
Sol·licitud per a la realització de donacions i accions de patrocini
Mesures alternatives a la contractació de treballadors amb disminució (Reial decret 27/2000, de 14 de
gener, publicat al BOE núm. 22, de 26 de gener de 2000)

Dades de l’empresa sol·licitant1

Nom i cognoms del/de la representant2 DNI

En qualitat3 d

Denominació de l’empresa Codi del compte de cotització

Domicili social NIF/CIF

Activitat econòmica Telèfon Fax Adreça electrònica

Nombre de treballadors de l’empresa Nombre de treballadors amb disminució contractats

Dades relatives al reconeixement de la causa d’excepcionalitat4

Certificat emès per la Subdirecció General d’Afers Laborals i d’Ocupació de la Delegació Territorial del
Govern a ............................................., en data ..............................., sobre la inexistència de persones
demandants d’ocupació5.
Declaració d’excepcionalitat atorgada per la Direcció General de Relacions Laborals (resolució o
sol·licitud de data ................................................).

Dades relatives a la donació o acció de patrocini

Fundació o associació d’utilitat pública beneficiària6 Número d’inscripció a la Seguretat Social

Domicili social Telèfon Fax Adreça electrònica

Representant legal NIF/CIF

Import de la mesura alternativa Nombre de treballadors amb disminució que substitueix

SOL·LICITO

L’ autorització per a la realització de la donació o acció de patrocini a què s’ha fet referència.

Signatura i segell

Lloc i data

Direcció General de Relacions Laborals

1. L’empresa ha de tenir tots els seus centres de treball en l’àmbit territorial de Catalunya.
2. Cal aportar els poders del/de la representant.
3. Càrrec o representació a l’empresa.
4. Marqueu el que correspongui.
5. Adjunteu una fotocòpia del certificat.
6. Cal adjuntar la següent documentació de la fundació o associació d’utilitat pública:

- Estatuts.
- Declaració d’utilitat pública.
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions fiscals.
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.
- Memòria d’activitats dels últims dos anys.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria


