
DEPARTAMENT .

DE BENEST AR SOCIAL

ORDRE1 de 12 de juny de 1992, per la quäl es crea el Registre de centres especials
de treball2
(DOGC n. 1610. de 22.6.1992]

•Vist el Decret 259/1991, de 25 de novembre, pel quäl s'assignen al Departament de Benestar Social
les fundons i eis serveis relatius a la integraciö laboral dels disminuTts, traspassats a la Generalität de
Catalunya pel Reial decret 1576/1991, de 18 d'octubre;

Atesa l'Ordre de 10 d'abril de 1992, per la quäl s'adapta a l'organitzaciö del Departement de Benestar
Social el procediment per a la gestiö de programes de suport a la integraciö laboral de persones amb
disminuciö;

En üs de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciö. procediment i
regim juridic de TAdministraciö de la Generalität de Catalunya,

OROENO:

Aff/c/e 1
Es crea el Registre de centres especials de treball, en el quäl s'inscriuran i qualificaran tots eis
centres especials de treball per a disminuTts de Catalunya.

Aquest Registre s'adscriu al Servei d'Ordenaciö, Avaluaciö i Inspecciö de la Direcciö General d'Afers
Socials i serä gestionat pel Negociat de Registre d'entitats, serveis i establiments socials del Servei
esmentaL

Ariele 2
La resoluciö que aprovi o denegui la inscripeiö al Registre i efectui la qualificaciö dels centres
especials de treball correspondrä al director general d'Afers Socials a proposta del cap del Servei
d'Ordenaciö, Avaluaciö i Inspecciö3.

L'örgan competent resoldrä en el termini mäxim de sis mesos, a comptar de lä data d'entrada de la "
sol-licitud en qualsevol dels registres del Departament de Benestar Social: En cas de manca de
resoluciö expressa en el termini assenyalat, la sol-licitud s'entendra desestimada4.

Article 3
Perque es pugui efectuar la qualificaciö i la inscripeiö al Registre, s'hauran de complir eis requisits
següents:

a) Acreditaciö de la personalitat del titular.
b) Justificaciö, mitjancant l.'estudi econömic oportü, de les possibilitats de viabilitat i subsistencia

del centre per al compliment del seus fins.
c) Que la plantilla del centre estigüi constituTda per treballadors disminuTts, d'aeord amb el que

estableix.l'article 1 del Reiäl Decret 2273/1985, amb conlracte laboral escrit, subscrit per
cada un d'aquests, d'aeord amb la normativa vigent.

d) La previsiö de tenir en plantilla el personal teenic i de suport amb la titulaciö Professional
adequada que l'activitat del centre reqüereixi.

' Inaxpora afeetadons i actualitzacions fins a 12.04.2006.
' B Deere! 145/1995, de 18 d'abril, suprimeix la Comissiö d'Avaluadö i Seguimenl dels Programes de Suport a la Inlegracid
Laboral de Disminults.
1 Segon parägraf afegit per l'article 15 del Decret 145/1994, de 30 de malg.
' Modificat el sentit del silend administratiu per l'annex de la Uei 23/2002, de 18 de novembre,.d'adequaciö de procediments
administratius.



Artide 4
Les fundons de seguiment i control dels centres especials de treball seran exercides per la Secciö
d'lnspecciö del Servei d'Ordenaciö, Avaluaciö i Inspecciö de la Direcciö Generals d'Afers Socials.

Miete 5
La Direcciö General d'Afers Socials inscriurä d'ofici eis centres especials de treball existents a
Catalunya que hagin estat autoritzats ambanterioritat a l'efectivitat dels traspassos que preveu el
ReialDecret 1576/1991.

Article 6*

Article7 .
La Direcciö General d'Afers Socials, en tot-el que no preveu la present Ordre, s'atindrä a les
disposicions generals dictades o que es puguin dictar en materia de programes d'ajut ai'ocupacio per
a persones amb disminueiö.

DlSPOSiaÖ FINAL
Aquest Ordre entrarä en vigor l'endemä de la seva publicaciö al Diari Oficial de la Generalität de
Catalunya,

Barcelona, 12 de juny de 1992

ANTONI COMAS I BALDELLOU
Conseller de Benestar Social
(92.146.105)

Demgat perle disposiaö derogatöria primers del Decret 145/1995, de 18 dabril


