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REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D’ATENCIÓ A LA D EPENDÈNCIA A CATALUNYA 
 2016-2017 

 
Persones que s’incorporin per primera vegada a l’oc upació d’auxiliar d’atenció a la dependència 
 
A partir del dia 1 de gener de 2016 , tota persona que s’incorpori per primera vegada a l’ocupació de: 

 
• Auxiliar de gerontologia o auxiliar d’atenció a per sones amb discapacitat , haurà de tenir alguna 

de les següents titulacions o certificats: 

 

o Títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (o el títol equivalent de 
Tècnic/a en atenció sociosanitària)  

o Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria  

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

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

També podran treballar com auxiliar de gerontologia i auxiliar d’atenció a persones amb discapacitat en 
centres residencials l’alumnat del CFGM en Atenció a persones en situació de dependència en règim de 
formació dual, que realitzin l’estada a l’empresa mitjançant un contracte laboral de formació i 
aprenentatge o bé altra modalitat de contracte laboral. 

 
• Assistent/a d‘atenció domiciliària , haurà de tenir alguna de les següents titulacions o certificats: 

 
o Títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (o el títol equivalent de 

Tècnic/a en atenció sociosanitària)  

o Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria  

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

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

 
 
Professionals en actiu abans del 31 de desembre de 2015  

Els professionals que treballin o hagin treballat abans del 31 de desembre de 2015 en les ocupacions 
d’auxiliar de gerontologia, assistent/a d’atenció domiciliària i auxiliar per a l’atenció personal de persones amb 
discapacitat hauran de tenir abans del 31 de desembre de 2017 algun dels títols o certificats vàlids, indicats a 
l’annex, per acreditar la seva qualificació professional.  

A més, els professionals que tinguin una edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015 i que 
puguin acreditar, en el moment de la sol·licitud, una experiència laboral de 3 anys, amb un mínim de 2.000 
hores treballades en els darrers de 10 anys i que no disposin de cap document oficial que acrediti la seva 
qualificació podran habilitar-se i no caldrà que passin cap procés d’acreditació.  

També podran sol·licitar l’habilitació excepcional els assistents personals que compleixin amb els requisits 
establerts. 
Aquesta habilitació serà regulada per la Generalitat de Catalunya, que publicarà la normativa corresponent i 
en farà la difusió per tal que s’hi puguin acollir les persones interessades. Aquesta habilitació serà vàlida a 
Catalunya.  

Els treballadors familiars hauran de complir amb les mateixes condicions que els assistents d’atenció 
domiciliària atès que també realitzen tasques d’atenció a la dependència. 

 
 
 
Barcelona, juny de 2016 
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ANNEX  
 
A. La qualificació professional dels auxiliars de geronto logia  amb experiència abans del 31 de 

desembre de 2015 es pot acreditar pels títols o certificats següents: 
 

- El títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a auxiliar de clínica (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a auxiliar d’infermeria - mòdul de nivell II (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a superior en integració social (vàlid a Catalunya) 

- El títol de tècnic/a superior en integració social - adaptació en intervenció sociosanitària (vàlid a 
Catalunya) 

- El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 
(vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària 
(vàlid a Catalunya)  

- El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (Cr01, 
Cr02, Cr03, Cr04, Cr05 i Cr06) (vàlid a Catalunya)  

- El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponents al títol de tècnic/a 
en atenció a persones en situació de dependència (MP1, MP2, MP3, MP4) (vàlid a Catalunya) 

- El certificat d’acreditació de competències corresponents als certificats de professionalitat d’atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El certificat d’habilitació excepcional per a persones d’edat igual o superior als 55 anys a 31 de 
desembre de 2015 emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

- Els i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys 
d’experiència laboral (vàlid a Catalunya): formació professional de primer grau: títol de tècnic/a 
auxiliar de psiquiatria, formació professional de segon grau: títol de tècnic/a especialista d’assistència 
geriàtrica, títol de tècnic/a especialista d’assistència psiquiàtrica, títol de tècnic/a especialista 
d’educador de disminuïts psíquics 

