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ANEXO

Nº expediente Empresa Importe
Data 

resolución 

PR 858A 2007/002 
Atlántica de Información e Comunicación 
de Galicia, S.A. 

15.000 € 27-6-2007

PR 858A 2007/003 Daniel Juan Soto Rodrigo 7.500 € 27-6-2007

PR 858A 2007/004 Biblos Clube de Lectores, S.L. 7.500 € 27-6-2007

PR 858A 2007/005 José Manuel González Benavides  15.000 € 27-6-2007

PR 858A 2007/006 Editorial Compostela, S.A. 452.500 € 27-6-2007

PR 858A 2007/008 Garherve, S.L. 23.750 € 27-6-2007

PR 858A 2007/010 Promocións Culturais Galegas, S.A. 58.750 € 27-6-2007

PR 858A 2007/011 Grupo Código Cero de Comunicación, S.L. 15.000 € 27-6-2007

PR 858A 2007/012 Atlantia Entertainment, S.L. 5.000 € 27-6-2007

PR 858A 2007/013 
Vilaboa Martínez, Fernando 000743765P 
S.L.N.E.

5.000 € 27-6-2007

PR 858A 2007/014 Editorial Galaxia, S.A. 5.000 € 27-6-2007

PR 858A 2007/015 Editorial Galaxia, S.A. 1.250 € 27-6-2007

PR 858A 2007/016 Edicións Alen Miño, S.L. 28.750 € 27-6-2007

Resolución do 2 de novembro de 2007 pola
que se fan públicas as axudas concedidas ao
abeiro da do 11 de abril, da Secretaría Xeral
de Relacións Exteriores, pola que se aproban
as bases reguladoras da concesión de sub-
vencións, en réxime de concorrencia compe-
titiva, para a execución de proxectos de coo-
peración ao desenvolvemento no exterior ás
universidades, ás empresas e organizacións
empresariais, aos sindicatos e ás comunida-
des galegas no exterior, e pola que se convo-
can as correspondentes ao ano 2007.

Conforme o establecido polo primeiro parágrafo do
artigo 9 da Resolución do 11 de abril de 2007, da

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores, pola que se
aproban as bases reguladoras da concesión de sub-
vencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de cooperación ao
desenvolvemento no exterior ás universidades, ás
empresas e organizacións empresariais, aos sindica-
tos e ás comunidades galegas no exterior, e pola que
se convocan as correspondentes ao ano 2007, unha
vez ultimada a concesión de axudas, publicarase no
Diario Oficial de Galicia a relación das concedidas
con indicación do beneficiario/a, contía, país de exe-
cución do proxecto e finalidade.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas
concedidas pola resolución da Secretaría Xeral de
Relacións Exteriores, do 23 de xullo, para a execu-
ción de proxectos de cooperación ao desenvolve-
mento no exterior ás universidades, ás empresas e
organizacións empresariais, aos sindicatos e ás
comunidades galegas no exterior, por un importe
global dun millón cento quince mil sesenta e seis
euros (1.115.066 euros), nas contías, beneficiarios,
finalidade, país de execución e aplicacións orza-
mentarias que se relacionan no anexo desta resolu-
ción.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2007.

P.S. (Orde 1-10-2007)
Gumersindo Guinarte Cabada

Secretario xeral da Presidencia

ANEXO  

Distribución financeira 

04.41.331A.490.0 04.41.331A.790.0 Nº expte. Axente Denominación do proxecto 
Subvención 
concedida € 

Anualidade 
2007 € 

Anualidade 
2008 € 

2007 € 2008 € 2007 € 2008 € 

2007/16 Universidade da Coruña Fortalecemento técnico e formativo da 
unidade de  hidroxeoloxía do dept. de 
hidráulica da RASD. Asistencia técnica 
para a protección dos recursos hídricos e 
xestión de residuos. Alxeria. 

43.297 27.024 16.273 21.943 12.887 5.081 3.386 

2007/28 Universidade da Coruña Asistencia técnica, formativa e investigación 
nas zonas de actuación do programa 
hidrosanitario de Same. Tanzania. 

86.282 55.485 30.797 48.299 26.007 7.186 4.790 

2007/17 ANFACO-CECOPESCA Promoción do consumo de produtos 
pesqueiros en zonas alto andinas do Perú. 

102.181 70.879 31.302 65.044 27.876 5.835 3.426 

2007/18 Confederación Intersindical 
Galega 

Implantación e capacitación en enerxías 
renovables na área da saúde nun 
campamento de refuxiados saharahuí 
Picersa. Alxeria. 

181.700 122.930 58.770 25.563 17.042 97.367 41.728 

2007/05 Universidade de Santiago de 
Compostela 

Cultivo experimental de mexilón en Senegal. 
171.751 113.922 57.829 59.569 39.712 54.353 18.117 

2007/07 Fundación Galicia Innova Estudo de viabilidade para a construción 
dunha planta de residuos da construción e 
demolición en La Habana. Cuba. 

35.014 35.014 ---- 35.014 --- ---- ---- 

2007/02 Universidade da Coruña Conservación de solos e augas no altiplano 
boliviano e a bacía do río de La Plata. 
Bolivia, Brasil, Arxentina. 

105.000 66.900 38.100 39.600 26.400 27.300 11.700 

2007/03 Universidade de Santiago de 
Compostela 

Dereito ao desenvolvemento humano e de 
potencialidades de nenos/as e adolescentes 
en situación de exclusión e risco, fillos/as de 
padres privados de liberdade. Ecuador, 

121.447 85.012 36.435 13.169 5.645 71.843 30.790 

2007/21 Universidade de Vigo Empoderamento da muller traballadora no 
sector informal de cinco municipios no norte 
de Honduras. 

