350,94 € 12.325,00 € 5.974,05 € 24.649,99 €

Comité cidadán 
antisida de Ourense
G-32169609

Proxecto de intervención en 
VIH/sida do Comité cidadán 
antisida de Ourense

950 puntos 5.977,36 € 11.600,00 € 5.622,64 € 23.200,00 €

Fundación 
Érguete-Integración
G-36861078

Accións de saúde pública no 
campo do VIH/sida

918 puntos 5.603,77 € 10.875,00 € 5.271,22 € 21.749,99 €

AGAVIH
G-27813146

Auto-cuídate: Prevención y 
detección del VIH/sida y otras 
ITS en HSH

815 puntos

Cáritas Diocesana de 
Tui-Vigo
R-3600368-I

Axuda a domicilio 811 puntos

Cruz Vermella 
Española en Galicia
Q-2866001-G

Prevención da transmisión do 
VIH, hepatite e outras ITS entre 
a poboación inmigrante de 
Ourense

770 puntos

Asociación de 
proxectos globais 
de inserción 
e integración 
sociolaborais ALAR 
Galicia
G-15775901

ALAR V: prevención do VIH/sida 499 puntos
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Entidade solicitante Título do proxecto
Puntos e 

causas de non 
subvención

Importe 
2015

Importe 
2016

Importe 
2017

Importe 
2015-2017

Asociación Antonio 
Noche
G-15210388

Prevención en mulleres 
inmigrantes, mulleres 
pertencentes a minorías étnicas 
e mulleres en situación de 
vulnerabilidade, con condutas 
de alto risco para a infección por 
VIH/sida

Non acada 
puntuación 
mínima 
en rigor 
metodolóxico

Asociación de 
mulleres en 
igualdade de Vigo
G-27712306

Axuda en positivo Non acada 
puntuación 
mínima 
en rigor 
metodolóxico

Federación de AAVV 
Eduardo Chao
G-36681708

Proxecto de formación e 
información contra o VIH para 
colectivos vulnerables na cidade 
de Vigo

Non acada 
puntuación 
mínima 
en rigor 
metodolóxico

Instituto Galego de 
Xestión para o 3º 
sector-Igaxés3
G-15784978

Proxecto de acción de saúde 
pública no campo do VIH/sida

Non cumpre 
requisito 1

Total 74.717,00 € 145.000.00 € 70.283,00 € 290.000,00 €
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