MEMORIA XUSTIFICATIVA
FO203

Memoria xustificativa das actividades desenvolvidas na anualidade

1. DATOS DA ENTIDADE
NOME DA ENTIDADE Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
G15044811
NIF

2. DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES DESENVOLTAS
O proxecto CERNA é o proxecto que promove ADEGA para a difusión e divulgación da información
ambiental e cultural do país. Está conformado pola edición dixital e impresa da única revista galega sobre
ecoloxía e medio ambiente, a Revista CERNA e pola edición radiofónica do espazo Radio CERNA, tamén
desde o soporte dixital e do soporte analóxico, a través de emisoras locais e municipais colaboradoras na súa
difusión. Desde 2019, tamén forma parte do proxecto a canle dixital de Cerna TV, para difusión de contidos
audiovisuais, o Dosier de información ambiental e o Cerna-Barómetro. Todos estes soportes, enmarcados no
proxecto CERNA, son medios divulgativos de referencia no eido ambiental galego, escritos e producidos
integramente en galego e coa maior traxectoria na difusión deste tipo de contidos: desde 1993, a Revista
Cerna, e desde 2005 Radio Cerna.
A presente axuda solicitouse co obxectivo de poder desenvolver e dar continuidade a este proxecto
de divulgación ambiental e cultural na provincia da Coruña durante o ano 2019. A actividade durante 2019
concretouse no seguinte:
2.a) EDICIÓNS REVISTA CERNA
Durante o ano 2019, realizáronse 3 edicións da revista Cerna, dúas dixitais (81 e 82, de 36 e 44
páxinas, respectivamente) e a edición impresa de 64 páxinas en formato anuario (Cerna 2019), a cor e en
papel con certificado FSC, reciclado e ecolóxico, cunha tiraxe de 2.100 exemplares para distribuír na provincia
da Coruña. As edicións dixitais están subidas a un repositorio on-line e visibles a través da páxina web
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https://adega.gal/revistacerna. O número de artigos publicados foron 30, e 44 os autores e autoras que
participaron na súa elaboración.
2.b) ESPAZOS RADIO CERNA
Durante o ano 2019, Radio Cerna produciu e emitiu 70 espazos de radio a través de 23 emi soras
locais e municipais, das cales 12 son da provincia da Coruña, e a través da rede (desde a súa páxina web:
https://adega.gal/radiocerna, desde as redes sociais e a plataforma de podcast ivoox.com). Todos estes
espazos están subidos no repositorio web e pódense escoitar vía streaming ou mediante descarga de arquivo.
Deste xeito estase a conseguir completar un repositorio histórico de voces e letras sobre medio ambiente e
ecoloxía en Galiza, que están dispoñibles de balde para calquera usuario/a, con pos ibilidade ademais de
subscrición por RSS.
2.c.) PEZAS AUDIOVISUAIS EN CERNA TV
CERNA TV púxose en marcha dentro do Proxecto Cerna durante 2019, como medio de difusión online de contidos audiovisuais sobre medio ambiente, ecoloxismo e patrimonio cultural de Galiza. Conseguiu
poñerse a andar plenamente a partir de setembro de 2019, logo da configuración da videoteca e do espazo
de exposición pública de contidos, así como da imaxe gráfica e dos software necesarios. CERNA TV tamén
tivo que agardar á adquisición de equipo técnico para a filmación e edición de vídeos, que tamén tería lugar
no outono de 2019. Así pois, durante o último cuadrimestre de ano acadouse:
-Actualización semanal da canle principal de difusión con contidos novos en Cerna TV.
-Publicación de 3 entrevistas na sección “Conversas co Ecoloxismo” (2 de produción interna,
separadas en 5 pezas e 1 de produción allea).
-Retransmisión de 5 eventos, 3 de xornadas de carácter ambiental de produción propia e 2 de
produción allea.
-Reposición de 7 vídeos-denuncia, 4 de produción interna, e 2 de produción allea.
-Reposición de 10 documentais, 2 de produción propia.
2.d.) DOSIERES DE ACTUALIDADE AMBIENTAL
Este dosier ten como obxecto rexistrar diariamente todas as novas de carácter ambiental ou sobre o
patrimonio cultural publicadas nos medios dixitais galegos e con aplicacións RSS para o seguimento
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informativo, e expostas na sección da web de Radio Cerna titulada “O ambiente galego nos medios” e no
apartado “Dosier ambiental”. Neste apartado clasifícanse as novas recollidas por temática, medio de
procedencia e data de publicación, configurando semanalmente un dosier ambiental representativo da
información recollida nos medios.
Durante 2019, o Proxecto Cerna tivo que implementar no espazo web do proxecto a aplicación de
selección e rexistro de novas a través de RSS ou feeds, polo que ata agosto de 2019 non se puido efectuar
tal rexistro dun xeito adecuado e público para o conxunto da cidadanía. Desde agosto de 2019 publicáronse
máis de 2500 feeds de novas na web do proxecto Cerna e 22 dosieres ambientais coas novas sobre
patrimonio e medio ambiente publicadas nos medios de distribución galega.
2.e.) CERNA-BARÓMETRO 2019
A partir do repositorio público e aberto sobre a actualidade ambiental galega, artellouse unha nova
publicación que a partir de 2019 se vincula co Proxecto Cerna que é o Cerna-Barómetro. Este documento
pretende facer unha análise daquela información ambiental que suscita maior interese nos medios de
comunicación e que marcan o discurso ambiental vixente no noso territorio. O Cerna-Barómetro tamén trata
de medir a rigorosidade e complexidade coa que os medios de comunicación abordan as cuestións de
carácter ambiental e ecoloxista, de xeito que, alén de atender ás tendencias informativas e aos fitos
ambientais do ano, faga unha análise crítica do tratamento que recibe este tipo de información, achegando
así mesmo, a perspectiva ecoloxista ao estudo do relato co gallo de que sexa considerada polos medios
informativos para a elaboración destas novas, a miúdo, sesgadas, descontextualizadas e confusas.
En 2019, ADEGA elaborou ou primeiro Cerna-Barómetro en formato dixital que foi feito público, logo
de previa consulta ao comité de expertos designado para a ocasión.

