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MEMÒRIA DEL PROJECTE D'OCUPACIÓ AMB SUPORT 
EN EL MERCAT ORDINARI DE TREBALL 

  
MEMORIA DEL PROYECTO DE EMPLEO CON APOYO 

EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO

A DADES DE L'ENTITAT PROMOTORA / DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA
NOM DE L'ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD 
 

NIF

POBLACIÓ   / POBLACIÓN PROVINCIA

B  PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE / PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
NIF TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

ADREÇA / DOMICILIO

C ACTUACIONS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT   / ACTUACIONES DE EMPLEO CON APOYO 
Hauran de descriure's les accions d'ocupació amb suport que el personal preparador laboral prestarà a les persones treballadores amb discapacitat. / 
Deberán describirse las acciones de empleo con apoyo que el personal preparador laboral prestará a las personas trabajadoras con discapacidad.

D ANÀLISI DE L'ADEQUACIÓ DEL LLOC DE TREBALL   / ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

E JUSTIFICACIÓ DE LA INTENSITAT DEL SUPORT EN FUNCIÓ DEL TIPUS I GRAU DE DISCAPACITAT /JUSTIFICACIÓN DE LA 
INTENSIDAD DEL APOYO EN FUNCIÓN DEL TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD
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MEMORIA DEL PROYECTO DE EMPLEO CON APOYO 

EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO

FASES DE LES ACTUACIONS / FASES DE LAS ACTUACIONESF

RELACIÓ DE MITJANS MATERIALS / RELACIÓN DE MEDIOS MATERIALESG
Es relacionaran els mitjans materials de què disposa o dels que es dotarà l'entitat sol·licitant, amb indicació de què es van a afectar el projecte / Se relacionarán los medios 
materiales de que dispone o de los que dotará la entidad solicitante, con indicación de los que van a afectar al proyecto.

ALTRES CONSIDERACIONS / OTRAS CONSIDERACIONESH

LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT / LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Sr. / Sra. / D. / Dña. 

, d' de

  
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 

http://www.labora.gva.es/va/proteccio-de-dades
http://www.labora.gva.es/es/proteccio-de-dades
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