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Prestacions econòmiques per a estades 
temporals en centres residencials o atenció 
domiciliària de persones grans



QUÈ ÉS RESPIR PLUS?
• És un programa de prestacions econòmiques de l’Ajuntament de Barcelona que  
 té l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans que pateixen una  
 situació de dependència i es troben al seu domicili, i també de les persones   
 cuidadores.

• Qui ho sol·licita és la persona gran que pateix una situació de dependència,   
 però els tràmits els pot fer una altra persona en representació seva, tant si   
 és la seva cuidadora principal com si no. 

• La persona sol·licitant i la seva família han de buscar la residència o    
 empresa de servei d’atenció a domicili i pactar-hi totes les condicions:   
 hores, dates, preus, etcètera. L'Administració no hi fa cap tipus d’intermediació.

• Les bases de la convocatòria, impulsada per l’Institut Municipal de Serveis   
 Socials (IMSS), estableixen la incompatibilitat de l’atorgament del Respir Plus i 
 el gaudiment d’una estada en el programa Respir de la Diputació de Barcelona,  
 portat a terme en el recinte de les Llars Mundet, dins del mateix any 2022.

QUINS REQUISITS HAS DE COMPLIR?
• Tenir 65 anys o més 

• Estar empadronat a la ciutat de Barcelona de manera continuada durant els  
 cinc anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

• Residir en un domicili particular.

• Trobar-se en situació de necessitar un suport continuat per part d’una persona  
 cuidadora per a portar a terme les necessitats bàsiques de la vida diària. 

• Conviure amb la persona cuidadora. 

• No excedir el topall màxim de rendes disponibles establert segons el tipus   
 d’unitat familiar: 27.888 euros anuals en el cas d’una persona sola i 31.871 euros  
 anuals en el cas de persona a càrrec. Veure les bases 

QUINES MODALITATS HI HA?
Estades temporals en centres 
residencials privats per a 
persones grans

• La persona sol·licitant podrà rebre  
 un import màxim de 60 euros al dia  
 per 45 dies l’any (si conviu amb la  
 persona cuidadora) o per 30 dies  
 l’any (si no hi conviu).

• El centre on es porti a terme   
 l’estada pot ser a qualsevol indret  
 de Catalunya i ha de figurar en el  
 registre de centres residencials per  
 a gent gran de la Generalitat.

Hores de serveis privats 
d’atenció domiciliària per a 
persones grans 

• La persona sol·licitant ha de conviure  
 amb la persona cuidadora, i el servei  
 s’ha de prestar al seu domicili habitual.

• Podrà rebre un import màxim de   
 15,75 euros per hora de servei, amb  
 un topall de 186 hores en total.

• L’empresa prestadora de servei d’ajuda  
 a domicili ha de figurar com a tal al  
 registre d’establiments i serveis   
 socials de la Generalitat de Catalunya.

QUINS SÓN ELS TERMINIS?
• Es pot presentar la sol·licitud a partir del 11 de juliol de 2022.

• La data límit per presentar les sol·licituds és el 15 de novembre de 2022.

• La data límit per gaudir les estades a residència i l’atenció domiciliària és el  
 15 de desembre de 2022.

• El termini per justificar les estades a residència i les hores d’atenció domiciliària  
 portats a terme al llarg de l’any 2022 acaba el 20 de desembre de 2022.

QUAN I COM REBRÉ LA PRESTACIÓ?
El pagament de la prestació es farà efectiu un cop s’hagi gaudit del servei i 
s’hagi justificat correctament la despesa, mitjançant transferència bancària.

Opció 1: a través d’internet, 
accedint al tràmit existent al portal 
de tràmits de l’Ajuntament de 
Barcelona (barcelona.cat/tramits).

Opció 2: mitjançant registre oficial 
en format paper, a les oficines 
d’atenció ciutadana (OAC) o en altres 
punts de registre municipals.

COM PUC SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ?

L’Oficina de Prestacions Socials i 
Econòmiques de Barcelona, al 
carrer d'Aragó, 344. Cal demanar 
cita prèvia trucant al telèfon 
932 565 648.

L’Espai Barcelona Cuida, al carrer de 
Viladomat, 127. Atenció presencial: 
de dilluns a divendres, de 10.00 a 
13.30 hores i de 15.00 a 18.30 hores. 
Atenció telefònica al 934 132 121: de 
dilluns a divendres, de 8.15 a 14.00 
hores i de 15.00 a 19.00 hores.

I SI NECESSITO MÉS INFORMACIÓ O 
AJUDA PER FER EL TRÀMIT?

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
https://bop.diba.cat/anunci/3258281/aprovacio-inicial-de-la-creacio-d-un-fons-extraordinari-per-a-prestacions-puntuals-d-urgencia-social-per-a-les-persones-susceptibles-de-participar-en-el-programa-respir-plus-ajuntament-de-barcelona-institut-municipal-de-serveis-socials
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barcelona.cat/serveissocials

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca

