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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de sanIdade

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2017 pola que se procede á publicación 
das subvencións concedidas e denegadas en virtude da Orde do 2 de agosto 
de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións 
para proxectos de saúde pública no campo do VIH/sida e outras infeccións de 
transmisión sexual realizados en Galicia por entidades privadas sen ánimo de 
lucro.

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, e do artigo 18 da Orde do 2 de agosto de 2017 pola que se aproban as 
bases reguladoras e se convocan subvencións para proxectos de saúde pública no campo 
do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual realizados en Galicia por entidades 
privadas sen ánimo de lucro, procédese á publicación das subvencións concedidas e de-
negadas en virtude de dita orde.

Crédito orzamentario inicial: 390.000,00 €.

Aplicación: 1102.413A.481.1.

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

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2017

Jesús Vázquez Almuíña 
Conselleiro de Sanidade 
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ANEXO

Entidade solicitante Título do proxecto Puntos e causas 
de non subvención

Importe 
2017

Importe 
2018

Importe 
2019

Importe 
2017-2019

Comité Cidadán Antisida 
da Coruña (Casco)

Proxecto de accións de saúde pública no 
campo do VIH/sida e ITS en Galicia 253 13.960,36 € 35.675,88 € 21.715,48 € 71.351,76 €

Médicos del Mundo
Prevención da infección por VIH/sida 
nas persoas en contexto de prostitución, 
énfase nas mulleres trans

249 11.966,04 € 25.720,85 € 13.754,81 € 51.441,70 €

Ecos do Sur
Atención socio-sanitaria en VIH/sida ao 
colectivo inmigrante da Coruña e Lugo 
2017-2019

249 10.968,87 € 21.450,00 € 10.481,13 € 42.900,00 €

Aliad-Ultreia
Talleres sanitarios e información sobre 
VIH para mulleres vítimas de trata e/ou 
explotación sexual

237 10.470,29 € 20.475,00 € 10.004,72 € 40.950,00 €

Fundación 
Érguete-Integración

Accións de saúde pública no campo 
do VIH/sida e outras infeccións de 
transmisión sexual

228 9.971,70 € 15.600,00 € 5.628,30 € 31.200,00 €

Asociación Faraxa pola 
Abolición da Prostitución

Intervención socio-sanitaria con PEP, e 
prevención, detección e control do VIH/
sida e outras ITS en Galicia

221 9.473,12 € 18.525,00 € 9.051,89 € 37.050,00 €

Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela Corazón vermello 218 8.974,53 € 17.550,00 € 8.575,47 € 35.100,00 €

Hermanas Oblatas del 
Santísimo Redentor, 
Ferrol 

Proxecto Beirarrúa. Prevención do VIH/
sida e ETS en personas vítimas en 
situación de prostitución.

203 8.475,95 € 9.778,27 € 1.302,33 € 19.556,54 €

Asociación Gallega de 
Afectados por el VIH/sida 
(AGAVIH)

Auto-cuídate: prevención, capacitación e 
control do VIH/sida e outras ITS en HSH 203 7.977,36 € 15.600,00 € 7.622,64 € 31.200,00 €

Comité Cidadán Antisida 
de Ourense

Proxecto de intervención en VIH/sida do 
Comité cidadán antisida de Ourense 194 7.478,78 € 14.625,00 € 7.146,23 € 29.250,00 €

Cáritas Diocesana 
Tui-Vigo Axuda a domicilio

138 puntos.
A orde só finanancia os 

10 proxectos máis puntuados. 
Este é o décimo primeiro
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Entidade solicitante Título do proxecto Puntos e causas 
de non subvención

Importe 
2017

Importe 
2018

Importe 
2019

Importe 
2017-2019

Fundación de 
Solidariedade Amaranta Érguete Muller-Achegamento ao medio

Puntuación insuficiente no 
punto 1 dos criterios de 

valoración (art. 14)

Asociación 
Socioeducativa para a 
Educación (Aseduc)

Infórmate e perde o medo
Puntuación insuficiente no 

punto 1 dos criterios de 
valoración (art. 14)

Concello de Rairiz de 
Veiga

Prevención VIH/sida Romaría da 
Saínza 2017

Entidade non recollida no 
obxecto desta orde (art. 1)

Total 99.717,00 € 195.000,00 € 95.283,00 € 390.000,00 €
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