✓DEFINICIÓN:
Axuda única de carácter económico dirixida a persoas que carezan de medios económicos suficientes ante unha situación de desemprego ou
perda do seu poder adquisitivo e que causara un forte impacto económico na renda familiar a consecuencia da situación actual sobrevinda pola
declaración do estado de alarma por COVID-19.

✓REQUISITOS:
a). Ser maior de 18 anos ou estar emancipado legalmente, ou, no seu defecto, ter iniciado o trámite legal de emancipación.
b). Carecer de medios económicos suficientes ante unha situación de desemprego ou perda do seu po der adquisitivo a
consecuencia da situación actual sobrevinda pola declaración do estado de alarma por COVID-19. Esta situación porase de manifesto cando
nunha data posterior á declaración do estado de alarma (14 de marzo), a persoa solicitante finalizara a súa relación laboral, se lle aplicara un
expediente de regulación de emprego temporal ou como traballador por conta propia cesara a súa actividade ou sufrira unha diminución da
súa facturación.
c). Estar empadroada/o no Concello de Redondela.
d). Acreditar a situación de carencia en tempo e forma, colaborando coa administración para facilitar esa acreditación e
segundo o requirido polo persoal técnico.
e). Achegar a documentación requirida en cada caso.
f). A persoa solicitante deberá achegar declaración responsable de se ten percibida ou solicitada outra axuda de natureza
análoga polo mesmo concepto doutras administracións ou entidades de iniciativa social, de non ter incumpridas as obrigas por reintegro de
subvencións e de non concorrer ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 apartado 2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións.
g). Que a renda per cápita mensual bruta da unidade familiar estea dentro dos límites establecidos na seguinte táboa:
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✓DOCUMENTACIÓN:
▪Solicitude en modelo oficial, debidamente cuberto (presentación de xeito presencial ou telémático).
▪Fotocopia do DNI ou documento identificador, válido no territorio nacional, da persoa solicitante da subvención.
▪Fotocopia do libro de familia. Nos casos de separación, divorcio ou nulidade matrimonial achegarase copia da sentenza e convenio
regulador. No caso de ruptura da unión de feito deberase presentar certificado do rexistro correspondente acreditando a cancelación da
inscrición da devandita unión.
▪No caso de existencia de relacións permanentes análogas á conxugal, acreditarase a través de certificación do Rexistro de Parellas de
Feito da C.Autónoma. Nos casos de convivencia de feito sen inscrición rexistral, mediante Declaración Responsable das persoas integrantes
da parella.
▪No caso de que non se ingresen as achegas económicas establecidas na sentenza ou convenio regulador denuncia por incumprimento da
sentenza ou demanda de execución.
▪Resolución administrativa ou auto xudicial no que se formaliza o acollemento de menores, así como o certificado ou resolución do
organismo competente, no caso de recibir remuneración por dita situación indicando a contía.
▪Acreditación da situación de desemprego, de inclusión nun ERTE ou do cese de actividade da persoa que traballa por conta propira
debido á situación actual sobrevinda pola declaración do estado de alarma por COVID-19.
▪Fotocopia da tarxeta de desemprego e certificación do SEPE que acredite se perciben prestación por desemprego, de todos os membros
da unidade familiar maiores de 18 anos, e das persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 18 anos que non cursen estudos oficiais.
▪Acreditación dos ingresos económicos de todas as persoas que conforman a unidade familiar:
- Certificados de pensións, prestacións ou subsidios percibidos da Administración Pública ou calquera outro documento que acredite
os ingresos dos membros da unidade familiar.
- Extracto de movementos de todas as contas bancarias das que sexan titulares calquera das persoas que integran a unidade
familiar que inclúan os 6 meses anteriores á formulación da solicitude.
- PERSOAS TRABALLADORAS POR CONTA ALLEA:
Fotocopia das nóminas de xaneiro e febreiro. No caso de finalización de contrato, vida laboral actualizada.
No caso de ser incluído dentro dun expediente de re gulación de emprego, acreditarase dalgúns dos seguintes xeitos: resolución de
aprobación das prestacións por desemprego do SEPE motivado pola súa inclusión dentro dun expediente de regulación temporal
de emprego, captura de pantalla da páxina web do servicio público de emprego no que se lle comunica a prestación de desemprego por estar
incluído nun expediente de regulación temporal de emprego xunto coa comunicación da empresa na que traballa a perso a solicitante na que se
lle informa da súa inclusión no devandito expediente de regulación ou certificado emitido polo servicio público de empre go estatal no que se
recolle as contías por prestación que está recibindo xunto coa comunicación da empresa na que traballa a persoa solicitante na que se lle informa
da súa inclusión no devandito expediente de regulación.
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✓DOCUMENTACIÓN:
- PERSOAS TRABALLADORAS POR CONTA PROPIA:
No caso de que cesara a súa actividade de xeito temporal, deberá presentar a alta de actividade que deberá coincidir con
algunha das actividades que o estado de alarma declarase coma suspendida (Anexo I RD 463/2020).
No caso de que solicitara a prestación extraordinaria por cese de actividade que se recolle no artigo 17 do Real Decreto-Ley
8/2020, deberá presentar a documentación pola que se lle concede a devandita prestación.
No caso de que se producira un cese definitivo da actividade, deberá presentar o documento de cese de actividade (modelos 036
ó 037) e a súa alta no paro.
No caso de que seguira coa súa actividade pero sufra unha reducción na súa facturación, de berá presentar as declaracións
trimestrais do ano 2019 e a do primeiro trimestre do ano 2020 ou o seu borrador se non rematou o prazo para a súa presentación. Se a
presentación da solicitude faise despois do 20 de xullo, deberá presentar as declaracións trimestrais do segundo, terceiro e cuarto
trimestre do ano 2019 e do primeiro e segundo trimestre do ano 2020, salvo que o prazo de presentación se adiara, debendo presentar
o seu borrador. No caso da entrega de borradores de declaracións poderase solicitárselle nun momento posterior a declaración trimestral
presentada ante facenda.
- PERSOAS NON TRABALLADORAS:
Fotocopia da tarxeta de desemprego e certificación do SEPE que acredite se perciben prestación por desemprego.
▪Fotocopia da Vida Laboral das persoas maiores de 16 anos nos casos nos que o persoal técnico dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos o
estime necesario.
▪Achegar a xustificación do importe da axuda segundo o número de membros da unidade familiar de algún dos seguintes gastos referidos o
ano 2020:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos

alimentarios, quedando excluídos os gastos en bebidas alcohólicas.
de aluguer/hipoteca da vivenda na que está empadroada a persoa solicitante.
farmacéuticos.
de electricidade, telefonía, internet, de calefacción ou de comunidade.
en droguería.
do seguro de fogar, de vida ou decesos.
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