- Els i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions universitàries relacionades i puguin 
acreditar dos anys d’experiència laboral (vàlid a Catalunya): Diplomatura/grau d’infermeria, 
diplomatura/grau de fisioteràpia i diplomatura/grau de teràpia ocupacional 

 
B. La qualificació professional dels auxiliars per a l’at enció personal de persones amb discapacitat 

dels serveis de suport extens i generalitzat  amb experiència abans del 31 de desembre de 2015 es 
pot acreditar pels títols o certificats següents: 

 
- El títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a auxiliar de clínica (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a auxiliar d’infermeria - mòdul de nivell II - (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a superior en integració social (vàlid a Catalunya) 

- El títol de tècnic/a superior en integració social - adaptació en intervenció sociosanitària (vàlid a 
Catalunya) 

- El títol de tècnic/a especialista d’educador de disminuïts psíquics (vàlid a Catalunya) 

- El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 
(vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària 
(vàlid a Catalunya)   

- El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (Cr01, 
Cr02, Cr03, Cr04, Cr05 i Cr06) (vàlid a Catalunya) 
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- El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponents al títol de tècnic/a 
en atenció a persones en situació de dependència (MP1, MP2, MP3, MP4) (vàlid a Catalunya) 

- El certificat d’acreditació de competències corresponents als certificats de professionalitat d’atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El certificat d’habilitació excepcional per a persones d’edat igual o superior als 55 anys a 31 de 
desembre de 2015 emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- Els i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys 
d’experiència laboral (vàlid a Catalunya): formació professional de primer grau: títol de tècnic/a 
auxiliar de psiquiatria, formació professional de segon grau: títol de tècnic/a especialista d’assistència 
geriàtrica, títol de tècnic/a especialista en assistència psiquiàtrica 

- Els i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions universitàries relacionades i puguin 
acreditar dos anys d’experiència laboral (vàlid a Catalunya): Diplomatura/grau d’infermeria, 
diplomatura/grau de fisioteràpia i diplomatura/grau de teràpia ocupacional, diplomatura/grau de treball 
social, diplomatura/grau d’educació social, diplomatura en mestre d’educació especial, llicenciatura 
en pedagogia terapèutica, llicenciatura/grau en psicologia 

NOTA: Cal tenir en compte que a banda del perfil d’auxiliar d’atenció personal dels serveis d’atenció a 
persones amb discapacitat, la Cartera de serveis socials contempla també la figura del tècnic/a d’atenció 
personal, els requeriments de qualificació del qual no s’inclouen en aquesta nota. 
 
C. La qualificació professional dels assistents d’atenció  domiciliària  amb experiència abans del 31 de 

desembre de 2015 es pot acreditar pels títols o certificats següents: 
 

- El títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El títol de tècnic/a superior en integració social (vàlid a Catalunya) 

- El títol de tècnic/a superior en integració social (adaptació en intervenció sociosanitària) (vàlid a 
Catalunya) 

- El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili (vàlid a tot l’Estat 
espanyol) 

- El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària 
(vàlid a Catalunya) 

- El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (Cr2, 
Cr3, Cr4, Cr5, Cr6, Cr7 i Cr8) (vàlid a Catalunya) 

- El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponents al títol de tècnic/a 
en atenció a persones en situació de dependència (MP2, MP3, MP4 i MP7) (vàlid a Catalunya)  

- El certificat d’acreditació de competències corresponents al certificat de professionalitat d’atenció 
sociosanitària a les persones en el domicili (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- El certificat d’habilitació excepcional per a persones d’edat igual o superior als 55 anys a 31 de 
desembre de 2015, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

- Els i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys 
d’experiència laboral (vàlid a Catalunya) 

- Titulacions vàlides de formació professional reglada de la branca de Sanitat: Formació professional 
de grau mitjà: títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria, Formació professional de primer grau: 
títol de tècnic/a auxiliar de clínica, Formació professional de grau mitjà: títol de tècnic/a auxiliar 
d’infermeria (mòdul de nivell II), Formació professional de primer grau: títol de tècnic/a auxiliar de 
psiquiatria, Formació professional de segon grau: títol de tècnic/a especialista d’assistència geriàtrica, 
títol de tècnic/a especialista d’assistència psiquiàtrica 

