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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
ORDRE TSF/206/2020, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la
qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en
situació de dependència.
L'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del
personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència, estableix quins són els títols de formació
professional, els certificats de professionalitat i les habilitacions professionals de què ha de disposar el personal
auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i determina els terminis i els condicionants
d'exigibilitat d'aquests requisits de qualificació professional per poder treballar en el sector d'atenció a la
dependència.
Davant les necessitats excepcionals i urgents de contractació de personal en el sector provocades per la
pandèmia ocasionada per la COVID-19, el Consell Territorial de Serveis Socials i el Sistema per a l'Autonomia i
l'Atenció a la Dependència van establir, mitjançant l'Acord de 20 de març de 2020, un règim de flexibilització
de l'acreditació i el funcionament dels serveis d'atenció a la dependència amb vigència per un termini inicial de
tres mesos, sotmès a possibles pròrrogues en funció de les necessitats que determinés l'evolució de la
pandèmia, el qual es va publicar al BOE mitjançant la Resolució de 23 de març de 2020 de la Secretaria d'Estat
de Drets Socials.
A causa de la persistència de la situació de crisi sanitària, amb les consegüents necessitats especials de
contractació de personal en el Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, el Consell Territorial
esmentat ha adoptat un nou Acord de 2 d'octubre de 2020, publicat al BOE de 18 de novembre de 2020, que
estableix un nou règim excepcional de contractació de personal en els mateixos termes que l'anterior, i amb un
nou termini de tres mesos, sotmès a possibles pròrrogues, per possibilitar les contractacions necessàries en el
sector amb la finalitat de no deixar desatesos els serveis a les persones en situació de dependència. Atès que
aquest règim de flexibilització de la contractació de personal dona lloc a l'entrada en el sector a persones
treballadores sense la titulació professional deguda, el mateix Acord preveu regularitzar aquesta situació, de
manera que permet l'habilitació provisional d'aquests professionals.
Aquests dos acords del 2020 del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció
a la Dependència modifiquen l'Acord adoptat pel mateix Consell el 27 de novembre de 2008, sobre criteris
comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la
Dependència, publicat per la Resolució de la Secretaria d'Estat de Política Social, Famílies i Atenció a la
Dependència i a la Discapacitat de 2 de desembre de 2008, el qual ja havia estat objecte de modificacions
anteriors, els anys 2015 i 2017.
Per tot el que s'ha exposat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adequa la normativa catalana
sobre això, aprovada mitjançant l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació
i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència. La
modificació té per objecte establir l'aplicació del règim d'habilitació provisional als professionals contractats en
virtut dels règims excepcionals de contractació que deriven de la crisi sanitària i, per fer factible aquesta
previsió, s'amplia el termini per presentar les sol·licituds per acollir-se a les habilitacions excepcional i
provisional fins al 31 de desembre de 2021.
D'altra banda, per millorar la informació facilitada a la ciutadania, es considera necessari actualitzar la
informació relacionada amb el procediment de tramitació de les sol·licituds.
Per això, fent ús de les facultats que m'atorguen l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la disposició final
primera de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials,
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Article únic
Modificació de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació
professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència.

–1 Es modifica l'article 4 de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, que queda redactat de la manera
següent:
“Article 4
”Habilitació provisional
”4.1 Els professionals que a 31 de desembre de 2017 puguin acreditar experiència laboral com a auxiliar
d'atenció a persones en situació de dependència però no hagin assolit els requisits necessaris per a l'habilitació
excepcional descrits a l'article anterior, poden habilitar-se de manera provisional, d'acord amb les previsions de
l'article 5 d'aquesta Ordre.
”Així mateix, es poden habilitar provisionalment les persones que hagin estat contractades en virtut del règim
excepcional de contractació a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, establert mitjançant la
Resolució TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos
humans excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb
discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la
Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2 i la Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les
mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de
Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
”4.2 L'atorgament de l'habilitació provisional està subjecte al compromís, mitjançant una declaració
responsable, de participar en els processos d'avaluació i d'acreditació de competències professionals adquirides
mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació que es convoquin, o de realitzar la formació
vinculada als corresponents certificats de professionalitat o títols de formació professional abans del 31 de
desembre de 2022.
”4.3 En el cas de no participar en els processos d'avaluació i acreditació de competències, o no realitzar la
formació vinculada als certificats de professionalitat o títols de formació professional en el termini establert,
l'habilitació provisional deixa de tenir efectes a 31 de desembre de 2022.
”4.4. L'habilitació provisional té validesa a tot el territori de l'Estat espanyol.”

–2 Es modifica l'article 5.3 de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, que queda redactat de la manera
següent:
“5.3 El termini de presentació de sol·licituds per a l'habilitació excepcional i l'habilitació provisional finalitza el
31 de desembre de 2021.
”En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant
l'últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
pot ampliar els terminis no vençuts, i haurà de publicar a la Seu electrònica tant la incidència tècnica
esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.”

–3 S'afegeix un nou apartat a l'article 5 de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, en la posició 5.6, amb
la redacció següent:
“5.6 Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i de signatura que
estableix el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol.
Concretament, s'admeten els següents:
”a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
”b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).
”c) Sistema idCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
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(https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/).”

–4 Es modifica l'article 5.9 de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, que passa a ser el 5.10, i queda
redactat de la manera següent:
“5.10 Les persones interessades que han presentat el formulari de sol·licitud poden consultar i fer-ne el
seguiment des de l'Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat).”

–5 Es renumeren els apartats següents de l'article 5 de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre:
L'apartat 5.6 passa a ser el 5.7.
L'apartat 5.7 passa a ser el 5.8.
L'apartat 5.8 passa a ser el 5.9.
L'apartat 5.10 passa a ser el 5.11.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de desembre de 2020

Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(20.342.058)
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