
ANNEX VIII. SOL·LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER AL SECTOR D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

ANEXO VIII. SOLICITUD DE CONCIERTO SOCIAL PARA EL SECTOR DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

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

NOM DE L’ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD NÚM. REGISTRE D’ENTITATS
Nº REGISTRO DE ENTIDADES

CIF DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL

MUNICIPI / MUNICIPIO PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

CÀRREC / CARGO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C NOTIFICACIONS / NOTIFICACIONES

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

 Valencià / Valenciano  Castellà / Castellano

(*)A l’efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l’interessat haurà de dispossar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la 
Generalitat (https://sede.gva.es) / A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos 
previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es)

D SERVEI I LOT, SI ESCAU, PER AL QUAL SOL·LICITA L’ACCIÓ CONCERTADA / SERVICIO Y LOTE, SI PROCEDE, PARA EL QUE 
SOLICITA LA ACCIÓN CONCERTADA(*)

Assenyaleu el servei I el lot que corresponga / Señalar el servicio y lote que corresponda

 Servei de punt de trobada familiar / Servicio de punto de encuentro familiar.

 Lot I. Castelló / Lote I. Castellón            Lot II. València / Lote II. València            Lot III. Alacant / Lote III. Alicante

 Servei d’actuacions tècniques destinades a persones que s’ofereixen per a l’adopció i famílies adoptives / Servicio de actuaciones técnicas destinadas a 
personas que se ofrecen para la adopción y familias adoptivas.

 Lot I. Castelló / Lote I. Castellón            Lot II. València / Lote II. Valencia            Lot III. Alacant / Lote III. Alicante

 Servei de suport a l’emancipació i autonomia personal de joves ex-tutelats/des que hagen aconseguit la majoria d’edat / Servicio de apoyo a a emancipación 
y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad.

 Lot I. Castelló / Lote I. Castellón              Lot II. València / Lote II. València
 Lot III. Alacant / Lote III. Alicante            Lot IV. Zona Nord Alacant / Lote IV. Zona Norte Alicante

 Servei d’atenció telefònica a la infància i a l’adolescència / Servicio de atención telefónica a la infancia y a la adolescencia.

 Servei específic d’atenció a abusos sexuals en la infància i l’adolescència/ Servicio específico de atención a abusos sexuales en la infancia y a la adolescencia.

 Lot I. Castelló / Lote I. Castellón            Lot II. València / Lote II. Valencia            Lot III. Alacant / Lote III. Alicante

DADES DEL SERVEI / DATOS DEL SERVICIO

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO 
(CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPI / MUNICIPIO PROVÍNCIA / PROVINCIA CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL TELÈFON / TELÉFONO FAX

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES / VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS



E DECLARACIÓ RESPONSABLE DISPOSICIÓ DE L’IMMOBLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE

D'acord amb el que disposa l'article 7.f) del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la 
prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social, declare que l'entitat té la titularitat o possessió de 
l'immoble on es desenvolupen les activitats i serveis del centre, d'acord amb el que s’indica a continuació:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.f) del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada 
para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social, declaro que la entidad tiene la 
titularidad o posesión del inmueble donde se desarrollan las actividades y servicios del centro, con arreglo a lo abajo indicado:

 Immoble propietat de l'entitat / Inmueble propiedad de la entidad.
 Immoble arrendat (amb contracte d'arrendament en vigor, de ___ / ___ / _____ fins ___ / ___ / _____) / Inmueble arrendado (con contrato de 
arrendamiento en vigor, de ___ / ___ / _____ hasta ____ / ____ / ______).
 Immoble amb cessió d'ús per entitat local (amb acord de cessió d'ús, de ___ / ___ / _____ fins ___ / ___ / _____) / Inmueble con cesión de uso por
entidad local (con acuerdo de cesión de uso, de ___ / ___ / _____ hasta ____ / ____ / ______).
 Immoble amb cessió d'ús del seu titular, la persona o entitat __________________________ (amb acord de cessió d'ús, de ___ / ___ / _____ fins 
___ / ___ / _____) / Inmueble con cesión de uso de su titular, la persona o entidad _______________________ (con acuerdo de cesión de uso, de 
___ / ___ / _____ hasta ____ / ____ / ______).
(*)Assenyaleu l’opció que conrresponga / Señalar la opción que corresponda.