30.093 18.057 12.036 15.724 10.482 2.333 1.554 

2007/23 Universidade de Santiago de 
Compostela 

Fortalecemento institucional en ordenación 
do territorio norte de Nicaragua. 

102.979 65.513 37.466 48.432 26.078 17.081 11.388 

2007/08 Fundación Galicia Innova Implantación de 3 sistemas de análise de 
perigos e puntos críticos en hospitais de  
referencia para a posterior adaptación á rede 
de saúde cubana. Cuba. 

35.564 23.117 12.447 23.117 12.447 --- --- 
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Distribución financeira 

04.41.331A.490.0 04.41.331A.790.0 Nº expte. Axente Denominación do proxecto 
Subvención 
concedida € 

Anualidade 
2007 € 

Anualidade 
2008 € 

2007 € 2008 € 2007 € 2008 € 

2007/13 Serviguide, S.L. Estudo de viabilidade para a construción 
dunha planta de residuos de construción e 
demolición na área metropolitana de San 
Salvador. O Salvador. 

23.258 23.258 ---- 23.258 --- --- --- 

2007/14 Rural Consulting Centro de formación e promoción do 
Turismo, E Mozambique. 

76.500 54.300 22.200 20.700 13.800 33.600 8.400 

                                                                         Total 1.115.066 761.411 353.655 439.432 218.376 321.979 135.279 

Resolución do 2 de novembro de 2007
pola que se fan públicas as axudas conce-
didas ao abeiro da do 11 de abril, da
Secretaría Xeral de Relacións Exteriores,
pola que se aproban as bases reguladoras
da concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia competitiva, para activida-
des formativas e de sensibilización que
desenvolvan as organizacións non gober-
namentais de cooperación para o desen-
volvemento e pola que se convocan as
correspondentes ao ano 2007.

Conforme o establecido polo primeiro parágrafo do
artigo 9 da Resolución do 11 de abril de 2007, da
Secretaría Xeral de Relacións Exteriores, pola que
se aproban as bases reguladoras da concesión de
subvencións, en réxime de concorrencia competiti-
va, para actividades formativas e de sensibilización
que desenvolvan as organizacións non gobernamen-
tais de cooperación para o desenvolvemento e pola
que se convocan as correspondentes ao ano 2007,
unha vez ultimada a concesión de axudas, publica-

rase no Diario Oficial de Galicia a relación das con-
cedidas con indicación da entidade beneficiaria,
contía e finalidade.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas con-
cedidas pola Resolución da Secretaría Xeral de Rela-
cións Exteriores, do 23 de xullo, para a execución de
proxectos de actividades formativas e de sensibiliza-
ción que desenvolvan as organizacións non goberna-
mentais de cooperación para o desenvolvemento, por
un importe global de trescentos cincuenta e oito mil
setecentos sesenta e cinco euros (358.765 euros), nas
contías, beneficiarios/as e finalidade que se relacio-
nan no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2007.

P.S. (Orde 1-10-2007)
Gumersindo Guinarte Cabada

Secretario xeral da Presidencia

ANEXO  

Distribución financeira 
04.41.331A.481.0 

Nº expte. Entidade beneficiaria Denominación do proxecto Subvención 
concedida 

Anualidade 
2007 

Anualidade 
2008 

2007/33 Asociación Cultural de Cooperación 
e Desenvolvemento A Cova da Terra

Alternativas comerciais e económicas para o desenvolvemento 4.640 2.784 1.856 

2007/27 Asociación Cultural Bicis Pola Paz 8ª aula itinerante de contos solidarios 9.900 5.940 3.960 

2007/21 Asociación Amarante para o 
Ecodesenvolvemento 

Consumo S.O.S.tible 12.420 7.452 4.968 

2007/07 Fundación Entreculturas Fe y 
Alegría 

Programa de formación e de exercicio activo dos valores da educación para o 
desenvolvemento da cidadanía global para mozos/as educadores/as 

15.300 9.180 6.120 

2007/38 Implicadas/os no desenvolvemento Dez anos de implicadas 18.000 10.800 7.200 

2007/41 Implicadas/os no desenvolvemento Vanakkam 12.700 7.620 5.080 

2007/12 Fundación UNICEF Proxecto de sensibilización nas escolas galegas sobre a situación da infancia nos 
países menos desenvolvidos 

8.764 5.259 3.505 

2007/23 Asociación Amarante para o 
Ecodesenvolvemento 

Proxecto de educación para o desenvolvemento de Galicia con vistas ao Sur 11.610 6.966 4.644 

2007/22 Asamblea de Cooperación por la 
Paz 

Formación, participación e sensibilización en cooperación ao desenvolvemento e 
obxectivos do milenio 

15.979 9.588 6.391 

2007/29 Médicos del Mundo Fotográfica, vidas ao redor da sida 18.000 10.800 7.200 

2007/01 Intered Campaña de sensibilización e formación do profesorado con enfoque de xénero: 
intercambio de experiencias Galicia e centro cultural Poveda da República 
Dominicana 

17.295 10.377 6.918 

2007/42 Meniños, Fundación para Infancia Axúdanos a cambiar o mundo de Milú 9.090 5.454 3.636 

2007/06 Manos Unidas Mellorar a saúde materna segundo o obxectivo do desenvolvemento do milenio 18.443 11.066 7.377 

2007/25 Solidariedade Internacional de 
Galicia 

Contos do mundo: Irene en Senegal 19.911 11.947 7.964 

2007/08 Asamblea de Cooperación por la 
Paz 

Mellora da coordinación de esforzos dos actores galegos de cooperación e da 
definición de liñas estratéxicas de intervención para acadar un impacto efectivo das 
intervencións de desenvolvemento en catro países centroamericanos: O Salvador, 
Guatemala, Honduras e Nicaragua 

20.000 20.000   ------ 


