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QUE SON COBRE SAN RAFAEL E TERRAS DA XENTE?

Cobre San Rafael propón unha operación mineira moderna e sostible para volver
producir metais de alto valor para a transición enerxética na histórica mina de Touro.
O proxecto ten unha vida prevista de 15 anos, cun investimento que supera os 200
millóns de euros para xerar máis de 400 empregos directos.
É un proxecto mineiro e de restauración ambiental, baseado na minería de
transferencia, método que permite a restauración e integración dos ocos mineiros na
contorna de forma paralela á explotación. No seu desenvolvemento, Cobre San Rafael
aplicará as Mellores Técnicas Dispoñibles na xestión ambiental conforme á normativa
europea.
Cobre San Rafael SL é unha empresa mineira española moderna e sostible titular dos
dereitos de explotación da concesión mineira San Rafael. Está participada por Atalaya
Mining, compañía europea especializada na produción de cobre e operadora da mina
de Riotinto en Huelva, e por Explotaciones Gallegas, empresa coruñesa con máis de
100 anos de experiencia en obra civil, construción, minería de áridos, reciclaxe e
restauración ambiental.
TERRAS é a proposta de responsabilidade social corporativa de Cobre San Rafael. É
unha iniciativa de responsabilidade real coa sua contorna máis próxima e que se
estende a toda a comunidade galega.
Porque TERRAS é o acrónimo de Transparencia, Ética e Responsabilidade Real
Ambiental e Social, ao igual que Cobre San Rafael comparte acrónimo, CSR, coa
Responsabilidade Social Corporativa.

Cobre San Rafael mostra un alto compromiso co progreso e o futuro das localidades
veciñas, entendendo a participación e colaboración na vida social, cultural,
patrimonial ou formativa do territorio como unha acción imprescindible na súa
filosofía de bo veciño.
Por todo iso, Cobre San Rafael pon en marcha este programa con ánimo de contribuír
ao benestar social e ao desenvolvemento social da comarca de Arzúa, na que
desenvolve a súa actividade.
2.

POR QUE POÑEMOS EN MARCHA TERRAS DA XENTE?

O obxectivo concreto desta iniciativa TERRAS DA XENTE, é contribuír ao benestar
social e ao desenvolvemento sostible da comunidade promovendo proxectos
impulsados por entidades sen ánimo de lucro, que se encadren dentro das áreas
educativa e formativa, benéfico-social, cultural, deportiva, ambiental, recuperación do
patrimonio histórico ou mellora das infraestruturas locais.
En xeral, o programa pretende premiar, patrocinar, axudar e colaborar con proxectos
de diversa índole que redunden na mellora da calidade de vida dos cidadáns do
territorio. Para iso, pon en marcha esta convocatoria, que conta coas seguintes BASES
que estruturan o desenvolvemento da mesma.
3.

BASES

3.1.

DOTACIÓN ECONÓMICA

TERRAS DA XENTE conta cunha dotación económica anual relevante que alcanza os
25.000 euros, e que vai supoñer un importante impulso ao terceiro sector da comarca.
Para asegurar unha adecuada repartición destes fondos, e que teñan efecto positivo
nos diversos ámbitos de actuación, prevese a súa distribución en diversos premios, da
seguinte maneira:
↘ 10.000 euros. Distribuídos en tres premios aos proxectos que obteñan mellor
puntuación na convocatoria:
▪

Primeiro premio: 7.000 euros

▪

Segundo premio: 3.000 euros

↘ 15.000 euros. Distribuídos en axudas por importe máximo de 1.500 euros aos
proxectos con maior puntuación tras os tres premiados.
Para optar a algún destes premios, as organizacións deberán presentar os seus
proxectos a unha concorrencia competitiva.
3.2.

QUE REQUISITOS DEBO CUMPRIR PARA PODER PARTICIPAR?

Os proxectos que opten ás axudas contempladas neste programa deben cumprir as
seguintes condicións:
↘ Os proxectos presentados deberán ser executados na comarca de Arzúa.
↘ O prazo de execución dos proxectos establécese entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro de 2022.
↘ As entidades que soliciten devanditos proxectos deben de estar constituídas
legalmente como asociacións ou entidades sen ánimo de lucro con fins sociais,
educativos, culturais, ambientais e/ou deportivos.

↘ Cada entidade poderá presentar un único proxecto.
3.3.

COMO PRESENTO A MIÑA CANDIDATURA?

As entidades que queiran participar deberán seguir un proceso de acreditación e
valoración dos seus proxectos, que inclúe as seguintes consideracións:
1. Enviar un formulario de solicitude de participación
▪

O formulario enviarase debidamente cumprimentado ao email:
info@cobresanrafael.gal en formato PDF.

▪

Indicando no asunto do email: TERRAS DA XENTE Convocatoria 20212022. Non se atenderá ningunha solicitude recibida fóra deste período
de admisión. O formulario achégase como anexo a estas bases.

▪

O prazo para enviar o formulario de solicitude é do 15 de febreiro ao 15
de marzo de 2022.

2. Xunto ao formulario
documentación:

3.4.

de

solicitude,

hai

que

presentar

a

seguinte

▪

Unha memoria explicativa do proxecto.

▪

Un certificado bancario que acredite a titularidade da conta de abono
da axuda.

▪

Documentación acreditativa da situación legal da entidade que solicita
a axuda:
~

Fotocopia do documento de constitución da entidade.