F DECLARACIÓ RESPONSABLE CLÀUSULES SOCIALS / DECLARACIÓN RESPONSABLE CLÁUSULAS SOCIALES(*)

En relació amb les bones pràctiques socials i de gestió de personal, en relació amb les clàusules socials de creació d'ocupació per a persones amb 
dificultats, plans d'igualtat entre dones i homes, i altres de caràcter social especialment establides en l'execució de les prestacions objecte de l'acció 
concertada, declare:
a) Tindre incorporades en la plantilla de l'entitat, temporal o indefinidament, persones que es troben incloses en algun dels col·lectius d'especial 
atenció:

 Persones joves ex-tutelades.
 Dones víctimes de violència de gènere o persones en la unitat de convivència de les quals existeix alguna víctima de violència de gènere.
 Víctimes del terrorisme.
 Persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o persones en la unitat de convivència de les quals existeix 
alguna persona que compleix aquest requisit.
 Unitats de convivència en què totes les persones es troben en situació de desocupació i no perceben prestacions.
 Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix l'acolliment familiar d'un xiquet, xiqueta o adolescent en situació de risc.
 Dones en risc d'exclusió, especialment amb descendents en minoria d'edat al seu càrrec.

b) Tindre un Pla d'Igualtat de Dones i Homes que assegure la igualtat de gènere.

 Sí  No

En relación con las buenas prácticas sociales y de gestión de personal, en relación con las cláusulas sociales de creación de empleo para personas 
con dificultades, planes de igualdad entre mujeres y hombres, y otras de carácter social especialmente establecidas en la ejecución de las 
prestaciones objeto de la acción concertada, declaro:

a) Tener incorporadas en la plantilla de la entidad, temporal o indefinidamente, personas que se encuentran incluidas en alguno de los colectivos de 
especial atención:
 Personas jóvenes ex-tuteladas.
 Mujeres víctimas de violencia de género o personas en cuya unidad de convivencia existe alguna víctima de violencia de género.
 Víctimas del terrorismo.
 Personas con diversidad funcional con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o personas en cuya unidad de convivencia existe alguna 
persona que cumple dicho requisito.
 Unidades de convivencia en que todas las personas se encuentren en situación de desempleo y no perciban prestaciones.
 Unidades de convivencia en las que alguna persona asume el acogimiento familiar de un niño, niña o adolescente en situación de riesgo.
 Mujeres en riesgo de exclusión, especialmente con descendientes en minoría de edad a su cargo.

b) Tener un Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres que asegure la igualdad de género.

 Sí  No

Percentatge col·lectius d'especial atenció Porcentaje colectivos de especial atención

més del 3%  más del 3% 

entre 2 i 3%  entre 2 y 3% 

entre 1 i 2%  entre 1 y 2% 

(*)Assenyaleu l’opció que conrresponga / Señalar la opción que corresponda.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES / VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS



G DECLARACIÓ RESPONSABLE - ARTICLE 57 DE LA LLEI ORGÀNICA 8/2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE - ARTÍCULO 57 DE LA LEY ORGÁNICA 8/2021

 D'acord amb el que disposa l’article 57 de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la 
violència, declare que totes les persones que intervinguen en la prestació del servei compleixen el requisit relatiu a no haver sigut condemnades per 
sentència ferma en els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals.

 De acuerdo con lo que dispone el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia, declaro que todas las personas que intervengan en la prestación del servicio cumplen el requisito relativo a no haber sido condenadas 
por sentencia firme en los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales.

H DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EXPERIÈNCIA DE L’ENTITAT
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD

 Així mateix, declare que l'entitat  té una experiència de _____________ anys en la gestió de centres, serveis i/o programes d'atenció al col·lectiu 
al qual es dirigeix l'acció concertada.

 Asimismo, declaro que la entidad tiene una experiencia de _____________ años en la gestión de centros, servicios y/o programas de atención al 
colectivo al que se dirige la acción concertada.

I DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPTE JUSTIFICATIU I INFORME D’AUDITORIA EXTERNA
DECLARACIÓN RESPONSABLE CUENTA JUSTIFICATIVA E INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

D'acord amb l'apartat j) de l'article 11.1 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la
prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social, incorporat pel Decret 188/2021, de 26 de novembre,
del Consell, DECLARE que aquesta entitat es compromet a presentar, en el cas de resultar adjudicatària del concert social, el compte justificatiu i
l'informe d'auditoria externa una vegada transcorregut el primer any, a comptar des del començament de la vigència del concert, en els termes
establits en la resolució de convocatòria.

