
  
 

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS – ANEXO I 
 

Convocatoria :  PEL – REACTIVA (2020) 

Código de expediente : 
 

Don/Dona : 
 

DNI: 
 

 

DECLARO: 

1.- Que os xustificantes de gastos da subvención referenciada, que non foron presentados como xustificantes noutras convocatorias, son os seguintes: 

Conta de 

gasto 

Datos do acredor Documento xustificativo 

Nome NIF/CIF Tipo de 

documento 

Data 

documento 

Nº 

Documento 

Data de 

Pago 

Importe 

        

        

        

        

        

        

IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO  
 

 
 
En ……………………………………………a…………………….de………………………………de 2021 
 
Asdo: 



INSTRUCIÓNS DA RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS 

 

 Nesta certificación de gastos deberán incluírse unha liña por cada un dos xustificantes de gasto da actividade ou programa.  
 CONTA  DE GASTO: O que corresponda na seguinte tabla cos gastos subvencionables 

 
CONTA DESCRICIÓN DA CONTA 

601 Compra de material 
Material antiséptico ou desinfectante, produtos hixiénicos e de limpeza 

621 

Arrendamentos e canons 
Arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou instalacións* Gasto directo 
*O arrendamento do local de negocio ou instalacións, sempre e cando non sexa parte da vivenda da persoa solicitante ou 

espazo compartido con outra empresa e non exista relación de parentesco ata 2.º grao de consanguinidade ou afinidade co/a 

arrendador/a do local, nin sexa socio/a ou partícipe da persoa física ou xurídica que actúe como arrendador/a. Así mesmo, 

exclúense 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 

 

 ACREDOR: Cando o acredor sexa unha persoa física: os datos a relacionar serán o nome a apelidos completos sen abreviaturas do acredor e o NIF (o número seguido da letra).Cando o acredor sexa unha persoa xurídica: relacionarase 

o nome da entidade e o número do NIF (a letra seguida do número). 
 TIPO DE DOCUMENTO: Pode ser factura , contrato aluguer ou ticket (maximo 150 €) 
 DATAS DOS XUSTIFICANTES: Deberán indicarse o día, mes e ano de emisión do xustificante (DD/MM/AA) Unicamente se admitirán xustificantes correspondentes a actividades realizadas entre o 1 de marzo e o 31 de decembro 

do ano 2020 
 NÚMERO DE XUSTIFICANTE: Deberán indicar o número de xustificante  
 IMPORTE IMPUTADO (CUBRIR SEMPRE):  
 IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO: A suma dos xustificantes terá que alcanzar o mínimo a xustificar comunicado na resolución de concesión , no caso de que a suma sea por un importe menor a subvención será reducida 

proporcionalmente. 

 

 
 


