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HABILITACIONS DELS PROFESSIONALS AMB 55 
ANYS O MÉS 

 
Des de CCOO us informem que ahir va ser publicada al DOGC 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. 
 
Totes les persones amb 55 anys o més amb data 31 de desembre de 2015, i 
que acreditin una experiència com a auxiliar a la dependència d’ almenys tres 
anys i com a mínim 2.000 hores en aquesta categoria professional en els 
darrers 10 anys, es poden habilitar de forma excepcional en l’ocupació que 
correspongui.  
 
El formulari de sol·licitud la podeu trobar en aquest enllaç o bé a les 
dependencies del Departament. Es pot registrar també telematicament o de 
forma presencial. El termini de presentació de sol·licituds està obert fins 
al 31 de desembre de 2017. 
 
Els professionals auxiliars que han treballat i que treballen a les RGG de la 
DGPS (antic ICASS) que vulguin fer la qualificació professional està previst 
que pels mesos d’abril-juny es faci un llistat a les residencies i tothom que 
hagi treballat quedarà inclòs en tot el procés. 
 
Per a mes informació us podeu posar en contacte amb els vostres delegats 
de CCOO al Departament o al correu janeas@ccoo.cat 
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