De acuerdo con el apartado j) del artículo 11.1 del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada
para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social, incorporado por el Decreto
188/2021, de 26 de noviembre, del Consell, DECLARO que esta entidad se compromete, en el caso de resultar adjudicataria del concierto social, a
presentar la cuenta justificativa y el informe de auditoría externa una vez transcurrido el primer año, a contar desde el comienzo de la vigencia del
concierto social, en los términos establecidos en la resolución de convocatoria.

J ALTRES DECLARACIONS I SOL·LICITUD / OTRAS DECLARACIONES Y SOLICITUD

1. Així mateix, declara que l'entitat compleix la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional, d'acord amb el que preveu 
l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, i el Decret 279/2004, de 17 de 
desembre del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions
per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4.907, de 21-12-2004).

2. Que es tinga per presentat aquest escrit, amb els documents que s'acompanyen, per fetes les anteriors manifestacions i declarant expressament, 
sota promesa o jurament, la veracitat de les dades ressenyades en aquest document i el compromís de compliment de les declaracions responsables
efectuades i, en virtut d'açò, participar en el procediment de selecció per a acords d'acció concertada.

1. Asimismo, declara que la entidad cumple la normativa sobre integración laboral de personas con diversidad funcional, conforme a lo previsto en 
el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, y el Decreto 279/2004, de 17 de 
diciembre del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad (DOGV nº 4.907, de 21-12-2004).

2. Que se tenga por presentado este escrito, con los documentos que se acompañan, por hechas las anteriores  manifestaciones y declarando
expresamente, bajo promesa  o juramento,  la veracidad de los  datos  reseñados  en este documento y el  compromiso de cumplimiento de las
declaraciones responsables efectuadas y, en su virtud, participar en el procedimiento de selección para los acuerdos de acción concertada.

Firma: ________________________________________________________________
(La persona representant legal / La persona representante legal)

K DOCUMENTACIÓ PRESENTADA / DOCUMENTACIÓN PRESENTADA(*)

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES / VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS



 Formulari Annex IX. Certificat de l’acord de sol·licitud. / Formulario Anexo IX. Certificado del acuerdo de solicitud.
 Certificat d’estar al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda de la Generalitat.  / Certificado de estar al corriente 
con el cumplimiento de las obligaciones con la hacienda de la Generalitat.
 Cetificat d’estar al corrent amb el compliment de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.  / Certificado de estar al 
corriente con el cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
 Declaració responsable de compliment de requisits establerts en l’art. 21 del Decret 59/2019 / Declaración responsable de cumplimiento de 
requisitos establecidos en el art. 21 del Decreto 59/2019.
 Declaració responsable de compliment de requisits exigits en el corresponent annex de condicions tècniques respecte de cada servei / Declaración 
responsable de cumplimiento de requisitos exigidos en el correspondiente anexo de condiciones técnicas respecto de cada servicio.
 Projecte tècnic de funcionament del servei. / Proyecto técnico de funcionamiento del servicio.
 Relació de professionals i personal d’atenció directa. / Relación de profesionales y personal de atención directa.
 Compromís de contractació del personal del servei. / Compromiso de contratación del personal del servicio.
 Estatuts de l’entitat o document anàleg. / Estatutos de la entidad o documento análogo.
 Certificat de qualitat del servei o declaració responsable de compromís. / Certificado de calidad del servicio o declaración responsable de 
compromiso.
 Model de domiciliació bancària. / Modelo de domiciliación bancaria.
 Declaració responsable del compliment de solvència tècnica. / Declaración responsable en relación con el cumplimiento de solvencia técnica.
 Carta de servei. / Carta de servicio.
 Certificats dels acords de col·laboració amb entitats públiques i/o privades. / Certificados de los acuerdos de colaboración con entidades publicas 
y/o privadas.
 Visat del Plà d’Igualtat de Dones i Hòmens o sol·licitud de visat. / Visado del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres o solicitud de visado.
 Protocol de funcionament del servei. / Protocolo de funcionamiento del servicio.
 Declaració responsable en relació amb la formació de l’equip professional que prestarà el servei. / Declaración responsable en relación con la 
formación del equipo profesional que prestará el servicio.
 Document Sistema de participació. / Documento sistema de participación

(*)Assenyaleu l’opció que conrresponga / Señalar la opción que corresponda.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES / VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
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