Els Programes de
RESPIR:
Suport a cuidadors/es de
persones grans que requereixen
cura continuada a domicili
Direcció de Serveis d’Atenció a l’Envelliment
Direcció de Serveis d’Intervenció Social
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Què són els Programes de RESPIR?
Programes que tenen l’objectiu de millorar la qualitat
de vida de les persones cuidadores de persones grans
que pateixen una situació de dependència, i que es
troben a domicili.
Cuidant de la persona cuidadora millorem l’atenció
de la persona gran que pateix una situació de dependència
i del seu entorn.

Els programes de Respir formen part de la cartera de
serveis socials de competència municipal.

En quines modalitats presta el servei de Respir per a
persones grans l’Ajuntament de Barcelona?

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.
(Prescripció professional necessària, períodes de mínim 15 dies i
màxim 60 dies anys, en funció de la disponibilitat)

PRESTACIÓ ECONÒMICA a la persona gran
que pateix una situació de dependència, per fer
front a un recurs privat de suport al cuidador/a:
- Possibilitat 1: Estada temporal, en un centre
residencial per a gent gran.
- Possibilitat 2: Servei de SAD privat en el
domicili habitual.

Evolució del Programa RESPIR PLUS
L’any 2013 neix el programa Respir Plus com a complement del Respir que es presta
amb conveni amb la Diputació de Barcelona, donada la manca de places a la
residència durant els mesos d’estiu (juny, juliol, agost i setembre), sent aquest el
període més demandat per les famílies.

L’any 2018 amb l’objectiu
de donar major autonomia
a les persones es comença
a gestionar com
ajut econòmic.

L’any 2020 s’inclou una nova
possibilitat de prestació.
Les dues modalitats són:
- Residència temporal.
- SAD

Aportacions del model del
Respir Plus:
AUTONOMIA I
FLEXIBILITAT:

Es presta mitjançant l’atorgament d’una quantia econòmica, que la persona pot
destinar a fer front al pagament d’un servei de suport puntual en forma d’estada
en centre residencial privat per a persones grans, o bé en forma d’hores de SAD,
donant major autonomia a la persona amb dependència i/o a la persona
cuidadora per escollir la modalitat i el moment en que vol gaudir de l’estada.

LA
Es crea una prestació de pública concurrència, obrint la
UNIVERSALITZACIÓ: convocatòria a tota la ciutadania que compleixi requisits d’accés.

AGILITZACIÓ El ciutadà podrà tramitar directament la sol.licitud i gestió de la prestació, sense
necessitat de passar pel centre de serveis socials.
DEL TRÀMIT: NO REQUEREIX PRESCRIPCIÓ PROFESSIONAL.

SIMPLIFICACIÓ
DEL PROCÉS:

Les dades corresponents als criteris d’obligat compliment, seran
consultades per l’IMSS mitjançant la via de la interoperabilitat amb altres
adminitracions.
NO CAL ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ

Qui pot sol.licitar la prestació del Respir Plus?
Requisits a complir:
Persones de 65 anys o més (persones nascudes l’any 1957 o abans)

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

Viure en un domicili particular, quedant excloses les persones institucionalitzades

Necessitat de suport continuat per dur a terme les necessitats bàsiques de la vida diària

Convivència entre la persona sol·licitant de la prestació i la persona cuidadora

No superar el topall d’ingressos màxim establert ( consta en taula següent imatge )

Topall de rendes de la persona o unitat
familiar per a poder percebre la prestació:



Es tindran en compte els ingressos declarats en la sol.licitud i es farà consulta AEAT
Disposar d’un llindar de rendes superior a l'especificat serà motiu d’exclusió de la
possibilitat de percebre la prestació, sent aquest un criteri d’obligat compliment davant
del qual no hi ha possibilitat d’excepcionalitat.

Topall d’ingressos màxims per percebre la prestació
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

Com es calcularà l’import a atorgar?
El càlcul de la quantitat a atorgar es farà de manera proporcional segons la següent franja
establerta entre la renda mínima i la màxima, establint així una quantia a percebre personalitzada.

Renda mínima disponible no computable
Sense cap
persona a càrrec
Amb una
persona a càrrec
Amb més d’una
persona a càrrec
Amb més d’una
persona a càrrec
amb discapacitat

Disposició mínima
35% IRSC
Disposició mínima
35% IRSC + 1,0 IRSC
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

7,74 euros/diaris
30,52 euros/diaris
34,31 euros/diaris

38,27 euros/diaris

Topall d’ingressos màxims per percebre la prestació
Sense cap
persona a càrrec
Amb una
persona a càrrec
Amb més d’una
persona a càrrec
Amb més d’una
persona a càrrec
amb discapacitat

Renda màxima disponible
3,5 vegades l’IRSC
Renda màxima disponible
4,5 vegades l’IRSC
Renda màxima disponible
5,2 vegades l’IRSC
(+0,7 l’IRSC per membre
més)
Renda màxima disponible
5,5 vegades l’IRSC

27.888 euros/anuals
31.871 euros/anuals

41.432 euros/anuals

43.822 euros/anuals

Quina quantitat econòmica preveu la prestació?
 Estades de residència:
L’import màxim de l’ajut serà de 60 euros dia, 30 o 45 dies màxim
 Servei d’atenció a domicili:
L’import màxim serà de 15,75 euros/hora 186 hores màxim
• 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’IMSS ho considera adient farà consulta autoritzada a les dades de la
darrera declaració de renda.
• Es deixaran unes quantitats mínimes absents de còmput.
• S’estableix un topall màxim d’ingressos per percebre la prestació.
• Objectiu afavorir els sol·licitants amb menor capacitat econòmica.

