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 QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI SOBRE INFRACCIONS O
SANCIONS A L’ORDRE SOCIAL
Convocatòria de subvencions per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i
conciliació
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de les Illes Balears de 27
d’octubre de 2021

Nom i llinatges:

DNI/NIE:

Càrrec o representació que ostenta:
De l’Entitat:

CERTIFIC:


Que l’entitat disposa d’ un sistema de gestió preventiu en alguna de les
modalitats previstes i d’ un pla de prevenció de riscs laborals en els termes
prevists en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.



Que l’entitat 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 i quan la sanció
sigui ferma i vigent.



Que l’entitat no ha estat sancionada en virtut de resolució administrativa o
sentencia judicial ferma, en els tres darrers anys, per faltes molt greus en
matèria de prevenció de riscs laborals de conformitat amb l’article 13 del Reial
decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Passeig de Sagrera, 2
07012 Palma
Tel. 971 78 40 63
http://dgpresid.caib.es

I, perquè consti, davant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
expedesc aquest certificat.

.................................., .... de/d .............................. de 20......

El representant de l’entitat sol·licitant

[ signatura i segell de l’entitat]
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http://dgpresid.caib.es

