Decret 336(95 de regulació Servei Ocupacional d'Inserció en els Centres
Ocupacionals per a persones amb disminució Psíquica

La
situació de precarietat ocupacional del mercat de
treball afecta d'una manera especial la integració laboral
de les persones amb disminució, no solament a l'empresa
ordinària sinó també als centres especials de treball.
En aquest sentit cal trobar noves actuacions en l'atenció
d'aquelles
persones amb disminució que, tot i tenint
capacitat productiva, no es poden integrar a la vida
laboral activa per manca d'oferta, almenys en un futur
immediat, i contràriament tampoc es poden acollir als
programes de teràpia ocupacional que ofereixen els serveis
de centres ocupacionals pel fet que el Servei de Teràpia
Ocupacional
és inadequat a les seves característiques
personals.
És necessari per tant establir dins els serveis de centres
ocupacionals per a persones amb disminució una modalitat
com és la del servei ocupacional d'inserció, adreçada
específicament
a potenciar i conservar les capacitats
laborals per tal que l'usuari d'aquest servei estigui en
disposició d'integrar-se a l'activitat laboral quan les
circumstàncies
ho permetin, preveient també, quan les
necessitats
d'atenció
individual
de
l'usuari
ho
requereixin,
l'orientació envers el servei de teràpia
ocupacional.
El Servei Ocupacional d'Inserció forma part dels serveis de
centres ocupacionals i s'estructura de forma diferenciada
de les activitats productives pròpies d'un centre especial
de treball i en conseqüència ni en pot formar part ni pot
constituir una fase prèvia del procés productiu d'aquest.
Tanmateix es tracta d'un servei social amb funcions pròpies
i diferenciades també de les activitats del Servei de
Teràpia
Ocupacional,
ateses
les
característiques
específiques dels usuaris als que va destinat.
Aquesta
modalitat de servei dels centres ocupacionals
permet d'altra banda donar una definició estable a la
situació actual de temporalitat prevista a la disposició
transitòria primera del Decret 279/1987, prorrogada pel
Decret 280/1993.
Per tant, atès el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de
novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983,
de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de
20 d'abril, el Decret 27/1987, de 29 de gener, d'ordenació
dels serveis socials de Catalunya, i el Decret 279/1987, de
27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals
per a disminuïts;
Vist l'informe del Consell General de Serveis Socials i del
Consell Sectorial d'Atenció a Persones amb Disminució, i en
ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent, a
proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el

Govern,
Decreto:
Article 1
Objecte
El
present Decret té per objecte establir el Servei
Ocupacional d'Inserció, que es configura com un servei
propi dels serveis de centres ocupacionals, de caràcter
assistencial,
diferenciat de les funcions pròpies del
Servei de Teràpia Ocupacional definit a l'article 4 del
Decret 279/1987, de 27 d'agost.
Article 2
Usuaris
Són usuaris del Servei Ocupacional d'Inserció:
a) Les persones amb disminució que estan en edat laboral,
han acabat el període de formació escolar, tenen capacitat
productiva adequada per treballar en un centre especial de
treball però encara no es troben integrats laboralment en
aquest tipus d'empresa.
b) Les persones amb disminució que, reunint els requisits
que preveu l'article 3 del Decret 279/1987, estan pendents
d'integrar-se
al
corresponent
servei
de
teràpia
ocupacional.
Article 3
Funcions
Les funcions pròpies del Servei Ocupacional d'Inserció
són:
a) Ajustament personal i social: consistent en el conjunt
d'activitats
destinades
a
millorar
la
relació amb
l'entorn.
b)
Activitats prelaborals: enteses com totes aquelles
tasques destinades a afavorir l'adquisició o manteniment
d'hàbits laborals i coneixements professionals que puguin
facilitar la seva integració futura dins l'àmbit laboral.
El producte d'aquestes activitats no pot servir ni formar
part de cap procés productiu que tingui per objecte la
comercialització.
Article 4
Requisits d'accés
Per accedir al Servei Ocupacional d'Inserció caldrà:
a) Dictamen sobre l'adequació al Servei, emès per l'òrgan
competent.
b) Disposar d'un programa individual de rehabilitació.
c) Formalitzar un contracte d'assistència personal.
Article 5
Equip tècnic i de suport
Per a la realització de les funcions previstes els Servei
Ocupacional
d'Inserció
hauran
de
disposar
dels
professionals següents:
a) Un psicòleg i un assistent social o diplomat en treball
social a jornada completa per cada 100 usuaris.
Quan al servei abasti més o menys usuaris caldrà ajustar
proporcionalment
la
dedicació
d'aquests
tipus
de
professionals.
b) Un monitor a jornada completa, fins a 14 usuaris.
La
dedicació
d'aquest
tipus de professional s'haurà

d'incrementar
proporcionalment
corresponent a tres usuaris més.

