HABILITACIÓ
PROFESIONAL
DEL PERSONAL
AUXILIAR
D’ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA.
Guia pràctica interactiva per obtenir l’habilitació
professional del Personal auxiliar d’atenció a la
dependència.

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR

ES CONSIDERA PERSONAL AUXILIAR D'ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA ELS PERFILS PROFESSIONALS SEGÜENTS:
•

Auxiliar de gerontologia (professional que dona suport a la gent gran en la realització de les
activitats de la vida diària, en un centre de dia o en un centre residencial).

•

Auxiliar per a l'atenció personal de persones amb discapacitat (professional que dona suport a
les persones amb discapacitat per a la realització de les activitats de la vida diària, en un centre
de dia o en un centre residencial).

•

Assistent/a d'atenció domiciliària o treballador/a familiar (professional que desenvolupa
intervencions d’atenció sociosanitària adreçades principalment a gent gran i persones amb
discapacitat en el seu domicili).

•

Assistent/a personal (professional que facilita a les persones amb gran dependència amb més
de 16 anys la realització d’activitats laborals o educatives, el desenvolupament d’una vida més
independent a casa seva i la participació en la vida social i econòmica)
ANTERIOR

SEGÜENT

QUINS SÓN ELS TÍTOLS I CERTIFICATS
RECONEGUTS QUE PERMETEN TREBALLAR
COM AUXILIAR D'ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA?

ANTERIOR

SEGÜENT

TÍTOLS I CERTIFICATS RECONEGUTS
•

Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o el títol equivalent de tècnic/a en
atenció sociosanitària.

•

Títol de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria o els títols equivalents de tècnic auxiliar de clínica,
tècnic auxiliar de psiquiatria i tècnic auxiliar 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 o el certificat
equivalent de professionalitat de l’ocupació d’auxiliar d’ajuda a domicili.

•

Títol de tècnic/a en integració social o el títol equivalent de tècnic/a superior en integració social.

•

Resolució d'habilitació excepcional per a la seva ocupació per a persones d'edat igual o superior a 55
anys a 31 de desembre de 2015.
ANTERIOR

SEGÜENT

QUÈ HE DE FER SI NO TINC CAP DELS TÍTOLS
I CERTIFICATS VÀLIDS PER TREBALLAR COM
A AUXILIAR D'ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA?

ANTERIOR

SEGÜENT

Habilitació
excepcional
En cas de tenir:
• Experiència laboral d'almenys 3 anys, amb
un mínim de 2.000 hores treballades en els
darrers 12 anys en la categoria professional
corresponent
O bé:
• haver fet un mínim de 300 hores de
formació en els darrers 12 anys relacionada
amb les competències professionals que es
vulguin acreditar.

ANTERIOR

Habilitació
Excepcional

Tens 2
opcions

Habilitació
provisional
En cas de tenir:
• Experiència laboral abans del 31 de
desembre de 2017 com a auxiliar d’atenció
a persones en situació de dependència,
però no han assolit els requisits necessaris
per a sol·licitar l’habilitació excepcional.
També poden sol·licitar l’habilitació provisional aquelles
persones sense experiència laboral abans del 31 de desembre
de 2017 però que estiguin contractades des del 25 de març de
2020 i mentre es mantinguin en vigor les mesures excepcionals
organitzatives i de recursos humans en l’àmbit del Sistema
Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada
per la COVID-19.
ANTERIOR

Habilitació
Provisional

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL
PRESENTAR PER L’HABILITACIÓ
EXCEPCIONAL?

ANTERIOR

SEGÜENT

Documentació Habilitació Excepcional
•

DNI/NIE/Passaport vigent

•

Informe de vida laboral

•

Contracte de treball o certificat de l'empresa (per a persones treballadores assalariades)

•

Declaració responsable de la descripció de l'activitat (per a persones treballadores autònomes)

(Cal descarregar el pdf i obrir-lo amb Acrobat Reader o similar, amb el navegador no es visualitza correctament.)

