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ANNEX / ANEXO 
OCUPACIÓ AMB SUPORT EN EL MERCAT 

ORDINARI DE TREBALL  
EMPLEO CON APOYO EN EL MERCADO 

ORDINARIO DE TRABAJO

A DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT / DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOM DE L'ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD NIF

LOCALITAT / LOCALIDADPROVÍNCIA / PROVINCIA

B DOCUMENTS PRESENTATS / DOCUMENTOS PRESENTADOS

1.- Estatuts de l'entitat sol·licitant, si és procedent. / Estatutos de la entidad solicitante, si es el caso.

2.- Memòria del projecte d'ocupació amb suport en model normalitzat. / Memoria del proyecto de empleo con apoyo en modelo 
normalizado.
3.- Dades de domiciliació bancària segons el model normalitzat. / Datos de domiciliación bancaria según el modelo 
normalizado.

4.- Relació de mèrits en model normalitzat. / Relación de méritos en modelo normalizado. 

5.- Contractes, convenis, resolucions de concessió de subvencions o una altra documentació acreditativa de l'experiència de 
l'entitat en l'execució de programes d'ocupació amb suport a persones amb diversitat funcional en empreses del mercat ordinari 
de treball. / Contratos, convenios, resoluciones de concesión de subvenciones u otra documentación acreditativa de la 
experiencia de la entidad en la ejecución de programas de empleo con apoyo a personas con diversidad funcional en empresas 
del mercado ordinario de trabajo.    

6.- Titulació acadèmica i contractes de treball del personal treballador laboral, acreditatius de l'experiència en projectes 
d'ocupació amb suport. 
 / Titulación académica y contratos de trabajo del personal trabajador laboral, acreditativos de la experiencia en proyectos de 
empleo con apoyo.

IMPORT SOL·LICITAT / IMPORTE SOLICITADOC

Import de l'ajuda sol·licitada / Importe de la ayuda solicitada

  
De conformitat amb la legislació, europea, i espanyola en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades, en qualitat de Responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i 
Formació, amb la finalitat de gestionar l'objecte d'aquest formulari. Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació supressió i potabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició dels tractaments i del fet de no ser objecte de decisions 
individuals automatitzada respecte a les seues dades personals, registrades en aquest organisme, presentant escrit en el registre d'entrada de LABORA. Així mateix, podrà reclamar davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o, en el seu cas, davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit d'entendre vulnerat el dret en protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades en la pàgina web de LABORA  http://www.labora.gva.es/va/proteccio-de-dades  
  
De conformidad con la legislación, europea, y española en protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados, en calidad de Responsable y en el ejercicio de las competencias atribuidas, por LABORA Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, con la finalidad de gestionar el objeto de este formulario. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación supresión y potabilidad de sus datos de carácter personal, limitación y oposición de los tratamientos y del hecho de no ser objeto 
de decisiones individuales automatizada respecto a sus datos personales, registrados en este organismo, presentando escrito en el registro de entrada de LABORA. Así mismo, podrá reclamar ante el Delegado de Protección de Datos dpd@gva.es o, en su caso, 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, en el supuesto de entender vulnerado el derecho en protección de datos. Más información sobre el tratamiento de los datos en la página web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/proteccio-de-dades 
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