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Si necessiteu més 
informació o ajuda 
per fer el tràmit:

OFICINA DE PRESTACIONS 
SOCIALS I ECONÒMIQUES

- Truqueu al telèfon: 93 256 56 48
- Adreceu-vos al carrer d’Aragó, 344,
 de Barcelona

ESPAI BARCELONA CUIDA 

- Truqueu al telèfon: 93 413 21 21

AJUTS ECONÒMICS PER 
AL SUPORT EN LA CURA 
DE LES PERSONES GRANS

Consulteu-ne les bases a: 
barcelona.cat/personesgrans



QUÈ ÉS RESPIR PLUS? 

És un programa d’ajuts econòmics per millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores i de les 
persones grans de qui tenen cura al seu domicili. 

Es poden sol·licitar dues modalitats d'ajuts, que 
serviran per satisfer el pagament de:

Prestació de serveis privats d’atenció 
domiciliària per a persones grans2.

QUAN I COM REBRE 
L’AJUT ECONÒMIC? 

El pagament de l’ajut es farà efectiu, a través de 
transferència bancària, un cop s’hagi dut a terme 
l’estada o el gaudiment d’hores de servei d’atenció 
domiciliària i s'hagi justificat la despesa.

• Tenir 65 anys o més (entre 60 i 64, excepcionalment.  
 Consulteu les bases).    

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

• Viure en un domicili particular. 

• Necessitar un suport continuat per portar a   
 terme les activitats bàsiques de la vida diària.

• Conviure amb la persona cuidadora. Aquest   
 criteri és obligatori per demanar l’ajut de servei  
 d’atenció domiciliària o si es vol obtenir el   
 màxim de dies d'estada en una residència. 

REQUISITS PER 
SOL·LICITAR L’AJUT *

Estades temporals limitades en centres 
residencial privats per a gent gran1.

Els ajuts s’atorgaran en funció de les rendes 
disponibles de la persona sol·licitant.

La persona sol·licitant o la seva família 
hauran de buscar la residència o el servei 
d’atenció a domicili i establir-ne les 
condicions (hores, dates, etc.).

• La persona sol·licitant podrà rebre un import  
 màxim de 14,50 euros per hora de servei, amb  
 un màxim de 186 hores. 

• El servei s'ha de prestar en el domicili habitual  
 de la persona sol·licitant.

• L’empresa que presti el servei d’ajuda a   
 domicili ha d’estar acreditada per la    
 Generalitat de Catalunya.

• La persona sol·licitant podrà rebre un import  
 màxim de 60 euros per dia, amb un màxim de  
 45 dies l’any. 

• Les estades es podran gaudir en centres   
 residencials per a gent gran de tot Catalunya,  
  acreditats per la Generalitat de Catalunya.

• Descarregueu el full de sol·licitud al web   
 barcelona.cat/personesgrans

• Presenteu-lo a qualsevol registre oficial,   
 juntament amb la documentació 
 especificada en les bases de la convocatòria.

COM TRAMITAR-LO? 

El sol·licitant ha de ser la persona gran, 
però pot fer el tràmit una altra persona 
en representació seva.

Només es pot escollir una de les dues modalitats
i les dues són incompatibles amb les estades al
recinte de Llars Mundet del programa Respir de la
Diputació de Barcelona.

Podeu sol·licitar els 
ajuts fins al 15 de 
novembre de 2020.