3. DATAS E LUGAR DE REALIZACIÓN
Todas as actividades descritas se desenvolveron e/ou coordinaron desde a sede de ADEGA en
Travesa dos Basquiños, 9 Baixo, de Santiago de Compostela (A Coruña).
3.a.) REVISTA CERNA: todas as publicacións editadas en 2019 se coordinaron desde a sede
principal de ADEGA, incorporando contidos esencialmente relativos a actividades, proxectos e problemáticas
ambientais relativas á provincia da Coruña ou ao ámbito galego, en xeral. A maioría dos autores/as tamén
pertencen á provincia da Coruña, incluso da Universidade da Coruña (UDC). Así mesmo, os exemplares
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impresos da revista Cerna son distribuídos na súa maior parte na provincia da Coruña, na que aumentou a
tirada ata acadar os 2.100 exemplares impresos e distribuídos nos centros de ensino de ESO e BAC,
bibliotecas públicas, universidades, asociacións culturais, medios de comunicación, concellos da provincia da
Coruña e todos os departamentos ligados á Deputación provincial.
3.b.) RADIO CERNA: todos os espazos de Radio Cerna foron elaborados desde a sede principal de
ADEGA, en Santiago de Compostela. Os contidos de carácter cultural e ambiental que recolle Radio Cerna
proceden de feitos que teñen lugar en todo o territorio galego, mais gran parte dos contidos son relativos a
feitos acontecidos na provincia da Coruña, pois os espazos radiofónicos son difundido a través de 12 emisoras
locais e municipais da provincia coruñesa nos horarios que se indican (ata maio, nos luns, mércores e venres
de cada semana) os venres de cada semana.
MUNICIPIOS DE EMISORAS DA CORUÑA NAS QUE SE EMITE RADIO CERNA
MUNICIPIO

