
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per
treballadors/es amb discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm. 8688, de 14.6.2022).

Havent observat errades al text de l'Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 8688, de 14.6.2022,
se'n detalla la correcció oportuna:

A la base 3.1 de l'annex 3, on diu:

“3.1 El personal que ha d'executar les actuacions, integrador social i/o professional equivalent de les ciències
socials, haurà de disposar del títol corresponent a cicles formatius de grau superior, en la branca de serveis
socioculturals i a la comunitat, amb l'especialitat d'integració social, o bé d'una llicenciatura o títol universitari
de grau en Psicologia, en Educació Social, en Treball Social o en Teràpia Ocupacional. També podrà
desenvolupar aquestes actuacions el personal amb titulació corresponent a cicles formatius, de qualsevol grau,
específics de l'activitat del centre especial de treball, amb un màxim de dedicació de 48 hores per persona
atesa.”

Ha de dir:

“3.1 El personal que ha d'executar les actuacions, integrador social i/o professional equivalent de les ciències
socials, haurà de disposar del títol corresponent a cicles formatius de grau superior, en la branca de serveis
socioculturals i a la comunitat, amb l'especialitat d'integració social, o bé d'una llicenciatura o títol universitari
de grau en Psicologia, en Educació Social, en Treball Social o en Teràpia Ocupacional, amb un màxim de
dedicació de 48 hores per persona atesa. També podrà desenvolupar aquestes actuacions el personal amb
titulació corresponent a cicles formatius, de qualsevol grau, específics de l'activitat del centre especial de
treball.”

Barcelona, 14 de juliol de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball
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