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18.19 Circular Informativa 
 

 

QUALIFICACIÓ I HABILITACIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL AUXILIAR 

D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA. 

 

El DOGC de 12 de desembre publica l’ORDRE TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es 

regula la qualificació i habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en 

situació de dependència, que entra en vigor l’endemà de la seva publicació. 

 

L’Ordre estableix que els centres del Sistema Públic de Serveis Socials han de comptar amb 

personal auxiliar suficient i amb la qualificació adequada. 

 

Es tracta del següent personal, auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l’atenció personal de 

persones amb discapacitat, assistent d’atenció domiciliària, treball familiar i assistent personal, 

que poden acreditar la seva qualificació professional d’atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials mitjançant alguna de les següents titulacions o certificats : 

 

 Títol de tècnic/a en atenció a persones en  situació de dependència. 

 Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria. 

 Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en  institucions 

socials. 

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

 També és vàlid el títol de tècnic/a superior en integració social. 

Per a aquelles persones que s’incorporin per primera vegada a les ocupacions abans 

esmentades aquests requisits són exigibles des de l’1 de gener de 2018, això no obstant el 

personal auxiliar d’atenció a la dependència amb experiència laboral anterior a 31 de desembre 

de 2017 ha de tenir acreditada la seva qualificació en aquesta data o : 

 

 Quan finalitzin els procediments d’habilitació excepcional i d’habilitació provisional que regula 

la mateixa Ordre, o  

 Quan finalitzin els processos d’acreditació de l’experiència laboral, o 

 Quan finalitzin els programes formatius vinculats als certificats de professionalitat o als títols 

de FP que s’hagin iniciat abans de 31-12-2017, i els que es convoquin fins el 31 de 

desembre de 2022. 

L’Annex de l’Ordre determina quins són els títols i certificats que acrediten la qualificació 

professional del personal auxiliar d’atenció a la dependència (auxiliar de gerontologia, auxiliar per 

a l’atenció personal de persones amb discapacitat, assistents d’atenció domiciliària i 

treballadors/es familiars) que disposa d’experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017. 
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Queda derogada l’ORDRE/TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la 

qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de 

dependència i es convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o 

més a 31 de desembre de 2015. 

 

 

Barcelona, 12 de desembre de 2019. 

 


