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SOL·LICITUD DE VISAT DE PLANS D'IGUALTAT EN LES 
EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

SOLICITUD DE VISADO DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS 
EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

A DADES D'IDENTIFICACIÓ 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DE L'EMPRESA O ORGANITZACIÓ SOL·LICITANT / DE LA EMPRESA U ORGANIZACION SOLICITANTE
DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN CIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) (A L'EFECTE DE NOTIFICAR) 
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) (A EFECTOS DE NOTIFICAR)

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVITAT A LA QUAL ES DEDICA / ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA

CENTRES DE TREBALL / CENTROS DE TRABAJO DOMICILI / DOMICILIO DONES 
MUJERES

HOMES 
HOMBRES

DE LA/DEL TITULAR O REPRESENTANT DE L'EMPRESA / DE LA/DEL TITULAR O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) (A L'EFECTE DE NOTIFICAR) 
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) (A EFECTOS DE NOTIFICAR)

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

NATURALESA JURÍDICA / NATURALEZA JURÍDICA

Pública Privada

B DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB SUPORT ELECTRÒNIC 
DOCUMENTACIÓN APORTADA EN SOPORTE ELCETRÓNICO

Document acreditatiu de la titularitat del sol·licitant o, si és el cas, de la representació que exercisca. 
Documento acreditativo de la titularidad del solicitante o, en su caso, de la representación que ostente
Pla d'igualtat (indiqueu suport): 
Plan de igualdad (indique soporte):

Electrònic 
Electrónico

Declaració responsable de la/del sol·licitant on conste el nombre total de treballadores/rs de l'empresa, indicant els llocs de treball que ocupen 
i quins d'ells són ocupats per dones / Declaración responsable de la/del solicitante en la que conte el número total de trabajadoras/es de la 
empresa, indicando los puestos de trabajo que ocupan y cuales de ellos son ocupados por mujeres.

Pla general de formació. 
Plan general de formación.

Formació duta a terme l'últim any. 
Formación llevada a cabo en el último año.

Vigència 
Vigencia

DATA D'INICI  
FECHA DE INICIO

DATA DE FINALITZACIÓ 
FECHA DE FINALIZACIÓN

Document acreditatiu d'inscripció en REGCON 
Documento acreditativo de inscripción en REGCON

Codi de l'acord, localitzador del REGCON: 
Código del acuerdo, localizador del REGCON:

C DECLARACIÓ 
DECLARACIÓN

Que d'acord amb la normativa bàsica de plans d'igualtat, Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, per li que es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica 
el Reial decret 713/2010,de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball i Reial decret 902/2020 de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva 
entre dones i homes (BOE núm. 272, de 14 d'octubre de 2020) i amb la normativa específica del Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i 
requisits per al visat dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat (DOGV núm. 5567 de 31.07.2007) estimant que es compleix amb els requisits de 
l'esmentada normativa reguladora i adjuntant la preceptiva documentació.  
Que de acuerdo con la normativa básica de planes de igualdad, Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por le que se regulan los planes de igualdad y su registro y 
se modifica el Real Decreto 713/2010,de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y Real Decreto 902/2020 de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres (BOE núm. 272, de 14 de octubre de 2020) y con la normativa específica del Decreto 133/2007, de 27 de julio, 
del Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat (DOGV núm. 5567 de 31.07.2007) estimando 
que se cumple con los requisitos de la mencionada normativa reguladora y adjuntando la preceptiva documentación. 

D SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Que siga concedida a la empresa sol·licitant, el visat del Pla d'Igualtat presentat. 
Que sea concedida a la empresa solicitante,el visado del Plan de Igualdad presentado.

, d de

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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Que sea concedida a la empresa solicitante,el visado del Plan de Igualdad presentado.
,
d
de
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
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