
XUSTIFICACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O APOIO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL

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

SOLICITO o pagamento da cantidade estipulada no convenio de colaboración, entre o concello e o 
cineclube, para o que presento a xustificación de gasto, de sete mil quiñentos euros.

 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

[x] Memoria detallada de actividades
[x] Relación numerada dos documentos xustificativos dos gastos realizados e facturas con acreditación de ter realizado 
o pagamento 
[x] Declaración responsable consonte a LXS.
[x] Certificacións da Axencia tributaria estatal e autonómica e seguridade social (Non se aporta a certificación 
municipal; consonte o art. 35 la L 30/92 de 26 de novembro) 

Ourense, 17 de decembro de 2013

CINECLUBE PADRE FEIJOO  -Xustificación convenio Concello de Ourense (2014)                                                                                                                         P. 1/ 33

ADVERTENZA: Neste documento para publicación na web, discrimináronse, algúns
 datos por seguridade,e  en cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos



DECLARACIÓNS E CERTIFICACIÓNS 

Manuel Precedo Barbeito, con DNI núm. 34957339F, en representación do CINECLUBE PADRE 
FEIJOO con CIF G32008591, pola presente;

Declaro responsablemente, non estar  incurso nos supostos de prohibición para obter a condición 
de beneficiario ao que se refire o art. 13 de la Lei 38/2003 de 17 de novembro Xeral de Subvencións, 
nin en procedemento de reintegro por percepción de subvencións.

E para que así conste aos efectos oportunos, asino en Ourense, o  17 de decembro de 2014.

Asdo.
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RELACIÓN DE XUSTIFICANTES 

Nº Factura Fornecedor Concepto Importe Data de 
pagamento

1/2014 FECIGA (V32014946) Portes e aluguer filmes 589,15 11/02/2014

10/2014 FECIGA (V32014946) Aluguer filmes 1663,75 11/02/2014

19/2014 FECIGA (V32014946) Portes  e aluguer filmes 1060,19 11/04/2014

26/2014 FECIGA (V32014946) Aluguer filmes 782,87 11/04/2014

27/2014 FECIGA (V32014946) Portes de filmes 41,45 11/04/2014

36/2014 FECIGA (V32014946) Portes  e aluguer de filmes 563,88 03/06/2014

45/2014 FECIGA (V32014946) Portes 39,98 02/10/2014

57/2014 FECIGA (V32014946) Aluguer filmes (con desconto) 425,92 02/10/2014

42/2014 FECIGA (V32014946) Portes e aluguer filme 288,08 13/11/2014

68/2014 FECIGA (V32014946) Aluguer filmes 786,50 13/11/2014

62/2014 FECIGA (V32014946) Aluguer filmes 665,50 01/12/2014

84/2014 FECIGA (V32014946) Portes e aluguer filmes 43,61 01/12/2014

78/2014 FECIGA (V32014946) Portes e aluguer filmes 929,32 01/12/2014

7880,20

Dª. Teresa Álvarez Orbezua, como secretaria do Cineclube Padre Feijoo certifico que os 
xustificantes anteriormente relacionados foron utilizados para o uso do convenio asinado entre o 
concello e o cineclube,  conforme ás claúsulas reguladoras do mesmo.

E para que conste e surta os efectos de xustificación diante do Concello de Ourense, asino o 
presente escrito de orde e co vistoe prace de:

O/A Presidente/a O/A Secretario/a
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 MEMORIA  DAS  ACTIVIDADES 

O cineclube, froito da súa tradición, colaborou con outras entidades, na súa programación regular 
(Fundación Araguanay no Ciclo Amal, Concello e Universidade con Portugal no coraçao, Marxes 
fílmicas co Museo Etnolóxico de Ribadavia e o instituto iberoamericano de Finlandia, Embaixada 
du Brasil en España co Cinema na praza, Festival docs Barcelona e Intituto Goethe co Cinema e 
memoria ), ou en sesión especiais (Grito rock, Miteu, A cuarta parede,A bela Auria)

Ademais,  conquistouse unha vella demanda;  ao asinar un convenio coa Xunta de Galicia,  que 
acadou a descentralización de parte da programación da Filmoteca galega (CGAI) en Ourense, 
supondo un día máis de programación semanal. Grazas a isto, unha parte da programación viña 
da rede do Circuíto de cine independente (rede de exhibición alternativa, na que participaban a 
Cineteca Madrid,  Tabakalera (Donostia/San Sebastián),  MUSAC (Museo de arte contemporáneo de 
Castela e  León),  Centro Cultural  Niemeyer (Asturias),  Filmoteca de Culturarts  IVAC  (Valencia)  e o 
CGAI–Filmoteca de Galicia).

