
 
XUSTIFICACIÓN AXUDAS 

PEL-REACTIVA DO CONCELLO DE VEDRA 

 

NORMA 18.- BASES (BOP num. 123/20, do 5 de agosto) 

Base 7º .- Conceptos de gasto subvencionable 

Terán a consideración de gastos subvencionables dentro desta liña, aquelas actividades 

que estean dentro dos seguintes conceptos de gasto: 

CONTA  

601 Compra de material: Material antiséptico ou desinfectante, productos 

hixiénicos e de limpeza 

621 Arrendamentos e cánones 

Arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou instalacións * gasto 

directo 

*O arrendamento do local de negocio ou instalación, sempre e cando non 

sexa parte da vivenda da persoa solicitante ou espazo compartido con outra 

empresa e non exista relación de parentesco ata o 2º grao de 

consanguinidade ou afinidade co/a arrendador/a do local, nin sexa socio/a 

ou participe de persoa física ou xurídica que actúe como arrendador/a. Asi 

mesmo , exclúsense os espazos de coworking 

*O renting de maquinaria, máquinas, vehículos,…etc 

622 Reparación e conservación 

Adaptación de locais ás medidas de protección fronte á COVID-19 

(biombos de protección, etc. Gasto directo 

625 Primas seguros 

Seguros de responsabilidade civil, seguros de accidentes. Gasto directo 

628 Subministracións 

Auga, gas, combustibles, electricidade. Gasto directo 

 

O IVE non se considerará en ningún caso subvencionable 

Bse 8º.- Periodo subvencionable:  Do 01/03/2020  -31/12/2020 

Base 12ª .- Prazo de xustificación: : Ata o 31 de marzo de 2021 

Base 13º.- Pago e xustificación da subvención:  O Concello aboará o importe da 

subvención concedida e xustificada logo da presentación dos xustificantes de gasto ou 

facturas electrónicas escaneadas, efectivamente pagadas dentro do periodo 

subvencionable, correspondentes aos gastos determinados na base 7ª, ou documentos 

contables de valor probatorio equivalente. No caso de que as facturas non teñan os 

conceptos de gasto debidamente especificados, deberán entregar un documento 

aclaratorio do seu contido, que debe axustarse aso conceptos subvencionables ao 

amparo da convocatoria 



 
 

 

 

No caso de que o importe dos pagos xustificados sexa inferior ao importe concedido, a 

achega municipal reducirase ata o importe efectivamente xustificado 

A documentación xustificativa debe presentarse a través da Sede Electrónica 

Municipal (https://sede.vedra.es) Trámite achega de documentación 

complementaria facendo mención expresa ao número de expediente) 

 

TODOS OS BENEFICIARIOS DESTAS AXUDAS DEBEN REMITIR ADEMAIS 

CERTIFICACIÓN DE TITULARIDADE BANCARIA 

 

 

Vedra,  3 de febreiro de 2021 

O Alcalde  

 

Asdo. Carlos Martínez Carrillo 

https://sede.vedra.es/
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