per

cada

fracció

Article 6
Programa Individual de Rehabilitació
Els tècnics de l'establiment públic o privat on s'hagi de
prestar el servei elaboraran el Programa Individual de
Rehabilitació, el qual serà supervisat per l'Equip de
Valoració i Orientació corresponent.
Article 7
Contracte d'assistència personal
El
contingut
de la prestació del Servei Ocupacional
d'Inserció
s'establirà
mitjançant
un
contracte
d'assistència que subscriuran el representant de l'entitat
titular amb l'usuari o el seu representant legal. Aquest
contracte tindrà naturalesa exclusivament assistencial. El
seu contingut ha de concretar: les dades personals; la
valoració efectuada per l'Equip de Valoració i Orientació;
l'horari d'assistència; les condicions econòmiques per a la
contraprestació
del servei en funció de la capacitat
socioeconòmica familiar o de l'usuari; els deures i drets
de les parts; les causes legals d'extinció i les dades de
l'assegurança
prevista
a
l'article 9.3. El contracte
contindrà
com
a
annex
el
Programa
Individual de
Rehabilitació.
Article 8
Ubicació
8.1
El Servei Ocupacional d'Inserció pot estar integrat
dins l'àmbit propi d'un establiment independent que presta
serveis
de
centre
ocupacional
o com a servei amb
organització autònoma en un centre especial de treball, en
un centre laboral ordinari, o en un establiment de serveis
socials.
En qualsevol cas, ha de tenir una estructura completa i
concreta
de
places,
mitjans
personals, econòmics i
materials i una separació evident, si escau, dels altres
serveis.
8.2
Les condicions materials mínimes que han de tenir els
establiments on es presti el Servei Ocupacional d'Inserció
seran les establertes a l'annex 2 de l'Ordre de 15 de
juliol de 1987.
Article 9
Organització interna
9.1
El Servei Ocupacional d'Inserció organitzarà les seves
funcions durant un horari de matí i tarda d'atenció a
l'usuari, ajustant-lo al calendari i a la jornada ordinària
de l'activitat laboral. Aquesta organització interna es
concretarà en un reglament interior que elaborarà l'entitat
titular
amb
audiència
dels
usuaris
o
dels
seus
representants i dels representants dels professionals que
intervenen en les activitats.
9.2
Els establiments que també presten el Servei de
Teràpia Ocupacional podran disposar d'un reglament de règim
intern comú.
9.3
L'entitat titular del servei està obligada a mantenir
vigent
una
pòlissa
d'assegurança
que
cobreixi
la
responsabilitat civil i d'accidents dels usuaris i del
personal, així com vetllar perquè els usuaris tinguin

garantida l'atenció
urgències.

sanitària

en

cas d'accident o altres

Article 10
Participació i coordinació
10.1
La
forma de participació dels components dels
diferents estaments que han d'estar representats en el
Servei Ocupacional d'Inserció així com la coordinació amb
altres
serveis
socials
especialitzats i amb centres
especials de treball s'efectuarà d'acord amb el disposat en
aquesta matèria en el Decret 279/1987.
10.2
Els establiments que també presten el Servei de
Teràpia Ocupacional podran disposar d'un consell assessor i
de seguiment comú.
Article 11
Finançament
Aquests
serveis es finançaran mitjançant els sistemes
previstos per la normativa vigent en matèria de serveis
socials.
Disposicions addicionals
-1
La regulació del contracte d'assistència personal i del
Programa Individual Rehabilitació serà l'establerta d'acord
amb els criteris previstos a l'Ordre de 28 de juliol de
1992, en tot el que sigui compatible amb el contingut del
present Decret, i adaptat a les funcions previstes a
l'article 3.
-2
El Departament de Benestar Social tindrà a disposició
de les entitats i dels usuaris els models de contracte
d'assistència
personal
i
de
Programa
Individual
Rehabilitació.
-3
D'acord amb el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de
novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983,
de 14 d'abril, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20
d'abril, en matèria de serveis socials, les referències als
centres ocupacionals s'entenen fetes als serveis de centres
ocupacionals.
-4
El Departament de Benestar Social establirà el criteri
definidor
del nivell de necessitats de suport a les
persones amb disminució que acrediti que aquestes són
tributàries
d'integrar-se
en
un
Centre Especial de
Treball.
Disposició derogatòria
Queda derogada la disposició transitòria primera del Decret
279/1987, modificat pel Decret 280/1993, de 28 de setembre,
i l'Ordre 29 d'octubre de 1993.
Disposicions finals
-1
S'autoritza el conseller de Benestar Social per dictar
les
disposicions
necessàries
per
al desplegament i
l'execució del present Decret.
-2
Aquest
publicació

Decret entrarà en vigor
al
Diari
Oficial
de

l'endemà de la seva
la Generalitat de

Catalunya.
Barcelona, 28 de desembre de 1995
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Antoni Comas i Baldellou
Conseller de Benestar Social
(96.026.006)

