El Programa
RESPIR:
Suport a les persones
cuidadores de gent gran amb
dependència
Departament de Gent Gran.
Direcció d’Intervenció social.
IMSS
Àrea de Drets Socials
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El Programa Respir
Que és.
Que pretén.
En quines modalitats es presta el servei.
El perquè de les dues modalitats.
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Què és el
Programa RESPIR?
Programa que te la finalitat de millorar la qualitat de
vida de les persones cuidadores de persones grans
amb dependència, que es troben a domicili.

Cuidant de la persona cuidadora millorem
l’atenció de la persona gran amb
dependència, i del seu entorn.
Programa de la cartera de serveis de serveis socials,
de competència municipal.
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Que pretén?
Donar resposta a determinades situacions temporals
imprevistes (intervencions quirúrgiques del cuidador/a,
arranjaments a la llar…).

Proporcionar un temps de descans en la cura.

Proporcionar atenció residencial temporal
per a les persones grans dependents que
són ateses habitualment a domicili.
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En quines modalitats presta
el servei l’Ajuntament de Barcelona?
Actualment el servei es presta en dues modalitats
diferents:

A.

B.

Programa Respir amb
col·laboració amb la
Diputació de Barcelona:

Programa
Respir
Plus:

ESTADA RESIDENCIAL TEMPORAL en el centre
residencial per a gent gran del recinte Mundet

AJUT ECONÒMIC a la persona gran amb
dependència, per fer front a una estada temporal, en
un centre residencial per a gent gran.

(màxim 60 dies anys en dos períodes en funció de disponibilitat)
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El perquè de les dues modalitats:
Fa més de 10 anys que l’Ajuntament de Barcelona té un acord amb la Diputació
de Barcelona, per a prestar el programa Respir, però aquest ha patit un augment
de la demanda molt significatiu els darrers anys:

2007

Sol.licituds
registrades

983

2008

1286

2009

1137

2010

1131

2011

1038

2012

1077

Respir
Diputació
Respir Plus
Persones
ingressades
% de
sol.licituds
que acaben
ingressant

573

559

517

492

668

688

2013 (*)

2014 (*)

2015 (*)

2016 (*)

2017 (*)

INCRE.

1201

1278

1482

1630

1850

88,19%

630

694

696

647

727

79

164

219

241

174

740

862

915

888

901

61,61
%

67,44
%

61,74
%

54,47
%

57,24%

48,70
%
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El Respir Plus
Valoració.
Aportacions.
Procés de tràmit i atorgament.
Qui pot sol.licitar l’ajut.
Informe social d’excepcionalitat.
L’ajut econòmic.
Quants dies es poden sol.licitar?
Com es poden gaudir els dies atorgats?
On es poden portar a terme les estades?
Tipus de relació amb el centre residencial.
Justificació.
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Què és el
Programa RESPIR PLUS?
L’any 2013 neix el programa Respir Plus com a complement del Respir que es presta amb
conveni amb la Diputació, donada la manca de places els mesos d’estiu (juny, juliol, agost i
setembre), sent aquest el període més demandat per les famílies.

Des de l’any 2013 al l’any 2016: Es presta,
aquelles persones que han quedat excloses
del Respir de Diputació per manca de plaça,
facilitant una plaça residencial en centres
residencials que escull l’Ajuntamen. Amb
aquest model la persona beneficiaria s’ha
d’adaptar al que li ofereix l’Ajunatment.

L’any 2017 s’articula com a concessió d’ajut
econòmic, però seguint sent un ajut per a
persones que han quedat sense plaça a la
Diputació. Amb aquesta modalitat la persona
beneficiaria guanya parcialment
autonomia en la decisió del centre
residencial i dates acordades per fer
l’estada.
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Valoració dels 5 anys de Respir i Respir Plus:
Punts Forts

Punts febles

Oportunitats

Amenaces

1.
Principal recurs de la
cartera de serveis socials,
de suport a les persones
cuidadores de persones
grans amb dependència.

1.
Manca de places
residencials per a gent
gran, temporals i a la ciutat
de Barcelona,
especialment en període
d’estiu.

1.
Ferma voluntat política de
donar suport a les
persones cuidadores:
impuls de la xarxa de
famílies cuidadores,
mesura de govern que
inclou diverses actuacions
de suport a les cures.