Estes son os títulos proxectados:

15-01-2014- Entreparadas
20-01-2014-Le thé ou l´eletricité + Ensemble
22-01-2014-Díaz. Non limpedes este sangue
27-01-2014-Eid+Bromas aparte
29-01-2014-Non 
03-02-2014-Rabat 
05-02-2014-A Caza
10-02-2014-Vinte anos non é nada
12-02-2014-Mud 
17-02-2014-Lou Reed: Rock and roll heart 
19-02-2014-Noutro país 
24-02-2014-As curtas de Roman Polanski 
26-02-2014-Había unha vez na Anatolia 
10-03-2014-Os ilusos 
12-03-2014-Canibal 
17-03-2014-Xente en sitios 
19-03-2014-A ferida 
24-03-2014-A plaga 
26-03-2014-Stockholm 
29-03-2014-Sesión especial: Grito curto (curtametraxes Grito Rock)
31-03-2014-The act of killing 
02-04-2014-A vida de Adèle 
07-04-2014-A noite de enfronte 
09-04-2014-O descoñecido do lago 
21 ao 25-04-2014-Barricada de imaxes da revoluçao dos cravos (nas rúas)
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21-04-2014-Centro histórico 
23-04-2014-Misterios de Lisboa (1ª parte) 
28-04-2014-Sangue do meu sangue 
30-04-2014-Misterios de Lisboa (2ª parte)
05-05-2014-Arraianos 
06-05-2014-A vizinha do lado 
07-05-2014-América, unha historia ben portuguesa 
08-05-2014-Azúcas aparte
12-05-2014-O quinto evanxeo de Gaspar Hauser 
13-05-2014-Saltimbancos 
14-05-2014-Presentación do libro “Xogar coa memoria. O cine portugués do S.XXI)
14-05-2014-Francés Ha
15-05-2014-Belarmino 
19-05-2014-Vikingland 
21-05-2014-Oh boy
26-05-2014-Once I entered a garden
28-05-2014-Moito ruído e poucas noces 
02-06-2014-Verán 
04-06-2014-Ida 
09-06-2014-Holy field, holy war 
11-06-2014-Nebraska 
16-07-2014-A teoria de Korso+Unha semana tranquila 
17-07-2014-A carga do meu corazón 
18-07-2014-Unha clase especial  
04-08-2014-Cinema, aspirinas e urubus 
11-08-2014-Cidade baixa 
18-08-2014-Zuzu Angel 
22-09-2014-Metropolis 
24-09-2014-Blade runner 
29-09-2014-Donald Rumsfeld; certezas descoñecidas 
01-10-2014-Her 
06-10-2014-Edificio España 
08-10-2014-Snowpiercer 
11-10-2014-Sesión especial: O século das luces 
12-10-2014-Sesión especial: Aos que aman 
13-10-2014-Sesión especial+filmoteca: Història de la meva mort 
15-10-2014-Alabama Monroe 
20-10-2014-Paraíso: Amor 
22-10-2014-A venus das peles 
24-10-2014-Na busca da memoria
27-10-2014-Paraíso: Fe 
29-10-2014-Oslo 31 de agosto 
31-10-2014-Conecta e reza
03-11-2014-Paraíso: Esperanza 
05-11-2014-Noviña e bonita 
07-11-2014-Tolos polas partículas
12-11-2014-Nymphomaniac (1ª parte)
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13-11-2014-Nymphomaniac (2ª parte)

 01-12-2014-E agora? lembra-me 
03-12-2014-Só os amantes sobreviven 
15-12-2014-Primavera na rúa Zarechnoy
17-12-2014-O pasado
22-12-2014-Vida extra

 

O número de espectadores que asistiu a ver estes (79)  filmes -sen contabilizar decembro-,  foi de 
7.702 espectadores. (+ 2031, con respecto ao mesmo periodo do ano anterior)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota sobre os logos

O cineclube, en recoñecemento a axuda ou colaboración recibida, insire o logo das entidades que 
acompañan nalgún momento á programación anual do cineclube, na súa publicidade. 