- Titulacions vàlides de formació professional reglada de la branca de Serveis socioculturals i a la 
comunitat: Formació professional de segon grau: títol de tècnic/a especialista d’economia 
sociofamiliar 

- Els i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions universitàries relacionades i puguin 
acreditar dos anys d’experiència laboral (vàlid a Catalunya):  Diplomatura/grau d’infermeria, 
diplomatura/grau de fisioteràpia i diplomatura/grau de teràpia ocupacional, diplomatura/grau de treball 
social, diplomatura/grau d’educació social, diplomatura en mestre d’educació especial, llicenciatura 
en pedagogia terapèutica, diplomatura/grau en psicologia. 
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Annex - REFERÈNCIES NORMATIVES 
 

� Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es 
publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència, que modifica parcialment l’Acord de 27 de novembre de 2008, sobre acreditació de centre i 
serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la dependència (BOE 274, 16/11/15). 

� Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Política Social, Familiar i Atenció a la 
dependència i la discapacitat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre criteris comuns d’acreditació per garantir la qualitat dels 
centres i serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (BOE núm.303, de 17.12.08). 

� Reial Decret 1379/2008, d’1 d’agost, pel qual s’estableix dos certificats de professionalitat de la família 
professional de Serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el repertori nacional de certificats 
de professionalitat ( BOE núm. 218, de 9.09.08). 

� Reial Decret 1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic/a d’atenció a persones en 
situació de dependència (BOE 301, 15/12/11). 

� Reial Decret 496/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Atenció Sociosanitària i els 
corresponents ensenyaments comuns (BOE núm. 124, 24.05.03). 

� Decret 104/2005, de 31 de maig, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció 
sociosanitària (DOGC núm. 4397, de 02.06.05). 

� Reial Decret 546/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Cures Auxiliars d’infermeria i 
els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 133, 05.06.95). 

� Decret 203/1997, de 30 de juliol pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Cures 
d’Auxiliar d’Infermeria (DOGC núm. 2464, de 28.08.97). 

� Reial Decret 2061/1995, de 22 de desembre, pel qual s’ estableix el Títol de Tècnic Superior en Integració 
Social i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 48, 24.02.96). 

� DECRET 39/1999, de 23 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior 
d'integració social (DOGC núm. 2840, de 04.03.99). 

� Ordre de 10 de gener del 2000, per la qual s’adapta el currículum del cicle formatiu de grau superior 
d’integració social al perfil professional de la intervenció sociosanitària. (DOGC núm. 3061, de 21.01.00). 

� Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (DOGC Núm. 
5738  de 20.10.10). 

� Ordre de 13 de juliol de 1974 per la qual es disposa l'horari lectiu, qüestionaris i orientacions pedagògiques 
del pla d'estudis de la Formació Professional de Primer Grau. BOMEC, Butlletí Oficial del Ministeri 
d'Educació i Ciència. Col·lecció legislativa, 1974, pàgines 920-1084. Madrid: Ministeri d'Educació i Ciència, 
1972-2004. 

� Ordre del 5 de desembre de 1988 per a la qual es regula amb caràcter experimental els Mòduls 
Professionals per a l’alumnat de primer cicle de la Reforma Experimental dels Ensenyaments Mitjans (BOE 
núm. 304, 20.12.88). 

� Ordre de 5 de juny de 1989 per la qual es determinen els títols a expedir a l’alumnat que finalitzen els 
Mòduls Professionals (BOE núm. 137, 09.05.89). 

� Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la 
formació professional en l’àmbit del sistema educatiu (BOE núm. 110, de 08.05.98). 

� Instruccions de 18 de gener de 2013, de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial, relatives a l’organització dels servei d’assessorament en la formació 
professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits 
mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials establerts a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 
d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial 
(DOGC núm. 6220, de 26.09.2012) per al curs 2012-13. 

 


