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ANNEX A LA SOL·LICITUD GENERAL 
ANEXO A LA SOLICITUD GENERAL

A DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

NOM O RAÓ SOCIAL  /  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF

NIFREPESENTANT  /  REPRESENTANTE

TELÈFON MÒBIL  /  TELÉFONO MÓVIL CORREU ELECTRÒNIC  /  CORREO ELECTRÓNICO

B DADES DEL PLA DE FORMACIÓ / DATOS DEL PLAN DE FORMACIÓN (Marcar una opción / Marcar una opció)

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 
 I DIÀLEG SOCIAL 

NEGOCIACIÓN COLECTIVAY 
DIÁLOGO SOCIAL

Accions formatives 
Acciones formativas
Jornades, seminaris i cicles de conferències  
Jornadas, seminarios, y ciclos de conferencias
Trobades internacionals 
Encuentros internacionales
Panells, fòrums i tallers d'experts  
Paneles, foros y talleres de expertos

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Quantia total sol·licitada 
Cuantía total solicitada

1r. Les organitzacións sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana que participen en aquest 
àmbit, en els termes establits en l'article 7 de la Llei orgànica 11/19685, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, 
així com les fundacions o altres entitats constituïdes per aquelles per a la consecució de qualssevol 
d'aqueixes finalitats. 
2n. Les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana que participen en 
aquest àmbit, en els termes establits en la disposició addicional sisena del text refòs de l'Estatut dels 
Treballadors, aprovat per Reial decret legislativu 2/2015, de 23 d'octubre, així com les fundacions o altres 
entitats constituïdes per aquelles per a la consecució de quasssevol d'aqueixes finalitats. 
  
1º. Las organizaciones sindicales más representativas de la Comunitat Valenciana que participan en dicho 
ámbito, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical, así como las fundaciones u otras entidades contituidas por aquéllas para la consecución de 
cualesquiera de estos fines. 
2º. Las organizaciones empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana que participan en 
dicho ámbito, en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del texto refundido del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como las 
fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de cualesquiera de estos fines.

1r. Les organitzacions sindicals que acrediten la participació en aquest àmbit de la Comunitat Valenciana, 
així com les fundacions o altres entitats consituüides per aquestes per a la consecució d'aquelles finalitats. 
2n. Les organitzaciones empresarials que acrediten la participació en aquest àmbit de la Comunitat 
Valenciana, així com les fundacions o altres entitas constituïdes per aquestes per a la consecució d'aquelles 
finalitats.  
  
1º Las organizaciones sindicales que acrediten la participación en dcicho ámbito de la comunitat Valenciana, 
así como las fundaciones u otras entidades constituidas por estas para la consecución de aquellos fines. 
2º Las organizaciones empresariales que acrediten la participación en dicho ámbito de la Comunitat 
Valenciana, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por estas para la consecución de 
aquellos fines.

Panells, fòrums i tallers d'experts  
Paneles, foros y talleres de expertos

Trobades internacionals 
Encuentros internacionales

Jornades, seminaris i cicles de conferències  
Jornadas, seminarios, y ciclos de conferencias

Accions formatives 
Acciones formativas

Quantia total sol·licitada 
Cuantía total solicitada

OPCIÓ A / 
OPCIÓN A

OPCIÓ B / 
OPCIÓN B

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTANC

2.- Fotocòpia de l'escriptura de constitució / estatuts actualizats / Fotocopia de la escritura de constitución/estatutos actualizados.

3.- Acreditació de l'inscripció en el registre corresponent / Acreditación de la inscripción en el registro correspondiente

1.- D'acord amb el que es disposa en l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell (DOGV núm 6376 de 14.10.2010), done la meua autorització perquè 
l'administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. / De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del 
Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell (DOGV núm 6376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que la administración obtenga directamente la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Autoritze / Autorizo No autoritze / No autorizo

4.- Targeta d'identificació fiscal / Tarjeta de identificación fiscal

5.- Declaració responsable de l'entitat que complix amb els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions / 
Declaración responsable de la entidad que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones



LA
BO

R
A

12/11/2020

FO
R

03
12

E

ANNEX A LA SOL·LICITUD GENERAL 
ANEXO A LA SOLICITUD GENERAL

6.- Pla de formació, en el qual es detalle: Plantejament general de la proposta, activitats formatives a realitzar, justificació de la seua conveniència i adequació de la 
proposta; disseny i continguts del pla de formació, objectius de les activitats formatives, resultats esperats del pla de formació, metodologia de desenvolupament, 
costos de les activitats formatives i altres actuacions que les organitzacions realitzen en el desenvolupament de les activitats formatives.. / Plan de formación, en el 
que se detalle: Planteamiento general de la propuesta, actividades formativas a realizar, justificación de su conveniencia y adecuación de la propuesta; diseño y 
contenidos del plan de formación, objetivos de las actividades formativas, resultados esperados del plan de formación, metodología de desarrollo, costes de las 
actividades formativas y otras actuaciones que las organizaciones realicen en el desarrollo de las actividades formativas.