~

Fotocopia do CIF da entidade

~

Fotocopia dos estatutos da entidade

~

Fotocopia da Resolución
correspondente.

de

inscrición

no

Rexistro

PROCESO DE VALORACIÓN

Unha vez recollidas todas as solicitudes en tempo e forma, COBRE SAN RAFAEL
procede á valoración e adxudicación das axudas.
Os proxectos presentados serán valorados por un comité composto por
representantes de COBRE SAN RAFAEL, que determinará a súa adecuación aos
obxectivos descritos nas presentes bases.
Os criterios de valoración serán os seguintes:
↘ Cantidade de poboación beneficiaria.
↘ Interese público.
↘ Solvencia da entidade para a posta en marcha do proxecto.
↘ Tipo de proxecto, poñendo especial atención naqueles dirixidos a fomentar o
Benestar Social, por ser máis necesarios neste momento para moitas familias
debido ao impacto do COVID-19 no último ano.
↘ Valoraranse especialmente aqueles proxectos que poidan desenvolverse con
total seguridade ou os que inclúan unha alternativa que garantan a súa
realización, no caso de que a pandemia do COVID-19 e as súas consecuencias
sostéñanse no tempo ou que ocorra algún outro suposto que impida a súa
posta en marcha.
3.5.

RESOLUCIÓN E ACTO DE ENTREGA

A reunión do comité de valoración realizarase na segunda quincena de marzo de 2022.
Esta entidade comunicará antes do 15 de abril de 2022 por correo electrónico a
resolución (concesión/denegación) a todas as entidades ou asociacións con proxectos
presentados.
O acto de entrega das axudas terá lugar no mes de abril de 2022 nas instalacións de
COBRE SAN RAFAEL. No devandito acto deberá estar presente un representante de
cada unha das entidades, asociacións e colectivos beneficiarios.
O pago por transferencia dos proxectos subvencionados realizarase antes do 15 de
maio de 2022.
3.6.

CONDICIÓNS PARA A ACEPTACIÓN DO PREMIO

Se o proxecto que presentaches resulta beneficiado, a aceptación da axuda supoñerá
a admisión por parte do beneficiario dos requisitos e condicións fixados nestas BASES
para a utilización e destino destas, incluíndo:
↘ Aceptar as condicións de control e xustificación que, para cada caso, en virtude
da natureza da axuda ou da entidade beneficiaria, resulten aplicables.
↘ Unha vez recibida a axuda, requírese enviar o certificado de doazóns,
debidamente cumprimentado a través do email info@cobresanrafael.gal, nos
5 días hábiles como máximo posteriores ao ingreso da transferencia por parte
de COBRE SAN RAFAEL. Non envialo neste período será causa de reintegro
total da axuda.
↘ É obrigatorio enviar a declaración censual (036) coa casa 135 para as entidades
que deban presentalo a Facenda.
↘ O logotipo de COBRE SAN RAFAEL debe aparecer como entidade
patrocinadora en calquera documento público do proxecto subvencionado:
cartelería, folletos, programa de actividades, cartel de obra, etc.
↘ Non está permitido destinar o importe achegado por COBRE SAN RAFAEL a
outros fins distintos daquel para o que foi aprobado.
↘ COBRE SAN RAFAEL se reserva as accións legais oportunas para poder
reclamar a devolución dos importes doados en caso de incumprimento dalgún
dos requisitos destas bases.
↘ É obrigatorio acreditar, antes do 31 de xaneiro de 2023, a execución do proxecto
subvencionado achegando unha memoria xustificativa do mesmo, que inclúa:

3.7.

▪

Facturas de gastos polo importe subvencionado, como mínimo.

▪

Fotografías da execución do proxecto onde apareza de forma visible o
logotipo de COBRE SAN RAFAEL.

▪

Cartelería do proxecto no caso de que a houbese.

▪

Calquera outro documento que xustifique que o proxecto se ha levado
a cabo.

▪

Esta documentación debe enviarse ao email info@cobresanrafael.gal

DEVOLUCIÓN DA AXUDA

Os beneficiarios do Programa Alianza deberán devolver o importe íntegro das axudas
nos seguintes casos:
↘ Non cumprir algún dos puntos recolleitos nestas bases.

↘ Non levar a cabo o proxecto.
↘ Non prestarse ao seguimento e avaliacións que COBRE SAN RAFAEL considere
oportunos.
↘ Non comunicar as posibles alteracións que se produzan nos proxectos
presentados.
↘ Non presentar a memoria xustificativa do proxecto.
↘ Non poder levar a cabo o proxecto por razóns sanitarias e non incluír unha
alternativa que garanta a súa realización.
A entidade deberá devolver a contía non destinada á execución do proxecto en caso
de non empregarse a totalidade do importe recibido.
A entidade que incorra en calquera destes supostos non poderá presentarse a
posteriores convocatorias.
3.8.

CALENDARIO

ACCIÓNS /// DATA
Presentación do formulario de solicitude /// Do 15 de febreiro ao 15 de marzo de 2022
Reunión valoración do Comité /// Segunda quincena de marzo de 2022
Resolucións propostas /// Antes do 15 de abril de 2022
Acto de entrega /// Abril de 2022
Pago por transferencias /// Antes do 15 de maio de 2022
Envío do certificado de doazóns /// 5 días hábiles tras recepción do pago
Prazo de execución dos proxectos /// Do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2022
Xustificación da execución do proxecto /// Antes do 31 de xaneiro de 2023