1.
Poc respecte cap al model
actual d’ACP impulsat en
recursos per a persones
grans.

2.
Recurs amb una valoració
molt positiva de les
persones grans amb
dependència i de les
persones cuidadores

2.
Insuficiència de places en
el centre de la Diputació,
per atendre la demanda de
la província de Barcelona.

2.
Índex de vulnerabilitat i
fragilitat de les persones
susceptibles de rebre l’ajut
molt alt, que fa que les
situacions variïn molt en
poc marge de temps.

3.
Rigidesa del sistema de
prestació del servei, on la
persona s’ha d’adaptar a
les condicions d’espai i
dates establertes des del
recurs, quedant limitada la
seva capacitat de decisió i
auto-organització.
4.
Procediment i tràmit
complex
i costós (excés de papers)
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Aportacions del model del
Respir Plus 2018:
L’any 2018 es crea un fonts d’ajuts econòmics, per gaudir d’estades de
MAJOR
Respir en centres residencials per a gent gran, donant major autonomia a la
AUTONOMIA: persona gran amb dependència i/o a la persona cuidadora per escollir el
centre.

LA
La sol.licitud i gestió del recurs es portarà a terme al llarg de tot l’any,
FLEXIBILITAT: escollint la persona el moment en que vol gaudir de l’estada.

LA
Es crea un ajut de pública concurrència obrint la convocatòria
UNIVERSALITZACIÓ: a tota la ciutadania, que compleixi requisits d’accés
AGILITZACIÓ
DEL TRÀMIT:

El ciutadà podrà tramitar directament la sol.licitud i gestió de l’ajut,
sense necessitat de passar pel centre de serveis socials.

SIMPLIFICACIÓ
DEL PROCÉS

ADAPTACIÓ AL
PREU DE MERCAT
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Quin serà el procés de tràmit i atorgament
de l’ajut Respir Plus 2018:

1

2

3

Es fa convocatòria pública
establint les bases de l’ajut:
requisits d’accés i via de tràmit.
Es publica al BOP a meitats
d’Abril

Les sol·licituds i la
documentació acreditativa
es poden presentar per
registre oficial, a partir del 3
de Maig

Per a rebre suport presencial,
per a portar a terme el tràmit,
el ciutadà pot anar a l’oficina de
prestacions socials i
econòmiques de l’IMSS.

4

5

6

Un cop rebuda la sol.licitud, i
validada, en un període màxim
de 60 dies, es rebrà resposta
de resolució, tant si és positiva
con negativa. En cas de ser
positiva, rebrà les instruccions
de justificació.

El pagament total de l’ajut
es farà efectiu un cop
justificada l’estada. En cas
de fraccionar el total de
dies atorgats en diferents
períodes, es podrà anar
perceben l’ajut en funció de
cada justificació, fins a
exhaurir la totalitat dels
dies atorgats.

La convocatòria restarà oberta
fins el 30 de novembre del 2018,
poden gaudir de les estades fins
el 31 de Desembre del 2018, i
sent la data màxiam de
justificació de l’ajut el 5 de
Genre del 2019.
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Qui pot sol.licitar l’ajut econòmic del
Respir Plus 2018?
Requisits a cumplir:

Com s’acredita?

Persones de 65 anys o mes (persones
nascudes l’any 1953 o abans)

• Fotocopia del D.N.I.

Empadronades a la ciutat de Barcelona
els darrers cinc anys de manera
continuada

• Consulta autoritzada del padró. No es
permetrà cap salt de dies. El padró pot
haver estat en diferents adreces de
Barcelona ciutat

Viure en un domicili particular, quedant
excloses les persones
institucionalitzades

Necessitat de suport continuat

• Consulta autoritzada del padró

• Fotocopia de resolució de valoració de grau
II o Grau III
• En cas de no tenir aquesta valoració, caldrà
que un professional acrediti la necessitat
d’atenció 24 hores.
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Quan serà necessari un informe social
d’excepcionalitat?
Possibles excepcionalitats:

Com s’acredita?

Persones de 60 a 65 anys, ( nascudes entre els anys
1954 i1958 inclosos)

• Es farà Informe social acreditatiu de l’excepcionalitat
generat per l’Ajuntament de Barcelona. En cas de no
quedar acreditat es requerirà al ciutadà que vagi al centre
de serveis socials corresponent.