9.- Declaració responsable de l'entitat sol·licitant sobre el compliment de la normativa sobre l'integració laboral de persones amb discpacitat o, si és el cas, l'exempció 
d'aquesta obligació segons el que extableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre del Consell (FOR0301E) /  Declaración responsable de la entidad solicitante 
sobre el cumplimiento de la normativa sobre la integración laboral de personas con dispacaidad o , en su caso, la excepción de esta obliagación según lo que 
establece el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre del Consell (FOR0301E)

10.- Fitxa de domiciliació bancària del comtpe específic a qué LABORA Servei Valenciá d'Ocupació i Formació transferirà els fons en el cas que siga aprovat el 
projecte, així com certificació de l'obertura d'aquesta (HOR0003V) / Ficha de domiciliación bancaria de la cuenta específica a la que LABORA Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, transferirá los fondos en el caso que sea aprobado el proyecto, así como certificación de la apertura de esta (HOR0003E)

7.- Quadre d'activitats formatives Annex II ( FOR0304E) / Cuadro de actividades formativas Anexo II (FOR0304E)

8.- Criteris de valoració / Criterios de valoración

8.1.- L'entitat aporta un estudi de les necessitats formatives detectades en la matèria objecte de subvenció i identifica al col·lectiu destinatari / La entidad aporta 
un estudio de las necesidades formativas detectadas en la materia objeto de subvención e identifica al colectivo destinatario
8.2.- L'entitat aporta un pla de seguiment i avaluació de les activitats formatives realitzades / L'entitat aporta un pla de seguiment i avaluació de les activitats 
formatives realitzades

11.- Altres documents que s'aporten amb la convocatòria, indiqueu:  / Otros documentos que se aportan con la convocatoria, indicar: 

CERTIFICATS / CERTIFICADOSD
 Certifique que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui ostente la representació a 
data de la sol·licitud. Així mateix, certifique que les persones que ostenten el poder de representació vigent i bastant en el moment de la sol·licitud /  Certifico que no 
se ha producido ningún cambio en la documentación identificativa de la entidad y de la vigencia del nombramiento del presidente o de quien ostente la representación 
a fecha de la solicitud. Asimismo, certifico que las personas que ostentan el poder de representación vigente y bastante en el momento de la solicitud son: 

Signatura electrònica de la persona representant legal 
Firma electrónica de la persona representante legal

NOM /  NOMBRE CONGNOMS  / APELLIDOS DNI

De conformitat amb la legislació, europea, i espanyola en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades, com a 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 exercir els drets d'accés, rectificació supressió i portabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició dels tractaments 
i del fet que no és 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, si és el cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que entenga que s’ha 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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A
DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
B
DADES DEL PLA DE FORMACIÓ / DATOS DEL PLAN DE FORMACIÓN (Marcar una opción / Marcar una opció)
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
 I DIÀLEG SOCIAL
NEGOCIACIÓN COLECTIVAY DIÁLOGO SOCIAL
Accions formatives
Acciones formativas
Jornades, seminaris i cicles de conferències 
Jornadas, seminarios, y ciclos de conferencias
Trobades internacionals
Encuentros internacionales
Panells, fòrums i tallers d'experts 
Paneles, foros y talleres de expertos
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
1r. Les organitzacións sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana que participen en aquest àmbit, en els termes establits en l'article 7 de la Llei orgànica 11/19685, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, així com les fundacions o altres entitats constituïdes per aquelles per a la consecució de qualssevol d'aqueixes finalitats.
2n. Les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana que participen en aquest àmbit, en els termes establits en la disposició addicional sisena del text refòs de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislativu 2/2015, de 23 d'octubre, així com les fundacions o altres entitats constituïdes per aquelles per a la consecució de quasssevol d'aqueixes finalitats.
 
1º. Las organizaciones sindicales más representativas de la Comunitat Valenciana que participan en dicho ámbito, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, así como las fundaciones u otras entidades contituidas por aquéllas para la consecución de cualesquiera de estos fines.
2º. Las organizaciones empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana que participan en dicho ámbito, en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de cualesquiera de estos fines.
1r. Les organitzacions sindicals que acrediten la participació en aquest àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les fundacions o altres entitats consituüides per aquestes per a la consecució d'aquelles finalitats.
2n. Les organitzaciones empresarials que acrediten la participació en aquest àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les fundacions o altres entitas constituïdes per aquestes per a la consecució d'aquelles finalitats. 
 
1º Las organizaciones sindicales que acrediten la participación en dcicho ámbito de la comunitat Valenciana, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por estas para la consecución de aquellos fines.
2º Las organizaciones empresariales que acrediten la participación en dicho ámbito de la Comunitat Valenciana, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por estas para la consecución de aquellos fines.
Panells, fòrums i tallers d'experts 
Paneles, foros y talleres de expertos
Trobades internacionals
Encuentros internacionales
Jornades, seminaris i cicles de conferències 
Jornadas, seminarios, y ciclos de conferencias
Accions formatives
Acciones formativas
DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
C
1.- D'acord amb el que es disposa en l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell (DOGV núm 6376 de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. / De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell (DOGV núm 6376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que la administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
CERTIFICATS / CERTIFICADOS
D
NOM /  NOMBRE
CONGNOMS  / APELLIDOS
DNI
De conformitat amb la legislació, europea, i espanyola en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades, com a 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 exercir els drets d'accés, rectificació supressió i portabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició dels tractaments i del fet que no és 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, si és el cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que entenga que s’ha 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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