EMISORA

FRECUENCIA FM

HORARIO
EMISIÓN
7.00
14.00

1

A CORUÑA

CUAC FM

103.4

2

AMES

AMES

107.2

12.00

3

ARZÚA

ARZÚA

107.4

11.10

4

BOIRO

BOIRO

107.2

12.00
13.00

5

AS PONTES

RADIO EUME

107.5

12.00

6

FENE

FENE

93.9

13.00

7

FERROL

FILISPIM

93.9

8.10
13.10
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00.10
8

NEGREIRA

NEGREIRA

107.0

12.30

9

CORCUBIÓN

NERIA

107.8

12.00
15.50

10

OLEIROS

OLEIROS

101.5

20.00

11

ORDES

ORDES

107.3

11.10
12.00

12

PONTECESO

RADIO
RONCUDO

106.1

12.00
15.00

3.c.) CERNA TV: A meirande parte das gravacións dos vídeos publicados en 2019 en Cerna TV foron
filmados en localidades pertencentes á provincia da Coruña, como son Santiago de Compostela, Touro,
Lousame... E todos os vídeos de produción propia filmados en 2019 foron editados e post -producidos en
Santiago de Compostela. Unha das entrevistas, dúas das xornadas divulgativas, 4 dos documentais e dous
dos vídeo-denuncia recollidos en Cerna TV durante 2019 tiveron lugar na provincia da Coruña. Nalgúns casos,
vídeos que foron gravados noutras provincias, como por exemplo “Salvemos O Iribio”, foron difundidos tamén
en foros públicos celebrados na provincia coruñesa. Así mesmo, todas as pezas audiovisuais de nova
produción foron difundidos entre os medios de comunicación xeralistas e locais da Coruña.
3.d.) DOSIER AMBIENTAL: todos os dosieres de información ambiental elaborados durante 2019
realizáronse desde a sede principal de ADEGA en Santiago de Compostela. Así mesmo, a maior parte dos
medios de comunicación dixital, xeneralistas ou locais, dos que se fai selección e acopio ou rexistro diario de
novas neste dosier de información ambiental teñen a súa sede na provincia da Coruña: Atlántico Diario,
Campo Galego, Cuturagalega.org, Efe Verde, Europa Press Galicia, Galicia Confidencial, Nós Diario,
GCiencia, La Opinión, El Correo Gallego, Praza Pública, Sermos Galiza, etc. Consecuentemente, tamén a

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal

5

MEMORIA XUSTIFICATIVA
FO203

meirande parte da información ambiental recollida nos 22 dosieres ambientais de Cerna en 2019 procede de
feitos ou acontecementos transcorridos ou que afectan á provincia da Coruña.
3.e.) CERNA-BARÓMETRO: O Cerna-barómetro é un informe elaborado a partir dos datos extraídos
no compilatorio de información ambiental descrito no anterior apartado e a súa franxa temporal corresponde
a todo un ano de difusión mediática, neste caso, desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2019. Ao ser
un informe de carácter anual, as súas conclusións deben fundamentarse en datos extraí dos de toda a
anualidade, por canto, non se pode publicar ata que esta non teña vencido (logo de ter vencido o ano). Por
este motivo, o Cerna-Barómetro foi publicado unha vez superado o ano 2019, malia que a información nel
contida corresponde única e integramente a datos relativos a 2019. A elaboración do Cerna-Barómetro tamén
foi realizada desde a sede principal de ADEGA, en Santiago de Compostela, onde tamén se someteu á análise
dos expertos convidados. O Cerna-Barómetro foi trasladado ao conxunto da poboación galega a través dos
medios de comunicación de Galiza, aos centros de prensa, socias e socios de ADEGA, subscritores/as da
revista Cerna e distintos gabinetes de prensa.
A continuación, presentamos o cronograma das actuacións desenvolvidas en 2019:

ANO 2019

RADIO CERNA

REVISTA CERNA

CERNA TV

DOSIER
ACTUALIDADE

CERNA
BARÓMETRO

Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro 2020
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En preparación
En funcionamento
En suspenso /Vacacións
Publicado
Como se pode observar, aquelas actividades que levan implícita a publicación dun compilatorio anual
ou anuario, teñen que ser publicadas unha vez superada a anualidade, malia a conter única e exclusivamente
información relativa ao ano 2019. Por outra banda, todas as actividades postas en funcionamento este ano,
como Cerna TV, o dosier ambiental ou o Cerna-Barómetro sufriron un leve retraso na súa posta en marcha
debido á demora que experimentou a necesaria creación previa de infraestrutura para a súa difusión, así
como de adquisición de equipo técnico que, á súa vez, dependía da disposición de liquidez para a realización
de investimentos.

4. CUANTIFICACIÓN E PERFIL DAS PERSOAS PARTICIPANTES
4.a.) REVISTA CERNA
Os destinatarios e destinatarias que recibiron a publicación impresa de balde foron todos os centros
de ESO e BAC, bibliotecas públicas, Universidades, asociacións culturais, medios de comunicación, concellos
da provincia da Coruña e todos os departamentos ligados ao ente provincial. Tamén se distribuíron entre os
socios e socias de ADEGA. En total de 2.100 exemplares foron distribuídos na provincia da Coruña. Así
mesmo, a través do seu soporte dixita https://adega.gal/revistacerna, a revista CERNA superou as 15.000
visitas. A estas, hai que sumarlle os destinatarios/as do soporte en papel xa mencionados/as e as interaccións
recibidas a través das redes sociais e da plataforma issuu.com. Por tanto, podemos consider ar que a revista
CERNA acadou durante 2019 un total de 19.100 beneficiarios directos en toda a comunidade autónoma, dos
cales o 80% pertencen á provincia da Coruña.
4.b.) RADIO CERNA
Estimamos que a audiencia potencial acadada por Radio Cerna en 2019 a través das emisoras
municipais e locais colaboradoras da provincia da Coruña superou as 450.000 escoitas, ás que lles hai que
sumar as escoitas on-line a través da súa web https://adega.gal/radiocerna (54.000) e as descargas a través
de ivoox.com (23.655) e as redes sociais (Facebook e twitter) de ADEGA. Neste senso, son os usuarios da

