Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions d’acord amb l’art. 42 de la Llei
7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears
i l’art. 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei sobre infraccions o sancions a l’ordre social
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS SOIB DONA 2021
(Codi SIA 2413931)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 2 de juny de 2021
(BOIB núm. 074, de 5 de juny de 2021)

Nom i llinatges:

NIF:

Càrrec o representació que ostenta:
(Secretari o persona equivalent de l'entitat sol·licitant)

Entitat:
CERTIFIC:
1. Que l’entitat que represent disposa d’un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats
previstes i d’un Pla de prevenció de riscs laborals en el termes prevists en la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscs laborals
2. Que l’entitat que represent no està sancionada amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a
l’accés d’ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació o formació
professional per a l’ocupació prevista en els articles 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social sempre
que la sanció sigui ferma i vigent
3. Que l’entitat que represent no ha estat sancionada en virtut de resolució administrativa o sentència
judicial ferma, en els tres darrers anys, per faltes molts greus en matèria de prevenció de riscs laborals
de conformitat amb l’article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost
I, perquè consti, davant el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, expedesc aquest certificat
Localitat

,

Dia

de/d'

Mes

de/d'

Any

Vist i plau
El Secretari de l’entitat

Nom i Llinatges del secretari

El representant legal de l’entitat

Nom i llinatges del representant

Les dades de caràcter personal recollides en aquest document s’integraran al fitxer de polítiques actives d’ocupació amb
l’exclusiva finalitat de gestionar els programes i mesures d’orientació, ocupació i formació emmarcats en les polítiques actives
d’ocupació. El responsable d’aquest fitxer és el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, davant el titular del qual pot l’interessat
exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades en els terminis i amb els requisits establerts als
articles 12 al 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
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