
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2012, de la consellera 
d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual aprova 
l’imprés normalitzat de sol·licitud d’autorització com a 
agència de col·locació en l’àmbit de la Comunitat Valen-
ciana. [2012/1499]

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la consellera 
de Educación, Formación y Empleo, por la que se aprue-
ba el impreso normalizado de solicitud de autorización 
como agencia de colocación en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. [2012/1499]

El Reial Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen 
les agències de col·locació, establix una nova regulació del procediment 
de concessió, extinció i àmbit de les autoritzacions d’estes agències, i 
distingix entre les agències de col·locació autoritzades i les que actu-
en com a entitats col·laboradores dels servicis públics d’ocupació en 
intermediació laboral, per mitjà de la subscripció del conveni de col-
laboració.

El Decret 14/2012, de 13 de gener, del Consell, d’adaptació de la 
normativa estatal sobre autorització d’agències de col·locació, amb fina-
litat lucrativa o sense, i regulació del procediment d’adequació dels 
centres associats en intermediació laboral, determina el procediment i 
la competència per a obtindre l’autorització en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana. 

L’article 4.2 de l’esmentat decret establix que, mitjançant una reso-
lució del conseller competent en matèria d’ocupació, pot aprovar-se 
l’imprés normalitzat de sol·licitud.

Per tot això, i de conformitat amb les competències atorgades pel 
Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual 
es determinen les conselleries en què s’organitza l’Administració de 
la Generalitat, i en virtut de les atribucions conferides per l’esmentat 
article 4.2 del Decret 14/2012, resolc: 

Article únic
Aprovar com a imprés normalitzat de sol·licitud d’autorització com 

a agència de col·locació el que s’adjunta com a annex a esta resolució.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la publicació en 

el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 17 de gener de 2012.– La consellera d’Educació, Forma-
ció i Ocupació: M. José Catalá Verdet.

El Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regu-
lan las agencias de colocación, establece una nueva regulación del pro-
cedimiento de concesión, extinción y ámbito de las autorizaciones de 
tales agencias, distinguiendo entre las agencias de colocación autori-
zadas de las que actúan como entidades colaboradoras de los servicios 
públicos de empleo en intermediación laboral, mediante la suscripción 
del convenio de colaboración.

El Decreto 14/2012, de 13 de enero, del Consell, de adaptación de 
la normativa estatal sobre autorización de agencias de colocación, con 
o sin ánimo de lucro, y regulación del procedimiento de adecuación de 
los centros asociados en intermediación laboral determina el procedi-
miento y la competencia para obtener dicha autorización en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana.

El artículo 4.2 del citado decreto establece que mediante resolu-
ción del conseller competente en materia de empleo, podrá aprobarse el 
impreso normalizado de solicitud.

En base a lo expuesto, y de conformidad con las competencias otor-
gadas por el Decreto 5/2011, de 21 de junio, del president de la Gene-
ralitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la 
administración de la Generalitat, y en virtud de las atribuciones confe-
ridas por el citado artículo 4.2 del Decreto 14/2012, resuelvo: 

Artículo único
Aprobar como impreso normalizado de solicitud de autorización 

como agencia de colocación el que se adjunta como anexo a esta reso-
lución.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publi-

cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 17 de enero de 2012.– La consellera de Educación, For-
mación y Empleo: Mª José Catalá Verdet.
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SOL·LICITUD PER A L'AUTORITZACIÓ D'AGÈNCIES DE 
COL·LOCACIÓ 

SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE AGENCIAS DE 
COLOCACIÓN 

   HOR0051E

A DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

1r cognom o raó social / 1er apellido o razón social 2n cognom / 2º apellido  Nom/Nombre                
                                  

NIF/NIE/CIF 

Adreça/Domicilio CP Població/Población Codi compte cotització / Código cuenta cotización 

Província/Provincia Telèfon/Teléfono Fax Correu electrònic / Correo electrónico 

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Cognoms/Apellidos Nom/Nombre NIF/NIE Telèfon/Teléfono 

En qualitat de / En calidad de

C NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES

Adreça als efectes de notificacions / Domicilio a los efectos de notificaciones CP Població/Población

Província/Provincia Telèfon/Teléfono FAX Correu electrònic / Correo electrónico 

D LLOC DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT  
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Adreça/Domicilio 

CP Població/Población Província/Provincia Telèfon/Teléfono

E ACREDITACIÓ PER A REQUERIMENTS TELEMÀTICS  
ACREDITACIÓN PARA REQUERIMIENTOS TELEMÁTICOS

Esta sol·licitud AUTORITZA  la Generalitat perquè requerisca telemàticament les dades relatives a:  
Esta solicitud AUTORIZA a la Generalitat para que requiera telemáticamente los datos relativos a:  