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal

7

MEMORIA XUSTIFICATIVA
FO203

provincia da Coruña os que máis acceden aos contidos de Radio Cerna a través de calquera dos seus
soportes.
4.c.) CERNA TV
Para poder realizar unha cuantificación estimada das visualizacións da canle de Cerna TV, os datos
que nos poden proporcionar con maior fidelidade esta información é a recollida a través da canle de Youtube
de ADEGA, na que se volcan todos os vídeos ligados a Cerna TV. Dado que este proxecto audiovisual non
se poido desenvolver a pleno rendimento ata xa chegado setembro de 2019, en 4 meses as visitas rexistradas
acadan as 3.023, non sendo posiblemente representativas das visitas que esta canle podería chegar a
rexistrar en todo un ano. O tempo de visualización total acada as 75,8 horas e número de subscritores, os 18.
O total de impresións acadaría as 13.900. A maior parte dos espectadores sitúanse nunha franxa dos 35 aos
44 anos, sendo un 39,8% mulleres e un 60,2% homes.
4.d.) Dosier ambiental
Ao igual que outras iniciativas incluídas dentro do Proxecto Cerna desde o ano pasado, o Dosier
ambiental, posiblemente aínda non dispoña de datos representativos anuais de persoas participantes ou
beneficiarias. A súa primeria publicación tivo lugar na primeira semana de agosto, xa que previamente, o
proxecto Cerno tivo que fornecerse das aplicacións e infraestrutura para poder levalo a cabo. Por tanto, o
período de publicación do dosier ambiental de Cerna en 2019 acadou 5 meses, desde o 2 de agosto ao 31
de decembro de 2019. Neste período conseguiu 1850 visitas segundo datos do panel de estatísticas da web
de ADEGA.
4.e.) Cerna-Barómetro
O Cerna-Barómetro en formato dixital foi enviado a todos os medios de comunicación, organizacións
sociais e culturais da provincia da Coruña, socios e socias de ADEGA, subscritores/as da Revista Cerna, e
acadou unhas 300 visitas a través da web de ADEGA, sumando un público potencial dunhas 3.000 persoas.
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5. RESULTADOS OBTIDOS
Os obxectivos xerais do proxecto CERNA previstos para o ano 2019 foron conseguidos por canto se
puxo á disposición da sociedade diferentes canles de difusión relativos á protección e conservación do
patrimonio ambiental e cultural de Galiza, integramente en lingua galega, contribuíndo ao coñecemento da
identidade propia, da nosa paisaxe e Natureza e da nosa realidade ambiental e ecoloxista. Ademais,
acadáronse os obxectivos de divulgación e concienciación dunha forma de vida máis sostible, fundamentada
na sensibilización e compromiso ambiental co medio que nos rodea. Acudimos a voces expertas nas distintas
materias de estudo que inciden na configuración sustentable da nosa contorna, dando valor a aqueles
proxectos ou investigacións realizados por investigadores/as galegos/as que contribúen ao desenvolvemento
sostible do territorio galego. Por outra banda, difundimos proxectos de base social destinados a estimular á
sociedade na conservación, recuperación e promoción de bens patrimoniais, culturais ou ambientais de
carácter público; así como casos de reivindicación ambiental fronte a proxecto que poñen en risco a
integridade ambiental ou social da poboación galega e, nomeadamente, da provincia da Coruña. Ao mesmo
tempo, contamos coa colaboración altruísta de 12 emisoras locais ou comarcais da provincia da Cor uña que
nos permitiron difundir os contidos de Radio Cerna a través das súas frecuencias moduladas, contribuíndo
así á sinerxia na comunicación ambiental da provincia e á pluralidade mediática e informativa do país e na
lingua propia.
En canto aos obxectivos específicos, consideramos que tamén se teñen acadado de forma moi
satisfactoria tendo en conta que non se puido dispoñer de todo o investimento previsto e que en 2019 nos
arriscamos a desenvolver iniciativas innovadoras dentro do proxecto Cerna de comunicación ambiental que
non teñen precedentes, como son a canle de de contidos audiovisuais Cerna TV, o Dosiera ambiental e o
Cerna-Barómetro. Estas novas iniciativas, antes de facerse públicas tiveron que abastecese da infraestrutura
tecnolóxica e dos equipos necesarios para poder ser desenvoltas, cuestión que tamén se resolveu en 2019.
No caso destas tres actividades incluídas no proxecto Cerna de 2019, todos os obxectivos previstos
se acadaron en grande medida, mesmo nalgún caso, como no de Cerna TV acadando mellores resultados
dos previstos. Radio Cerna tamén acadou os obxectivos, producindo e difundindo 70 espazos radiofónicos
dos 72 que estaban previstos. Con respecto á revista CERNA, a falta do total do orzamento solicitado, obrigou
a desbotar a impresión de 3 edicións, ficando os resultados desta actividade en 2019 na publicación de 2
edicións dixitais e unha en papel con formato anuario.

