
Anexo VI

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO

DATOS DO/A SOLICITANTE

ENTIDADE

Cineclube Padre Feijoo

CIF

G-32008591

ENDEREZO

Ramón Cabanillas,1 -entrechán

PROVINCIA

Ourense

LOCALIDADE

Ourense

CÓDIGO POSTAL

32004

TELÉFONO

988 235946

CORREO ELECTRÓNICO

cineclubepf@gmail.com

E NA SÚA REPRESENTACIÓN:

PRIMEIRO APELIDO

Precedo

SEGUNDO APELIDO

Barbeito

NOME

Manuel

NIF

34957339F

ENDEREZO

Ramón cabanillas,1 entrechán

PROVINCIA

Ourense

LOCALIDADE

Ourense

CÓDIGO POSTAL

32004

TELÉFONO

988 235946

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

[x] Memoria detallada de actividades
[x] Relación numerada dos documentos xustificativos dos gastos realizados (Anexo VI)
[x] Presentación de facturas con acreditación de ter realizado pagamento
[x] liquidación de ingresos e gastos da actividade subvencionada (Anexo VIII)
[x] Un exemplar de toda a documentación impresa que acredite a participación do concello no finaciamento da 
actividade.

Ourense, 28 de novembro de 2013
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Algúns datos foron discriminados,
en base á LOPD 



Anexo VII

RELACIÓN DE XUSTIFICANTES DA SUBVENCIÓN

Nº Factura Fornecedor Concepto Importe Data de 
pagamento

17/2013 FECIGA (V32014946) Portes e aluguer filmes 983,60 25/03/2013

21/2013 FECIGA (V32014946) Aluguer filmes 926,86 25/03/2013

28/2013 FECIGA (V32014946) Portes de filmes 53,23 25/03/2013

35/2013 FECIGA (V32014946) Aluguer filmes 1321,32 08/05/2013

41/2013 FECIGA (V32014946) Portes de filmes 62,84 08/05/2013

45/2013 FECIGA (V32014946) Portes e aluguer filmes 1328,18 08/05/2013

51/2013 FECIGA (V32014946) Portes de filmes 65,40 08/08/2013

53/2013 FECIGA (V32014946) Aluguer equipo proxección 974,05 08/08/2013

68/2013 FECIGA (V32014946) Portes filmes / pantalla 250,83 10/10/2013

75/2013 FECIGA (V32014946) Portes e aluguer filmes 1080,55 21/11/2013

A/1300990 Aceroplus (G32008591) Publicidade ciclos 550,01 23/10/2013

6040,95

Dª. Teresa Álvarez Orbezua, como secretaria do Cineclube Padre Feijoo certifico que os 
xustificantes anteriormente relacionados foron utilizados para o uso da subvención concedida pola 
Concellaría delegada de cultura conforme ao orzamento presentado para a actividade da entidade 
e dacordo coa subvención.

E para que conste e surta os efectos de xustificación ante á Concellaría delegada de cultura, asino o 
presente escrito de orde e co vistoe prace do Sr.

O Presidente O Secretario
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Anexo VIII

LIQUIDACIÓN DA ACTIVIDADE PROXECTADA

LIQUIDACIÓN INGRESOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS

EUROS EUROS

Ingresos da entidade 
por cotas

177 Gastos de persoal 0

Ingresos ordinarios 501* Gastos de servicios 6040,95

Ingresos subvencións 2711** Imprevistos

Outros ingresos 4947,69*** Outros gastos 2295,74 (IVE)

TOTAL INGRESOS 8336,69 TOTAL GASTOS 8336,69
                                

*     O Cinebox debe  6187,63 euros por ingresos de taquilla 
         (Sen cobrar polo proceso de liquidación, á espera de resolución xudicial)

**   Subvención do Concello de Ourense

      ***  Adianto temporal  aportado voluntariamente por socios(as), para facer fronte aos 
imprevistos xurdidos polo impago do Cinebox.
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XUSTIFICANTES DE GASTO

P. NÚM. FORNECEDOR IMPORTE DATA PAGO APUNTE (BBVA)
(inc. custes)

1 17/2013 FECIGA 983,60 25/03/2013

1971,30 2 21/2013 FECIGA 926,86 25/03/2013

3 28/2013 FECIGA 53,23 25/03/2013

4

5 35/2013 FECIGA 1321,32 08/05/2013

2735,816 41/2013 FECIGA 62,84 08/05/2013

7 45/2013 FECIGA 1328,18 08/05/2013

8

10 51/2013 FECIGA 65,40 08/08/2013
66,40

11

12 53/2013 FECIGA 974,05 08/08/2013
975,05

13

14 68/2013 FECIGA 250,83 10/10/2013
251,83

15

16 75/2013 FECIGA 1080,55 21/11/2013
1081,55

17

18 A/1300990 Aceroplus 550,01 23/10/2013 -
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 MEMORIA  DAS  ACTIVIDADES 

