
Titulacions que condueixen a l'habilitació per exer cir professions regulades 

En aquesta convocatòria es pot obtenir l'acreditació d'unitats de competència de titulacions o certificats de professionalitat que condueixen a l'habilitació per a 
l'exercici de professions regulades. 

En aquest apartat us informem de les possibles habilitacions que es poden aconseguir a partir dels títols o certificats de professionalitat de cada àmbit. Cal 
consultar en cada cas les condicions d'obtenció de l'habilitació. 

Titulacions i certificats que condueixen a l'habilitació d'activitats regulades 

Àmbit: Biocides 

Família Professional: Seguretat i medi ambient 

Títol de formació 
professional 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del títol 

Certificat de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

    Serveis per al control de plagues. 

Aplicador de tractaments de 

desinsectació, desinfecció i 

desratització  

Química i salut ambiental 
Responsable tècnic de serveis 

biocides  
Gestió de serveis per al control 

d'organismes nocius. 

Responsable tècnic de serveis 

biocides  

 

  



Àmbit: Dependència 
Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat 
Títol de formació 
professional 

Habilitació professional que 
es pot aconseguir a partir 
del títol 

Certificat de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

Tècnic o tècnica en Atenció a 

Persones en Situació de 

Dependència
 

Auxiliar de gerontologia i el personal 

auxiliar per a l'atenció personal de 

persones amb discapacitat  

 

Personal assistent d'atenció 

domiciliària i treball familiar
 

Atenció Sociosanitària a Persones al 

Domicili  

Personal assistent d'atenció 

domiciliària i treball familiar
 

Atenció Sociosanitària a Persones 

Dependents en Institucions Socials  

Auxiliar de gerontologia i el 

personal auxiliar per a l'atenció 

personal de persones amb 

discapacitat
 

 

Àmbit: Guia d’itineraris 
Família Professional: Activitats físiques i esportives 

Títols de 
Formació Professional 

Habilitació professional que 
es pot aconseguir a partir del 
títol. 

Certificats de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

Tècnic o tècnica en Guia en el 
medi natural i de temps lliure 

(qualificacions incloses en 

l'esborrany del futur cicle ) 

 
Registre Oficial de Professionals de 
l'Esport de Catalunya 

Guia per itineraris de baixa i mitjana 
muntanya (AFDA0611) 
 
Guia per itineraris eqüestres en  
medi natural (AFDA0209) 
 
Guia per itineraris amb bicicleta 
(AFDA0109) 

Tots els certificats permeten el 
Registre Oficial de Professionals 
de l'Esport de Catalunya en 
funció de l’especialitat. 

  



 

Àmbit: Higiene bucodental 
Família professional: Sanitat 
Títol de formació 
professional 

Habilitació professional que 
es pot aconseguir a partir 
del títol 

Certificat de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

Tècnic o tècnica superior en 

Higiene bucodental
 

Higienista dental ----------------------------- ------------------------------------- 

 

 

Àmbit: Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

Famílies Professionals: Electricitat i electrònica i Energia i aigua 

Títols de 
Formació Professional 

Habilitació professional que 
es pot aconseguir a partir 
del títol. 

Certificats de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

Tècnic o tècnica en Instal·lacions 
Elèctriques i Automàtiques 

Instal·lador de Baixa tensió 
 
Instal·lador d'infraestructures 
comunes de telecomunicacions 

Muntatge i manteniment 
d'instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió (ELEE0109) 

Instal·lador de Baixa tensió  

Tècnic o tècnica en Instal·lacions 
de telecomunicacions 

Instal·lador d'infraestructures 
comunes de telecomunicacions 

Muntatge i manteniment 
d'infraestructures de 
telecomunicació en edificis 
(ELES0108) 

Instal·lador d'infraestructures 
comunes de telecomunicacions 

 



Àmbit: Lleure 
Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat i Activitats físiques i esportives 
Títol de formació 
professional 

Habilitació professional que 
es pot aconseguir a partir 
del títol 

Certificat de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

Tècnic o tècnica superior en 

Animació Sociocultural i Turística
 

Director/a d'activitats de lleure infantil i 

juvenil 

Direcció i coordinació d'activitats  

de temps lliure educatiu, infantil i 

juvenil 

Director/a d'activitats de lleure 

infantil i juvenil 

Tècnic o tècnica superior en 

Ensenyament i animació 

socioesportiva 

----------------------------  Dinamització d'activitats de temps 

lliure educatiu, infantil i juvenil 

Monitor/a d'activitats de lleure infantil 

i juvenil 

 

Àmbit: Magatzems 
Família professional: Comerç i màrqueting i Transport i manteniment de vehicles 
Títol de formació 
professional 

Habilitació professional que 
es pot aconseguir a partir 
del títol 

Certificat de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

Tècnic o tècnica en Conducció de 

vehicles de transport per 

carretera   

Operador de carretons elevadors  Activitats auxiliars de magatzem. Operador de carretons elevadors 

  



 

Àmbit: Manteniment electromecànic 
Famílies Professionals: Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica  i Instal·lació i manteniment 

Títols de 
Formació Professional 

Habilitació professional que 
es pot aconseguir a partir 
del títol. 

Certificat de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

Tècnic o tècnica en Manteniment 
electromecànic 

Conservadors d'ascensors 

  

 

 

Àmbit: Taller electromecànic de vehicles 
Família professional: Transport i manteniment de vehicles 
Títol de formació 
professional 

Habilitació professional que 
es pot aconseguir a partir del 
títol 

Certificat de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

Tècnic o tècnica superior en 

Automoció
 

Responsable de taller (totes les 

branques: electromecànica i xapa-

pintura) 

Certificat de professionalitat de 

Planificació i control de l’àrea 

d’electromecànica.  

Responsable de taller 

d’electromecànica 

 
 

  



 

Àmbit: Turisme 
Família professional: Hostaleria i turisme 
Títol de formació 
professional 

Habilitació professional que 
es pot aconseguir a partir del 
títol 

Certificat de 
professionalitat 

Habilitació professional 
que es pot aconseguir a 
partir del certificat de 
professionalitat 

Tècnic o tècnica superior en 

Guia, informació i assistència 

turístiques
 

Per participar en processos d’habilitació 

com a Guia de turisme de Catalunya 

(actualment les convocatòries de proves 

estan aturades) 

Promoció turística local i 

informació al visitant 

-------------------------- 

 

Els requisits per a l'habilitació de les professions regulades a Catalunya són competència dels departaments corresponents. 

Podeu trobar les dades sobre l'accés a professions regulades dels àmbits d'aquesta convocatòria en els enllaços següents: 

• Atenció a la dependència   

• Funció pública   

• Instal·lació de telecomunicacions   

• Professions de l'esport   

• Seguretat industrial   

 


