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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya    

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

             
 

 

 

 

 

 
 

PERSONAL LABORAL 
 

 

HABILITACIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL 
AUXILIAR D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ 
DE DEPENDÈNCIA: 
 
El passat mes de novembre de 2019 va sortir publicada en el DOGC l’ORDRE 

TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la es qual regula la QUALIFICACIÓ I 

HABILITACIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL AUXILIAR D’ATENCIÓ A LES 

PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (DOGC núm. 8022 del 12/12/2019) 

 

 

Personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència 

que ha de tenir l’habilitació professional: 

 

 Auxiliars de gerontologia 

 Auxiliars per a l’atenció personal de persones amb discapacitat 

 Assistents d’atenció domiciliària 

 Treballadors/es familiars 

 Assistents personals 

 

QUI NO TINGUI QUALIFICACIÓ EXIGIDA A 31/12/2022, no podrà exercir aquesta 

feina, excepte si estaven fent procés de formació i s’han convocat proves després de la 

data 

 

Les persones amb 55 anys o més a 31/12/2015 tindran un procés d’excepcionalitat 

especial: justificació de la vida laboral i presentar documentació 
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Mitjançant resolució de 11/12/2017 establia una habilitació excepcional per a: 

 

1. Persones que puguin acreditar a 31/12/2017 una experiència de com a mínim 3 

anys i 2000 hores treballades en els darrers 12 anys. Seran habilitades per a 

qualsevol de les tasques d’auxiliar d’atenció a persones en situació de 

dependència. 

2. Si no compleixen els requisits anteriors, les persones que hagin treballat un mínim 

de 300 hores de formació en les competències que es vulguin acreditar, es podran 

acreditar per a la ocupació que correspongui. 

 

L’HABILITACIÓ TÉ VALIDESA A TOT L’ESTAT ESPANYOL 

 

Es podran habilitar provisionalment les persones que no compleixin els requisits anteriors i 

tinguin experiència laboral en el camp abans del 31/12/2017, han de fer DECLARACIÓ 

RESPONSABLE conforme es comprometen a fer la formació necessària abans del 

31/12/2022. 

 

 

Titols que tindran validesa a partir de 31/12/2022: 

 

1. Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència, o tècnic/a en atenció 

sociosanitària 

2. Tècnic/a en cures d’auxiliars d’infermeria, o tècnic/a auxiliar de clínica, o tècnic/a 

auxiliar de psiquiatria, o tècnic/a auxiliar d’infermeria 

3. Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en 

institucions socials 

4. Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili, o 

certificat equivalent de professionalitat de l’ocupació d’auxiliar dájuda a domicili 

5. Tècnic/a superior en integració social 

6. Persones que hagin fet l’habilitació corresponent. 

 

Les persones que es vulguin acreditar han d’omplir un formulari que es troba al portal 

corporatiu del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o a les xarxes 

d’oficines de gestió empresarial, en el termini de 12 mesos a comptar a partir del 

13/12/2019. 

 

 

Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a: 

acciosocial@catac.cat 

 

La millor defensa un bon IAC CATAC! 
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