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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6. INDICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS IMPOSTAS NA CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN
E EN CONCRETO DAS OBRIGAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS NA BASE 6.
O proxecto Cerna en 2019 cumpriu con todas as condicións impostas na concesión da subvención e
obrigas específicas establecidas na base 6 da convocatoria, segundo se especifica de seguido.
-O logotipo da Deputación da Coruña foi incluído en todas as actividades subvencionadas facendo
constar que este organismo contribuíu coa súa axuda ao desenvolvemento das mesmas.

Logotipo da Deputación en Cerna 81

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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Logotipo da Deputación en Cerna 82

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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Logotipo da Deputación en Cerna Anuario 2019

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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Logotipo da Deputación en Cerna-Barómetro
2019

Ligazón ao documento completo: http://adega.gal/media/documentos/barometro_cerna_(1).pdf

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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-

A entidade tamén ten situado en lugar visible (nivel superior en marxe dereita) a imaxe corporativa da
Deputación en todas as páxinas web pertencentes ao Proxecto CERNA, á súa vez, inseridas na web
de ADEGA.

Portada sitio web Revista Cerna

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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Portada sitio web Radio Cerna

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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Portada sitio web Dosier ambiental

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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Portada sitio web Cerna TV

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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-A difusión en redes sociais das actividades subvencionadas incluíu os perfís da Área de Cultura da
Deputación, como se mostra a continuación:

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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-ADEGA utiliza como lingua vehicular en todos os seus medios de difusión e comunicación, incluída a súa
web e sitios URL asociados, a lingua galega como pode observarse nas seguintes ligazóns:

•

Páxinas Web ou Páx web xeral: http://adega.gal

•

Páx web Cerna: http://adega.gal/revistacerna

•

Páx web Radio CERNA: http://adega.gal/radiocerna

•

Páx web ADEGA-Cadernos: http://adega.gal/cadernos

•

Páx web Proxecto Ríos: http://proxectorios.org

•

Páx web Charcas con Vida: http://charcasconvida.org

•

Páx web Eira da Xoana: http://eiradaxoana.gal

•

Páx web Cousa de Raíces: https://cousaderaices.org/

•

Roteiros ADEGA-Lugo: http://roteirosadegalugo.wordpress.com/

•

Castro Remonde: http://castroderemonde.eiradaxoana.gal/

A lingua galega tamén é a lingua vehicular nas redes sociais de ADEGA:

•

Facebook: https://www.facebook.com/adega2.gal/

•

Proxecto Ríos: https://www.facebook.com/Proxecto-R%C3%ADos311328652227803/

•

Charcas con Vida: https://www.facebook.com/CharcasConVida/

•

Twitter: https://twitter.com/ADEGAgz

•

Instagram: http://instagram.com/adega_ecoloxismo

•

Ivoox.com: http://www.ivoox.com/radio-cerna

•

Issuu.com: https://issuu.com/revistacerna

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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7. XUSTIFICACIÓN DO USO DO LOCAR COMO ESPAZO HABITUAL PARA PODER INCLUIR O GASTO
ANUAL COMO CONCEPTO DE GASTO SUBVENCIONABLE.
Deben indicarse 20 actividades anuais desenvoltas no local, excluíndose do cómputo as de natureza
interna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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Este documento só terá validez se está asinado dixitalmente pola Presidencia da entidade, ou pola
persoa nomeada como representante

A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que
os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da
Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacorun a. gal
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