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ANEXO 1 

ACREDITACIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE DERIVADA DE SITUACIÓN  

DE ALARMA COVID 19 

Aínda aplicándose criterios definidos nas bases reguladoras para cada, teranse en conta as 
situacións de vulnerabilidade derivadas do estado de alarma polo COVID 19.  

As unidades familiares que acrediten unha baixada de ingresos de máis do 20 % en relación 
cos datos obrantes na declaración da renda (IRPF) do ano 2019, serán valoradas 
compensando ambas situacións e aplicando puntuación que corresponda para a situación 
económica que resulte. 

Aos efectos de acreditación de situacións, deberán aportar a seguinte documentación 
complementaria según corresponda: 

 Persoas físicas autónomas ou sociedades 
o Resolución/certificación da alta no Réxime Especial de Traballadores 

Autónomos ou mutua profesional correspondente. 
o Acreditación de que estivo en situación extraordinaria e que percibiu 

prestación (certificación da concesión) 
o Acreditación de cese de actividade mediante certificación expedida pola AEAT 

sobre a base da declaración de cese de actividade declarada pola persoa 
interesada. 

o Declaración responsable que conterá o pronunciamento expreso de que a 
actividade desenvolvida viuse afectada polo peche de establecementos 
disposto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 
463/2020 de 14 de marzo e sucesivos. 

 Traballadores por conta allea: 
o Acreditación de estar incluído nun ERTE coa aceptación do mesmo pola 

autoridade competente. 
o Certificado que acredite que percibiu ERTE e contía.  

 Outra documentación que acredite a situación e que concrete contías percibidas. 
No caso de non achegar ningunha documentación que xustifique que se estivo afectado pola 
situación de alarma e que isto repercutiu na situación económica da unidde familiar, 
aplicaranse os criterios xerais establecidos nas bases.  
A valoración das situacións de vulnerabilidade derivadas do COVID19 non exime do 
cumprimento dos requisitos regulados nas bases. 
 


