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INFORME DE RETORN DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE PROJECTE D’ORDRE 
PER LA QUAL ES REGULA LA QUALIFICACIÓ I L’HABILITACIÓ PROFESSIONAL DEL 
PERSONAL AUXILIAR D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 
 
 
A efectes de participació ciutadana i consulta pública prèvia en la presa de decisions 
públiques, d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment 
administratiu comú, el Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ha fet difusió, mitjançant el portal http://participa.gencat.cat/, de la 
consulta sobre el projecte d’ordre per la qual es regula la qualificació i l’habilitació 
professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència. 
 
El període obert de participació d’aquesta consulta ha estat entre l’11 d’octubre i el 2 de 
novembre de 2018 i les aportacions es podien dur a terme mitjançant comentaris al mateix 
portal web. 
 
Valoració de la participació 
 
Durant el període de consulta no s’ha rebut cap aportació ni cap comentari a través del 
portal web. 
 
En la redacció de la normativa s’han tingut en compte els criteris establerts per la Resolució 
d’11 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, que 
modifica parcialment l’acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d’acreditació 
per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l’autonomia i atenció a la 
dependència, modificat per l’acord de 7 d’octubre de 2015, normativa que es va fer arribar, 
ja a principis de l’any 2018, a les entitats, empreses i agents socials vinculats al sector 
d’atenció a la dependència i també a tots aquells professionals que a títol individual s’hi han 
interessat. 
 
Aquesta normativa pendent de publicació substituirà l’Ordre TSF/3342016, 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. 
 
 
La cap del Gabinet Tècnic 
 
 
 
 
 
 
Cristina Gené i Alegret 
 
Barcelona, 13 de novembre de 2018 
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