•

Certificació de la formació relacionada amb les competències professionals

•

Només per a persones que NO acumulin una experiència laboral d'almenys 3 anys i, com a mínim, 2.000 hores
treballades en els darrers 12 anys:

•

Certificat de la formació relacionada amb les competències professionals, amb un mínim de 300 hores. En el
certificat hi ha de constar els continguts del curs, les hores de formació i les dates en què es va dur a terme. No
es valoren els cursos d'una durada inferior a 10 hores, ni l'assistència a jornades, simposis, trobades i
esdeveniments similars, ni tampoc els certificats o diplomes en els quals no consti el que s'especifica en el
paràgraf anterior.
ANTERIOR

SEGÜENT

Documentació Habilitació Excepcional del personal auxiliar d’atenció a les persones en
situació de dependència que disposen d’experiència laboral abans del 31/12/2017 i
d'algun dels títols o certificats reconeguts

•

DNI/NIE/Passaport vigent

•

Informe de vida laboral

•

Contracte de treball o certificat de l'empresa (per a persones treballadores assalariades)

•

Declaració responsable de la descripció de l'activitat (per a persones treballadores autònomes)
(Cal descarregar el pdf i obrir-lo amb Acrobat Reader o similar, amb el navegador no es visualitza correctament.)

•

Títol de cicle formatiu de grau mig o superior de formació professional o títol universitari de diplomatura, llicenciatura o
grau.

ANTERIOR

SEGÜENT

COM INICIO EL PROCEDIMENT PER
SOL·LICITAR L'HABILITACIÓ?

ANTERIOR

SEGÜENT

POTS SOL·LICITAR L’HABILITACIÓ DE FORMA ONLINE O PRESENCIAL
(Termini de presentació de sol·licitud 31 de desembre de 2021.)

ONLINE:

PRESENCIAL:

Fent clic AQUÍ.

Cal demanar cita prèvia
a la Xarxa d'Oficines de
Gestió Empresarial
(902 448 448)
ANTERIOR

MÉS INFO

Promoció Econòmica
Per a més informació:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/personala
uxatenciodependencia/

C/ Nou, 11 de Centelles (9 h – 14 h, dl. – dv.)
938 811 257
ANTERIOR

cntl.ope@centelles.cat

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL
PRESENTAR PER L’HABILITACIÓ
PROVISIONAL?

ANTERIOR

SEGÜENT

Documentació Habilitació Provisional

•

DNI/NIE/Passaport vigent

•

Declaració responsable de compromís a participar en els processos d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral que
es convoquin o a fer la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat o títols de formació
professional fins al 31 de desembre de 2022.
(Cal descarregar el pdf i obrir-lo amb Acrobat Reader o similar, amb el navegador no es visualitza correctament.)

•

Informe de vida laboral

•

Contracte de treball o certificat de l'empresa (per a persones treballadores assalariades)

•

Declaració responsable de la descripció de l'activitat (per a persones treballadores autònomes)
(Cal descarregar el pdf i obrir-lo amb Acrobat Reader o similar, amb el navegador no es visualitza correctament.)

ANTERIOR

SEGÜENT

COM INICIO EL PROCEDIMENT PER
SOL·LICITAR L'HABILITACIÓ?

ANTERIOR

SEGÜENT

POTS SOL·LICITAR L’HABILITACIÓ DE FORMA ONLINE O PRESENCIAL
(Termini de presentació de sol·licitud 31 de desembre de 2021.)

ONLINE:

PRESENCIAL:

Fent clic AQUÍ.

Cal demanar cita prèvia
a la Xarxa d'Oficines de
Gestió Empresarial
(902 448 448)
ANTERIOR

MÉS INFO

Promoció Econòmica
Per a més informació:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/personala
uxatenciodependencia/

C/ Nou, 11 de Centelles (9 h – 14 h, dl. – dv.)
938 811 257

cntl.ope@centelles.cat

