
 
 
 
 
 
 

RESPIR PLUS 2018 
 
INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
 
QUÈ SERÀ? 

 Serà un programa d’ajuts econòmics per facilitar estades temporals 
en centres residencials privats, amb l’objectiu de donar suport a les 
famílies que atenen en el seu domicili a persones grans amb 
deteriorament físic i/o psíquic amb motiu de vacances, descans o 
d'altres necessitats.  

 Aquestes estades podran ser de 1 fins a 45 dies a distribuir de 
manera flexible al llarg de l’any en funció de les necessitats de les 
persones cuidadores.   

 La participació en aquest programa serà incompatible amb el 
programa Respir de la Diputació de Barcelona, d’estades a la 
Residència Llars Mundet. 

 
REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

 Tenir més de 65 anys (excepcionalment entre 60 i 65 anys). 

 Estar empadronades a Barcelona ciutat i residir-hi en els últims 5 anys. 

 Viure a un domicili particular (queden excloses les persones 
institucionalitzades). 

 Grau de dependència II o III, o en el seu defecte, justificació professional 
de la necessitat de suport continuat les 24 hores. 

 Per estades de més de 30 dies, serà imprescindible que estigui 
acreditada la convivència en el padró entre la persona cuidadora i la 
cuidada. 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA RESPIR 2018: 
 

 Calendari: des de la data de publicació (prevista sobre el 12 de març de 
2018) fins a finalització de crèdit disponible, dins de l’any natural 2018. 
En cas de disposar de crèdit suficient, les sol·licituds només 
s’acceptaran fins el 30 de novembre. 

 Pressupost estimat necessari: El fons s’aprovarà amb 300.000€ però 
serà ampliable fins a  600.000€/any.  

 Difusió: Està prevista una campanya de difusió tant a l’intern de la casa 
(professionals, consells de participació i dtes), com externa (ciutadania) 
de les bases de la convocatòria, amb roda de premsa, fulletó amb 
informació bàsica i altres mitjans divulgatius.  

 Quantia de la subvenció: 60 euros/dia, fins 45 dies màxim. (2.700 
euros per persona). La quantia s’establirà de manera proporcional als 
dies sol•licitats, tenint en compte la renda i el topall màxim establerts en 
la convocatòria.  

 Procediment a seguir per optar a la convocatòria:  



 
 
 
 
 
 

o En cas d’acomplir amb els requeriments: complimentar la 
documentació disponible en la web de tràmits, seguir indicacions i 
lliurar en qualsevol registre oficial o directament a l’Oficina de 
Prestacions C/ Aragó, 344 

o En cas de requerir prescripció professional:  complimentar 
documentació disponible en el Portal del Professional, incorporar 
prescripció del professional i lliurar en qualsevol registre oficial, o 
directament a l’Oficina de Prestacions C/ Aragó, 344 

 Documentació que es requerirà: 
o Sol•licitud d’accés a la convocatòria i la declaració responsable 

d’ingressos i autorització d’accés online a les dades fiscals de 
l’agència tributària, padró, Seguretat Social, Programa d’Atenció a 
la Dependència de la Generalitat de Catalunya i serveis socials 
municipals. 

o Full de transferència bancària original. 
o Còpia NIF persona gran 
o Còpia del Certificat de dependència. 
o Prescripció professional (justificació), si s’escau. 

 L’Oficina de prestacions: punt d’informació, orientació i suport pel 
tràmit 

o L’Oficina de prestacions econòmiques de l’IMSS serà el punt 
d’informació, orientació i suport al tràmit  per les famílies i 
funcionarà amb efectes de registre. 

o Des de les OACS es podran registrar sol·licituds i entrega de 
justificacions, que hauran de ser dirigides a l’Oficina de 
Prestacions. 

 Pagament: Les persones beneficiàries rebran una notificació 
d’atorgament de l’ajut, com a màxim 60 dies després, de l’entrada per 
registre de la sol·licitud. Aquesta notificació informarà de l’import diari 
subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, i del sistema de cobrament. 

o Pagament avançat per part de l’usuari: En el cas que la família 
disposi de mitjans suficients, haurà de costejar inicialment l’estada 
i justificar la despesa per al seu abonament, al final del gaudiment 
del total dels dies, o pels períodes que consideri.  

o Pagament avançat per part de l’Ajuntament de Barcelona: En 
el cas que la família no disposi de mitjans suficients, podrà 
demanar, prèvia prescripció de serveis socials, l’import de l’estada 
que li serà abonat amb la targeta lila d’ajuts de l’IMSS limitada a 
establiments residencials (registre DECENAL) 

 Justificació de l’ajut: En tots els casos les famílies hauran de justificar 
la despesa de l’estada Respir.  L’Ajuntament de Barcelona, efectuarà el 
pagament en 60 dies naturals a partir de la recepció correcte dels 
documents justificatius (factures originals de pagament del centre 
residencial).  
Caldrà utilitzar el model facilitat amb la notificació d’atorgament de l’ajut 
per justificar: 



 
 
 
 
 
 

o El gaudiment de la totalitat del període sol•licitat/atorgat 
o La despesa corresponent a un import igual o superior a l’ajut 

atorgat.  
En cas que el cost resulti inferior a la quantitat atorgada, el beneficiari 
només cobrarà l’import justificat.  
En cas que l’estada es realitzi en els darrers dies de l’any, la justificació 
s’haurà de realitzar abans del 5 de gener del 2019. 

 
 

QUANTIFICACIÓ DE L’IMPORT DE SUBVENCIÓ DIARI 
 

 La quantia de la subvenció s’establirà de manera proporcional als dies 
sol•licitats, tenint en compte la renda i el topall màxim establerts en el 
següent quadre. 

 

Diners de butxaca garantits 

Sense cap  
persona a càrrec 

Disposició mínima  
35% IRSC 

7,74 euros/diaris 

Amb una  
persona a càrrec 

Disposició mínima  
35% IRSC + 1,0 IRSC  

30,52 euros/diaris 

Amb més d’una 
persona a càrrec 

Disposició mínima  
35% IRSC + 1,0 IRSC  
+ 0’7 IRSC per persona 

34,31 euros/diaris 

Amb més d’una 
persona a càrrec 
amb discapacitat  

Disposició mínima  35% IRSC  
+ 1,0 IRSC + 1,0 IRSC per  
cada persona amb discapacitat 

38,27 euros/diaris 

Topall d’ingressos màxims per percebre el 100% de l’ajut 

Sense cap  
persona a càrrec 

Renda màxima disponible  
3,5 vegades l’IRSC 

27.888 euros/anuals 

Amb una  
persona a càrrec 

Renda màxima disponible  
4,5 vegades l’IRSC 

31.871 euros/anuals 

Amb més d’una 
persona a càrrec 

Renda màxima disponible  
5,2 vegades l’IRSC  
(+0,7 l’IRSC per membre més)  

41.432 euros/anuals 

Amb més d’una 
persona a càrrec 
amb discapacitat  

Renda màxima disponible  
5,5 vegades l’IRSC 

43.822 euros/anuals 

 
 
SUPORT A LA TRAMITACIÓ  

 Per a la ciutadania: 
Oficina de Prestacions Socials  C/ Aragó, 344   Tel. 932565648  
Horari: dll., dx., dv. de 8,30 a 14 h i dm. i dj. de 8,30 a 17 h. 

 Per professionals: 
Adreçar correu a  respirplus@bcn.cat 

mailto:respirplus@bcn.cat