Necessitat de suport continuat, en persones que no
tenen atorgat un GII o GIII de dependència en el
moment de la sol.licitud.

• Es farà Informe social acreditatiu de l’excepcionalitat
generat per l’Ajuntament de Barcelona. En cas de no
quedar acreditat es requerirà al ciutadà que vagi al centre
de serveis socials corresponent.

Quan la persona no pugui fer front al pagament
anticipat de l’estada, tal i com preveu l’ajut i vulgui
optar per la modalitat de pagament de l’ajut al centre
residencial directament

• En aquest cas, la persona pot escollir que el cobrament de
l’ajut el percebi directament el centre residencial on faci
l’estada, fent un X a l’apartat corresponent de la sol·licitud.
• LA PERSONA ha d’acordar amb el centre aquesta
modalitat de pagament. Se li facilitaran instruccions de
cobrament pel centre.
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Quina quantitat econòmica preveu l’ajut?
L’import màxim de l’ajut serà de 60 euros dia

• La quantitat es calcularà en funció de les rendes de la persona
sol·licitant.
• S’inclouran en la sol.licitud com a declaració responsable
• Si l’Ajuntament de Barcelona ho considera adient farà consulta
autoritzada a les dades de la darrera declaració de renda.
• Es deixaran uns diners garantits de butxaca
• S’estableix un topall màxim d’ingressos per percebre l’ajut

• La persona rebrà una notificació especificant la
quantitat dia que percebrà.
• La justificació de l’ajut haurà de ser arrel del nombre de
dies i preu dies atorgats

• En cap cas l’Ajuntament es farà càrrec del preu superior que pugui suposar
una estada, corrent aquesta a càrrec de l’usuari.
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Com es calcularà l’import a atorgar?
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
Amb més d’una
persona a càrrec
amb discapacitat

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

34,31 euros/diaris

38,27 euros/diaris

Topall d’ingressos màxims per percebre 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
15

Quants dies es poden sol.licitar?
Un màxim de 45 dies en cas d’acreditar convivència del cuidador i la persona
sol·licitant en el mateix domicili (s’acreditarà mitjançant autorització de consulta
del padró de convivència. Imprescindible signar la sol·licitud les dues persones. )

Un màxim de 30 dies en cas de NO acreditar convivència de la persona cuidadora
amb la persona dependent.

En cas de no especificar nombre de dies en la sol.licitud s’atorgaran el màxim possible
segons perfil.

Com es poden gaudir els dies atorgats?
La totalitat de dies atorgats es poden gaudir en tants períodes diferents
com la persona i/o família cuidadora desitgin.

Serà necessari tramitar la justificació de cada un d’aquests períodes
si es vol percebre l’ajut de manera segmentada.
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On es poden portar a terme les estades?

A qualsevol centre residencial per a gent gran de tot Catalunya.

El centre ha de constar en el registre de residències per a gent gran
de la Generalitat de Catalunya)

Quin tipus de relació s’estableix amb el centre
residencial per a gent gran?
Una relació entre privats,

entre el centre residencial i la
persona dependent i/o la familia cuidadora, quedant totalment exclosa de
qualsevol acord i responsabilitat derivada l’Ajuntament de Barcelona
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Com cal justificar el gaudiment de les estades?

Presentant a registre oficial la factura acreditativa, segons model
facilitat, de l’estada de Respir Plus:
• Per un import igual o superior a l’import atorgat total a raó de dies i preu/dia
• Segons instruccions i model facilitat per l’Ajunatment de Barcelona,
en el moment de notificació de l’atorgament

• La justificació s’haurà de presentar amb un termini màxim de 30 dies
naturals, a comptar des del darrer dia del darrer període gaudit.
• El termini màxim per a presentar les justificacions en cap cas podrà excedir al data del
5 de Gener del 2019.

•
•

Un cop validada la justificació, l’Ajuntament de Barcelona farà el pagament
mitjançant transferència bancaria, en un període màxim de 90 dies.
En cas de no justificar la quantitat total atorgada, al final de l’any,
l’Ajuntament de Barcelona procedirà a la reclamació de la mateixa
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Gràcies per la vostra col·laboració!