• La persona rebrà una notificació especificant la quantitat
per dia o hora que percebrà.
• La justificació de la prestació haurà de ser arrel del
nombre de dies o hores i preu per dia o hora atorgats.
• En Cap cas les estades o serveis justificats poden ser
anteriors a la data de notificació

• En cap cas l’IMSS es farà càrrec del preu superior que pugui suposar una
estada o un servei de SAD, corrent aquest a càrrec de l’usuari.

MODALITAT RESPIR PLUS D’ESTADES
RESIDENCIALS:
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 amb la persona cuidadora
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
com la persona i/o família cuidadora desitgin: Mínim 1 dia, màxim els atorgats.

períodes

diferents

El centre on es faci l’estada ha de constar en el registre de residències per a gent
gran de la Generalitat de Catalunya) i pot estar a tot Catalunya.

MODALITAT RESPIR PLUS DE SERVEI
D’ATENCIÓ A DOMICILI:
Un màxim de 186 h a un preu màxim de 15,75 euros (obligatòria la convivència del
sol·licitant i el cuidador. Imprescindible signar la sol·licitud les dues persones. )

En cas de no especificar nombre d’hores en la sol.licitud s’atorgaran el màxim possible:
186 h

El servei de SAD s’haurà de prestar en el domicili habitual del sol·licitant: el mateix que
figuri en la sol.licitud.

Com es pot gaudir el servei?
La totalitat d’hores atorgades es poden gaudir en tants períodes diferents com la persona i/o
família cuidadora desitgin: Mínim 1 hora màxim les 186 h atorgats.
• Es podrà justificar el servei en tants períodes com es desitgi: Mínim 1 hora màxim les 186 h
• Serà la persona contractant del servei ( el sol.licitant de l’ajut i/o la seva família) qui estableixin el
tipus de tasca a portar a terme, l’horari i les condicions.

L’empresa de SAD que porti a terme el servei ha de constar en el registre d’establiments socials
de la de la Generalitat de Catalunya com a empresa prestadora de SAD

Com puc sol·licitar la prestació?

• Opció 1: mitjançant tràmit telemàtic habilitat al portal de tràmits de
l’Ajuntament de Barcelona.
• Opció 2: mitjançant registre oficial en format paper, segons els
mecanismes oficials actuals establerts al respecte.

• La sol·licitud es podrà presentar des del dia 11

de Juliol del 2022 fins el dia 15

de Novembre del 2022.
• No seran vàlides sol·licituds amb data de registre anterior o posterior a les dates
citades.

•
•
•

La sol.licitud només es donarà per acceptada un cop comprovats i validats
tots els requisits de format i presentació ( dades, opció de recurs, signatures..)
En cas de manca o error es farà el corresponent requeriment
La persona que fa el tràmit i rep les notificacions pot no ser la sol.licitant
Les notificacions seran prioritàriament per e-mail

Com cal justificar el gaudiment del servei? ( estada
residencial o SAD)
Presentant per registre oficial presencial o telemàtic de la factura
acreditativa, i el document de justificació, segons model facilitat, en
el moment de notificació de l’atorgament:
• Per un import igual o superior a l’import atorgat total a raó de dies o hores i preu/servei
• En cap cas es consideraran vàlides factures amb serveis o estades iniciats abans de la
data de notificació.
• Cal especificar dates exactes d’inici i de fi del servei, així com el lloc de gaudiment
• Es poden presentar tantes justificacions com es desitji fins a arribar a la suma total de
l’import atorgat

• El termini màxim per gaudir del servei finalitzarà el 15 de desembre del 2022
• La justificació es podrà presentar amb data màxima 20 de desembre del 2022

•

Un cop validada la justificació, l’IMSS farà el pagament mitjançant transferència
bancària.

•

En cas de que es produeixin canvis en les circumstancies de la persona sol·licitant, serà
obligatori comunicar-les a l'òrgan adjudicatari, i no fer-ho pot ser motiu d’exclusió de la
prestació.

On podem anar si necessitem suport en relació a la
prestació econòmica del Respir Plus?

L’oficina de prestacions
socials i econòmiques de
l’IMSS, situada al C. Aragó 344,

Espai d’informació i orientació per
a persones cuidadores

“Barcelona cuida”

ubicat

Trucar per telèfon al

al C. Viladomat, 127.
Atenció presencial de dll a dv de
10 a 13:30 i de 15 a 18:30 i
Atenció telefònica de dll a dv de
8:15 a 14 i de 15 a 19
Telèfon :

93 256 56 48

93 413 21 21

SERÀ NECESSARI FER RESERVA DE
CITA PRÈVIA.

Viles Veïnes
Espai Vila Veïna la Marina de Port.
-

Casal de Barri la Vinya C/ Alts Forns 87 .
Tel 933314440. Dilluns i divendres de 9 a 13h, i dilluns i dimarts de 16 a 20h.

Espai Vila Veïna Vilapicina i la Torre Llobeta.
-

Centre Cívic Torre Llobeta C/ Santa Fe 2 .
Tel 933585614. Dimarts i divendres de 9:30 a 13:25h, i dilluns i dijous de 16 a
19:45h.

Espai Vila Veïna Congrés Indians.
-

Casal de Barri Congrés Indians C/ Manigua 25.
Tel 933513953. Dilluns i dijous de 9:30 a 13:30h, i dimarts i dimecres de 16 a 20h.

Espai Vila Veïna Provençals de Poblenou.
-

Casal de barri Ca l’Isidret C/ Josep Pla 174.
Tel 933051204. Dimarts i dijous de 10 a 13h, dilluns i dimecres de 16 a 20h

Gràcies per la vostra atenció!