Autoritze/Autorizo
Denegue/Deniego

compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social / cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social

dades d’identitat / datos de identidad

F
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE  

La persona que firma es fa responsable de la veracitat de les dades consignades i de la documentació que s'acompanya, i SOL·LICITA la 
concessió de l'autorització com a: 

 Agència de col·locació  Empresa de recol·locació                     Agència de col·locació i empresa de recol·locació 

 i DECLARA: 
 1. Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions fiscals i davant de la Seguretat Social. 
 2. Que l'entitat està degudament constituïda i inscrita en el registre corresponent (només en el cas de persona jurídica). 
 3. Que l’entitat no es troba sotmesa en cap circumstància de les que prohibixen contractar amb l'Administració, d'acord amb el que 

disposa la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 4. Que les instal·lacions d'atenció a les persones usuàries s'adeqüen a la normativa vigent en matèria de centres de treball. 
 5. Que els centres de treball complixen la legislació vigent referida a a accessibilitat universal, que no hi ha discriminació de les persones 

amb discapacitat i que es dóna de forma efectiva la igualtat d'oportunitats. 

La persona abajo firmante se hace responsable de la veracidad de los datos consignados y de la documentación que se acompaña, y
SOLICITA la concesión de la autorización como: 

  Agencia de colocación  Empresa de recolocación                     Agencia de colocación y empresa de recolocación 

 y DECLARA: 
1. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social. 
2. Que la entidad está debidamente constituida e inscrita en el registro correspondiente (solo en el caso de persona jurídica).
3. Que la entidad no se halla incursa en ninguna circunstancia de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo

dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.  
4. Que las instalaciones de atención a las personas usuarias se adecuan a la normativa vigente en materia de centros de trabajo.

 5. Que los centros de trabajo cumplen con la legislación vigente referida a accesibilidad universal, que no hay discriminación de las 
personas con discapacidad, y que se da de forma efectiva la igualdad de oportunidades.
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Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades 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'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999). 
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 artículo  5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/1999).

G
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

      a) Memòria-projecte tècnic i de gestió per a l'àmbit sol·licitat, amb indicació, si és el cas, que es tracta d'una empresa de recol·locació.

b) Documentació en relació amb: 

- Centres de treball, amb indicació de les dimensions, de l’equipament i del règim de titularitat.  

� Document que acredite la propietat, l’arrendament o el dret d'ús de l'immoble, de les instal·lacions i dels equips. 

� Llicència municipal d'obertura adequada a l'activitat. 

� Plans descriptius de les instal·lacions. 

- Solvència tècnica suficient per a desenvolupar l'activitat d'intermediació.

- Experiència mínima prèvia en execució de programes d'ocupació i/o de gestió de recursos humans.

c) Documentació en relació amb l'entitat: 

� Escriptura de constitució i estatuts de l'entitat, segons pertoque. 

� Targeta d'identificació fiscal. 

d) Una altra documentació que l'entitat sol·licitant desitge aportar :  

a) Memoria-proyecto técnico y de gestión para el ámbito solicitado, indicando, en su caso, si se trata de una empresa de recolocación.

b) Documentación en relación con: 

- Centros de trabajo, indicando las dimensiones, el equipamiento y el régimen de titularidad de los mismos.  

� Documento que acredite la propiedad, el arrendamiento o el  derecho de uso del inmueble, de las instalaciones y de los 
equipos.

� Licencia municipal de apertura adecuada a la actividad. 

� Planos descriptivos de las instalaciones. 

- Solvencia técnica suficiente para desarrollar la actividad de intermediación.

- Experiencia mínima previa en ejecución de programas de empleo y/o de gestión de recursos humanos.

c) Documentación en relación con la entidad: 

� Escritura de constitución y estatutos de la entidad, según proceda. 

� Tarjeta de identificación fiscal 

d) Otra documentación que la entidad solicitante desee aportar :      
� � � � �

H SISTEMES INFORMÀTICS COMPATIBLES  
SISTEMAS INFORMÁTICOS COMPATIBLES

L'entitat indica que disposa de sistemes informàtics compatibles amb els dels sistemes públics d'ocupació, entesos estos com els que 
permeten accedir al lloc web que determine el Sistema Nacional d'Ocupació, validar la seua identitat de forma segura i transmetre informació 
en fitxers amb format XML i estructura concorde amb les especificacions publicades. 

Sí NO
La entidad indica que dispone de sistemas informáticos compatibles con los de los sistemas públicos de empleo, entendidos éstos como 
aquellos que permitan acceder al sitio web que determine el Sistema Nacional de Empleo, validar su identidad de forma segura y transmitir 
información en ficheros con formato XML y estructura acorde con las especificaciones publicadas.  

Sí NO

,        d       de      

Firmat/Firmado:       

A L’ATENCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D’OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DEL SERVEF   
A LA ATENCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL  DEL SERVEF 
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