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Baremo de criterios. Asignación de cuantías variables
Barem de criteris. Assignació de quanties variables

Incidencia en la disminución de empleo (máximo 600 euros según subcriterios que se especifican a continuación. La puntuación de los 
subcriterios, empleado indefinido y empleo temporal es acumulable). Se considerará la disminución de empleo:
La disminución neta del número de empleados/as por cuenta ajena con contrato de carácter indefinido y a jornada completa o parcial,  a 31 de 
mayo de 2020, comparado con el nivel de plantilla indefinida con que contara la empresa a 13 de marzo  de 2020.
En el caso de los/las trabajadores/as con contratos fijos discontinuos y/o temporales, se considera disminución de empleo, la finalización no 
prevista de los mismos en el mes de abril y  mayo de 2020, respecto a los existentes el 13 de marzo de 2020.
A los efectos de este baremo se entenderá que los trabajadores acogidos a un ERTE suponen una disminución del número de empleados.
No se considera creación de empleo el mero traspaso de trabajadores/as entre empresas vinculadas.
La acreditación del nivel de empleo se realizará mediante la aportación de un informe de vida laboral a la fecha de justificación de las 
inversiones, así como la aportación de contratos de los trabajadores o cualquier otro documento que demuestre la situación laboral de la 
empresa.

A) Número de empleos extinguidos de empleo indefinido (máximo 400 euros)

Puntuación: 
• De 0 hasta 1 empleo indefinido   50 euros

• Más de 1 hasta 3 empleo indefinido 100 euros

• Más de 3 hasta 4 empleo indefinido 200 euros

• Más de 4 empleo indefinido 400 euros

B) Número de empleos extinguidos de empleo temporal (máximo 200 euros)

De 0 hasta 2 empleos temporales 50 euros

Más de 2 hasta 4 empleos temporales 100euros

ANEXO VI/ANNEX VI

Puntuación: 
•

•

Incidència en la disminució d'ocupació (màxim 600 euros segons subcriterios que s'especifiquen a continuació. La puntuació dels subcriterios, 
empleat indefinit i ocupació temporal és acumulable). Es considerarà la disminució d'ocupació:
La disminució neta del número d'emprats/as per compte d'altri amb contracte de caràcter indefinit i a jornada completa o parcial, a 31 de maig 
de 2020, comparat amb el nivell de plantilla indefinida amb què comptés l'empresa a 13 de març de 2020.
En el cas d'els/les treballadors/as amb contractes fixos discontinus i/o temporals, es considera disminució d'ocupació, la finalització no prevista 
dels mateixos el mes d'abril i maig de 2020, respecte als existents el 13 de març de 2020.
A l'efecte d'aquest barem s'entendrà que els treballadors acollits a un ERTO suposen una disminució del nombre d'empleats.
No es considera creació d'ocupació el mer traspàs de treballadors/as entre empreses vinculades.
L'acreditació del nivell d'ocupació es realitzarà mitjançant l'aportació d'un informe de vida laboral a la data de justificació de les inversions, així 
com l'aportació de contractes dels treballadors o qualsevol altre document que demostri la situació laboral de l'empresa.

Nombre d'ocupacions extingides d'ocupació indefinida (màxim 400 euros)A)

Puntuació: 
De 0 fins a 1 ocupació indefinida•

Més d'1 fins a 3 ocupació indefinida

Més de 3 fins a 4 ocupació indefinida

Més de 4 ocupació indefinida

•

•

•

Número de empleos extinguidos de empleo temporal (máximo 200 euros)B)

Puntuació: 

  50 euros

100 euros

200 euros

400 euros

De 0 fins a 2 ocupacions temporals

Més de 2 fins a 4 ocupacions temporals

50 euros

100euros

•

•




