
DOCUMENTO DE FAQ´S XUSTIFICACIÓN PEL-REACTIVA

Ante diversas consultas recibidas na Área de Emprego en relación á tramitación das axudas PEL-
Reactiva  da  Deputación  da  Coruña,  a  través  deste  documento,  pretendemos  dar  resposta  ás
preguntas máis destacadas.

1. ¿Cando remata o prazo de xustificación?
Os  beneficiarios  da  subvención  deberán  presentar  a  documentación  xustificativa  referida
expresamente aos conceptos de gasto que lle foron subvecionados, como data máxima, o  31 de
marzo de 2021.

2. ¿Que documentos debo presentar para a xustificación da axuda concedida?
Deberá presentar as  facturas xunto cos seus  xustificantes de pagamento, efectivamente pagadas
dentro do período subvencionable.
IMPORTANTE:  Non  se  poden  presentar  os  mesmos  xustificantes  de  gasto  para  distintas
convocatorias de axudas e subvencións, independentemente da administración/entidade outorgante.
No caso de que o importe dos gastos xustificados sexa inferior ao concedido, a achega municipal
reducirase ata o importe efectivamente xustificado.

3. ¿Cal é o período subvencionable?
O período subvencioable abarcará dende o 1 de marzo de 2020 ata o 31 de decembro de 2020.
Só serán subvencionables os gastos efectivamente pagados dentro do período subvencionable.

4. ¿O IVE é subvencionable?
O IVE non se considerará en ningún caso gasto subvecionable.

5. ¿Onde debo presentar a documentación xustificativa?
Deberá presentar os documentos escaneados a través da Sede Electrónica do Concello das Pontes
de  García  Rodríguez,  a  través  da  url:
https://sede.aspontes.org/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/AportacionDocumentacion,
indicando o  concepto “Xustificación PEL-Reactiva 2020” e o nome da persoa física/xurídica
beneficiaria.

6. ¿Que gastos son subvencionables?
Son os que figuran na BASE 7, e que se describen a continuación:

Aqueles xustificantes de caráctar anual (por exemplo, recibo anual do seguro de responsabilidade
civil) serán prorrateados polos meses que correspondan ao período subvencionable para o cómputo
do montante total do importe xustificado.
Estas axudas serán compatibles con calquera outra concedida por entidades públicas ou privadas,
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sempre  que  o
importe  total

das axudas percibidas polo mesmo concepto non supere o custo total dos gastos subvencionables
polas presentes axudas, e ata un máximo de 40.000 euros.

7. COMO SE XUSTIFICAN OS GASTOS? 
 O pagamento dos gastos subvencionables, deberá acreditarse de conformidade co establecido na
Ordenanza xeral de subvencións do concello, se estivese aprobada. No caso de que non o estivese,
ta e como establece a Base 16ª Normativa aplicable,  rexe a Ordenanza xeral de subvencións e
transferencias da Deputación da Coruña (BOP nº72 de 15 de abril de 2019), en concreto o artigo
24.2 que establece o seguinte: "...acreditado mediante transferencia bancaria, cheque nominativo,
cargo, ingreso en conta ou calquera outra modalidade de pagamento bancario, sempre que en todo
caso  quede identificada  a  persoa  ordenante  (perceptora  da  subvención)  e  a  persoa  beneficiaria
(provedora do ben ou servizo); non obstante, para os pagamentos de gasto que non excedan de 150
euros abondará co recibí do perceptor inserido no propio documento de gasto"

BASE 13ª. PAGO E XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
O Concello aboara o importe da subvencion concedida logo da presentacion dos xustificantes de
gasto ou facturas electronicas escaneadas, efectivamente pagadas dentro do periodo subvencionable,
correspondentes aos gastos subvencionables determinados na base 7a, ou documentos contables de
valor probatorio equivalente. No caso de que as facturas non tenan
os conceptos de gasto debidamente especificados, deberan entregar un documento aclaratorio do 
seu contido, que debe axustarse aos conceptos subvencionados ao amparo desta convocatoria.
O pago da subvencion realizarase mediante transferencia bancaria a conta bancaria indicada pola 
entidad beneficiaria da subvencion.
No caso de que o importe dos pagos xustificados sexa inferior ao concedido, a achega municipal re-
ducirase ata o importe efectivamente xustificado.

8. OBRIGAS BENEFICIARIOS (BASE 14 ª)
Os/as beneficiarios/as estan obrigados a permanecer en alta no Rexime Especial da Seguridade So-
cial de Traballadores por Conta Propia/ Autonomos ou no que, no seu caso, corresponda da Seguri-
dade Social ou en Mutualidades profesionais ou no caso das microempresas, a manter a mesma for-
ma xuridica polo menos 3 meses dende afinalizacion do periodo subvencionable.

 ¿Teño que aportar algunha outra documentación?

Anexos I e Anexo II dispoñibles na páxina web do concello.
Fotografías  do  cartel  coa  publicidade   nos  termos  establecidos  pola  Deputación  da  Coruña,
figurando expresamente nun lugar  visible  do centro de traballo,  cos logotipos  do Concello das
Pontes  e  da Deputación  da  Coruña,  facendo mención ao  carácter  público  do  financiamento  da
actividade realizada, segundo o modelo  dispoñible na  páxina web do concello.
O mesmo tipo de publicidade realizarase nun lugar preferente da páxina web da empresa, de exitir
esta, para o que deberá indicarnos a súa dirección.
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