No 2013, Seguimos a facer as proxeccións nos Cinebox de Ourense, con tres sesión por película. 
Estes son os títulos proxectados:

09-01-2013- O apóstolo
16-01-2013- Submarine
23-01-2013- La parte de los ángeles
30-01-2013- Ruby sparks
06-02-2013- El irlandés
20-02-2013- Una pistola en cada mano
27-02-2013- Moonrise Kingdom
06-03-2013- El amigo de mi hermana
13-03-2013- Las sesiones
20-03-2013- Hasta la vista
03-04-2013- En la casa
10-04-2013- Elena
17-04-2013- The master
24-04-2013- César debe morir
08-05-2013- Tabú
15-05-2013- Bestias del sur salvaje
22-05-2013- Amour
29-05-2013- Holly motors

O número de espectadores que asistiu a ver estes filmes foi de 5.671 espectadores. Tralo impago da 
taquilla,  decidíuse  denunciar  ao  Cinebox,  e  desistir  de  continuar  as  proxeccións  nas  súas 
instalacións. 

Lamentablemente  sen axudas,  e  a  pesar  das  promesas,  o  cineclube  preparou unha instalación 
digna no salón de actos da casa da cultura; na planta baixa da biblioteca nodal de Ourense.

A mediados do mes de outubro recobramos a actividade, cos seguintes filmes:

23-10-2013- Antes del anochecer
30-10-2013- Weekend
06-11-2013- Un amor de juventud
13-11-2013- El amor bajo el espino blanco
27-11-2013- No se lo digas a nadie
04-12-2013- Dinero fácil
11-12-2013- 7 psicópatas
18-12-2013- El hombre sin pasado

Falta por completar o ano, para cuantificar o número de espectadores, que de todos xeitos será 
menor, pola  lóxica  reducción do aforo.
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 EVALUACIÓN DAS  ACTIVIDADES 

A falta de calificar, a etapa da biblioteca, que a faremos en maio do ano que ven, estes son os 
resultados das enquisas realizadas co público, na última sesión do Cinebox, e ao través da recollida 
de datos vía web.

O filme que máis espectadores congregou, foi o galego “O Apóstolo” de Fernando Cortizo (2º 
posto no historial recente do cineclube, por detrás de “Carnage” de Roman Polanski, con apenas 
471  espectadores).  A asistencia  dos  espectadores,  nunha  forte  recesión  nas  salas  comerciais, 
incrementáronse, con respecto ao mesmo periodo, nun 1,4 % máis.
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Os filmes máis valorados, foron “As sesións”, e “Polo con ameixas”. O más discutido, como non 
podía ser doutro xeito, “Holy motors”. A valoración global foi de notable alto.

As únicas críticas, por orde de repetición (apartado suxestións): programar fóra de Ourense; por 
ex.  Celanova,  e  Allariz.  Tamén  houbo  unha  queixa  pola  falla  de  novas  no  xornal,  sobre  a 
programación (do que lamentablemente, nada podemos facer)
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  MATERIAL GRÁFICO  

Detallamos  a  continuación,  algúns  exemplos  do  material  impreso,  consitente  básicamente  en 
folletos, follas de sala, e cartelaría. 

Ademáis o cineclube utiliza as redes sociais para publicitar a actividade; especialmente pode 
comprobarse,  na súa canle de vídeos do portal  You tube  (http://www.youtube.com/user/cineclubepf/videos )
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http://www.youtube.com/user/cineclubepf/videos


  NORMATIVA DE XUSTIFICACIÓN (BASES)  

Décima.-Xustificación
As persoas ou entidades beneficiarias das subvencións quedan obrigadas a xustificalas, no prazo de 30 días hábiles posteriores ao da realización das 
actividades, e, en todo caso, antes do 30 de novembro do ano en curso, mediante a presentación da seguinte documentación:

