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CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICOTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

CPADREÇA (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

NIFNOM/ NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

DADES DEL/LA REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICOTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD

CPADREÇA (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

NIFNOM / NOMBRE COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO EXPEDIENTE
A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NÚM. INSCRIPCIÓ O ACREDITACIÓ CENTRE 
Nº INSCRIPCIÓN O ACREDITACIÓN  CENTRO

NRE. HORES TOTALS 
Nº. HORAS TOTALES

NRE. ALUMNES 
Nº ALUMNOS

ADREÇA I LLOC D'IMPATICIÓ 
DIRECCIÓN Y LUGAR

CODI I DENOMINACIÓ DE LES ESPECIALITATS  / CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES

Número curs prioritzat d'acord amb l'ordre establit en l'annex de la sol·licitud  
Número curso priorizado de acuerdo al orden establecido en el anexo de la solicitud. 

  DADES GENERALS DEL CURS / DATOS GENERALES DEL CURSO1

PROYECTE ACCIÓ FORMATIVA 
PROYECTO ACCIÓN FORMATIVA

MANIFESTE que el personal docent proposat complix els requsits mínims exigits per el Programa Formatiu de l'especialitat o de cadascuna de les 
especialitats que, en el seu cas formen part de l'acció formativa respecte al nivell acadèmic o titulació, experiència professional, si és el cas, i a més 
posseïx una formació metodològica de 100 hores com a mínim.  / MANIFIESTO que el personal docente propuesto cumple los requisitos mínimos 
exigidos por el Programa Formativo de la especialidad o de cada una de las especialidades que, en su caso, forman parte de la acción fomativa 
respecto del nivel académico o titulación, experiencia profesional, en su caso, y además posee una formación metodológía de 100 horas como mínimo

PERFIL DELS FORMADORS / PERFIL DE LOS FORMADORES2

COMBINACIÓ / COMBINACIÓN

   COSTE DEL CURS / COSTE DEL CURSO.3
3.1. Costos directes de l'activitat formativa.  / Costes directos de la actividad formativa

3.1.1 Costos directes de l'activitat formativa relatius a les retribucions dels docents  
Costes directos de la actividad formativa relativos a las retribuciones de los docentes

3.1.2 Despeses de control de qualitat de la docència  
Gastos de control de la calidad de la docencia

3.1.3 Resta dels costos directes de l'acció formativa pels conceptes que es determinen en la convocatòria / Resto de los costes directos de la acción formativa 
por los conceptos que se determinan en la convocatoria

3.2. Costos indirectes de l'activitat formativa.  / Costes indirectos de la actividad formativa

3.2.1 Costos indirectes de l'acció formativa per els conceptes que es determinen en la convocatòria  
Costes indirectos de la ación formativa por los conceptos que se determinan en la convocatoria

COST TOTAL DE L'ACCIÓ FORMATIVA / COSTE TOTAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'AULA 
IDENTIFICACIÓN DEL AULA
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ORGANISMES QUE TAMBÉ COL·LABOREN EN EL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ  / ORGANISMOS QUE TAMBIÉN 
COLABORAN EN LA FINANCIACIÓN DE LA ACCIÓN4

ENTITAT / ORGANISME 
ENTIDAD / ORGANISMO

CONCEPTES DE FINANÇAMENT 
CONCEPTOS DE FINANCIACIÓN

QUANTIA DEL FINANÇAMENT 
CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN %

PROPOSTA ORGANITZATIVA  / PROPUESTA ORGANIZATIVA5
Estructura administrativa i docent del centre, distribució horària del curs amb relació a disponibilitat de cursos i tallers de l'entitat, estructures docents 
complementàries (biblioteques, sales d'estudi, etc.) / Estructura administrativa y docente del centro, distribución horaria del curso con relación a 
disponibilidad de cursos y tallares de la entidad, estructuras docentes complementarias (bibliotecas, salas de estudio, etc.).

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 

http://www.labora.gva.es/va/proteccio-de-dades
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Estructura administrativa i docent del centre, distribució horària del curs amb relació a disponibilitat de cursos i tallers de l'entitat, estructures docents complementàries (biblioteques, sales d'estudi, etc.) / Estructura administrativa y docente del centro, distribución horaria del curso con relación a disponibilidad de cursos y tallares de la entidad, estructuras docentes complementarias (bibliotecas, salas de estudio, etc.).
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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