Así, aparte do logo da concellaría de cultura do Concello de Ourense, trala oportuna comunicación 
da subvención, aparecen outros logos durante o ano. Pola inserción do logo da Federación de 
Cineclubes de Galicia, da que forma parte o Cineclube Padre Feijoo, recibe un desconto na 
facturación, froito do convenio suscrito entre a Federación de cineclubes e a Xunta de Galicia, para 
a promoción da actividade cineclubística en Galicia. 

O logo do CGAI e o AGADIC, ven dado polo convenio suscrito entre o cineclube e as entidades 
citadas, para a programación da Filmoteca de Galicia en Ourense.  

A inserción do logo da Biblioteca pública, ven dado pola colaboración da mesma, ao ofrecer o seu 
espazo de xeito gratuíto ao cineclube para albergar as proxeccións.

A inserción doutros logos; Instituto Goethe,  Miteu, Fundación Araguaney,  Festival Docs 
Barcelona, Embaixada du Brasil, etc,  son condición impostas polo préstamo ou aluguer de diverso 
material audiovisual.
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 EVALUACIÓN DAS  ACTIVIDADES 

A continuación detallamos os resultados das enquisas realizadas aos espectadores da actividade.

En  primeiro  lugar,  tralo  cambio  do  lugar  de  proxección,  quixemos  valorar  aspectos  xerais  e 
concretos sobre a nova instalación.

No  apartado  máis  concreto  e  subxectivo;  os  gustos  persoais  e  valoración  da  programación 
realizada, son até o de agora, un notable e sobresaínte para os filmes  “Mud”, e “Nebraska”. 

O más discutido, en canto a valoración negativa, foi para  “O quinto evanxeo de Gaspar hauser”. 
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Falta  por  evaluar,  a  última  etapa  do  ano   despois  do  verán,  que  se  realiza  ao  rematar  a 
programación de decembro.

CINECLUBE PADRE FEIJOO  -Xustificación convenio Concello de Ourense (2014)                                                                                                                         P. 26/ 33



  MATERIAL GRÁFICO  

Detallamos  a  continuación,  algúns  exemplos  do  material  impreso,  consistente  básicamente,  en 
folletos (tamaño A.5), follas de sala (A.4), e cartelaría (A.3). 

Ademáis o cineclube utiliza as redes sociais para publicitar a actividade; Aparte do 
facebook,twiter, pinterest....pode comprobarse (cineclubepf),  a súa canle de vídeos do portal  You 
tube  (http://www.youtube.com/user/cineclubepf/videos )
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  EXTRACTO DA NORMATIVA DE XUSTIFICACIÓN (Claúsula 6ª do convenio)  

O libramento dos fondos realizarase unha vez presentada a conta xustificativa comprensiva dos gastos efectuados e 
efectivamente abonados, e deberá incorporar a seguinte documentación:

a) Instancia subscrita polo/a presidente/a da asociación dirixida ao Concello de Ourense na que se solicite o pagamento 
da subvención concedida.

b) Memoria detallada comprensiva das actividades realizadas.

c) Presentación de facturas ou documentos de valor probatorio equivalentes, con validez no tráfico xurídico mercantil ou 
laboral, por importe equivalente á cantidade subvencionada incrementada nun 25%, coa acreditación de estar pagadas. A 
acreditación do pagamento deberá efectuarse: 

En todos aqueles pagamentos que sexan superiores a 1.000,00 € por provedor, a acreditación deberá efectuarse mediante 
presentación de resgardo de transferencia bancaria na que conste o terceiro a quen vai dirixido o pagamento e data en 
que foi realizado.

Para o resto de pagamentos, será suficiente que conste na factura o selo da empresa e sinatura da persoa responsable 
pola que se faga constar o seu pagamento.

Para o suposto de que se inclúan facturas con retencións fiscais, deberá achegarse xustificante de ter ingresado o seu 
importe na facenda pública.

Certificación de estar ao corrente das obrigas Tributarias coa Facenda Estatal, Autonómica e do Concello de Ourense, de 
estar ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social así como, declaración responsable de que o beneficiario non se 
atopa incurso nos supostos de prohibición para obter a condición de beneficiario ao que se refire o art. 13 de la Lei 
38/2003 de 17 de novembro Xeral de Subvencións nin en procedemento de reintegro por percepción de subvencións.

En calquera caso, se establece como data límite para a presentación da conta xustificativa a do 19 de decembro de 2014.

Para o caso de que as necesidades de gasto da asociación así o xustifiquen, o Concello de Ourense poderá aboar o 50% da 
cantidade anual comprometida, en concepto de anticipo á entrega total da achega anual pactada.
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