a. Instancia individualizada, en modelo normalizado, asinada polo peticionario ou, en caso de persoas xurídicas, polo representante legal con indicación do 
domicilio para os efectos de notificación (anexo VII).
b. Memoria detallada que inclúa declaración das actividades realizadas, financiadas coa subvención e o seu custo. 
c. Relación numerada dos documentos xustificativos de cada un dos gastos realizados con motivo da actividade subvencionada con expresión mínima da 
data, provedor, obxecto facturado, importe e data de pagamento (anexo VIII).
d.- Presentación de facturas o demais documentos de valor probatorio equivalente, con validez no tráfico xurídico mercantil ou laboral, por un importe 
mínimo da cantidade subvencionada incrementada nun 25 %, e coa acreditación de estar pagadas. As facturas deben ser orixinais e deberán conter os  
seguintes requisitos esixidos legalmente:
1- Número e, de ser o caso, serie.
2- Nome e apelidos ou denominación fiscal.
3- Número de identificación fiscal (NIF ou CIF)
4- Descrición detallada cos prezos unitarios, se é o caso, da operación, adquisición ou contraprestación.
5- Lugar e data de emisión.
6- Nas facturas computarase o gasto acreditado, agás o IVE cando sexa susceptible de recuperación ou compensación polo beneficiario.
A acreditación do pagamento farase:
- No caso de pagamentos que sexan iguais ou superiores a 1.000 € por provedor: presentación de documento bancario no que conste o terceiro a quen vai 
dirixido o pagamento e data e na que foi realizado.
- No caso de pagamentos en efectivo: a factura virá asinada pola persoa responsable do cobro e selada no caso de ser unha persoa xurídica.
- Para o suposto de que se inclúan facturas con retencións fiscais, deberá achegarse xustificante de ter ingresado o seu importe na facenda pública (agás os 
correspondentes ao último trimestre do ano). As cantidades retidas en concepto de IRPF deben xustificarse mediante os modelos 110, 115 ou 190.
- O pagamento en concepto de rendemento do traballo dependente, xustificarase a través das nóminas pagadas, acompañada dos correspondentes TC.
e. Liquidación de ingresos e gastos da actividade subvencionada segundo modelo normalizado (anexo IX).
f.  Un exemplar de toda a documentación impresa xerada pola actividade que acredite  a participación do Concello de Ourense no financiamento da  
actividade.
g. Certificacións positivas da Axencia Estatal Tributaria e Tesouraría Xeral da Seguridade Social de estar ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias 
e fronte á Seguridade Social, no caso de ser beneficiario de achega por un importe igual ou superior a 3.000,00 €.
h. Comunicación de outras achegas concedidas para o mesmo proxecto, indicando importe e entidade que as concede. 

Undécima.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións percibidas de entidades públicas
As subvencións concedidas ao abeiro destas bases son compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, sempre que o conxunto das mencionadas 
axudas ou subvencións non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada.

Duodécima.- Reintegro e perda do dereito á subvención
En caso de incumprimento da entidade por algunha das causas previstas no artigo 33 da Lei de subvencións de Galicia, en especial, o incumprimento do  
obxecto,  condicións ou finalidade que motivaron a concesión da subvención,  ou ausencia da pertinente xustificación, procederase á tramitación dun 
expediente de reintegro, ou, se é o caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro ou a perda da subvención
poderá ser total ou parcial, en función da gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo  
caso, o reintegro ou a perda da subvención incluirán sempre, e como mínimo, os importes cuxo gasto non se xustificase no prazo.
Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou declaración da perda do dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de quince días 
hábiles para que poida comparecer no expediente, tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as alegacións que teña por conveniente. 
Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos, ditará a resolución que corresponda a Xunta de Goberno.
No suposto en que da conta xustificativa ou do proceso de comprobación, se deduza que a actividade obtivo axudas ou subvencións públicas por un 
importe superior ao 100% do seu custo, reducirase proporcionalmente a axuda concedida na contía necesaria. A acreditación de gastos por debaixo do 
límite do 75 % subvencionado, así como as deficiencias, non susceptibles de emendar que se observen na conta xustificativa que presente o beneficiario, 
dará lugar ao rateo automático da cantidade subvencionada, sen prexuízo da potestade administrativa de instar un procedemento de reintegro dos pagos 
polas entregas efectuadas a conta.
Do mesmo xeito, a falta de xustificación dentro do prazo establecido, determinará a perda do dereito de cobro, sen prexuízo da incoación dun expediente 
de reintegro de pagos pola contía dos fondos transferidos.

Décimo terceira.- Pagamento
Como norma xeral só se procederá ao libramento da subvención concedida previa xustificación polo beneficiario da aplicación da subvención recibida.
Non obstante, previa solicitude motivada da entidade subvencionada e sempre que o permita a dispoñibilidade líquida da Tesourería municipal, poderase 
efectuar, con carácter anticipado á xustificación dos gastos, o libramento de ata un máximo do 50% do importe subvencionado.
Así mesmo, poderán realizarse pagamentos fraccionados ata un 75% por contía equivalente á xustificación presentada.

Décimo cuarta.- Publicidade e patrocinio
As  entidades  beneficiarias  das  subvencións  concedidas  en  virtude  das  presentes  bases,  quedarán  comprometidas  a  establecer,  de  forma  clara  nos 
exemplares dos programas, carteis anunciadores, fotografías e demais material gráfico ou sonoro que publiquen con motivo do programa ou actividade 
subvencionada,  mención  expresa  ao  patrocinio  do Concello  de  Ourense  co  logotipo da  Concellería  de  Cultura.  Todo  o  material  publicitario  deberá 
realizarse en lingua galega, conforme co disposto na Ordenanza municipal de normalización lingüística (B.O.P. 26.09.1998).

Décimo quinta.- Disposición derradeira
En todo o non especificado nas presentes bases, estarase ao disposto na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia, a Lei 38/2003, do 17 de 
novembro xeral de subvencións, no seu Regulamento, na Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense (BOP núm. 156 do 09.07.2005) e demais  
normativa que resulte de aplicación.
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