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CAMPANYA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES RESPIR PLUS 2022 

Què és Respir Plus? 

 És un programa de prestacions econòmiques que té com objectiu millorar la qualitat de 

vida, tant de les persones grans que pateixen una situació de dependència i es troben al 

seu domicili, com dels seus cuidadors. 

 

 La persona sol·licitant és la persona gran que pateix una situació de dependència, però els 

tràmits els pot fer una altra persona en representació seva, sent aquesta o no la seva 

cuidadora principal.  

 

 La persona sol·licitant i la seva família han de buscar la residència o empresa de servei 

d’atenció a domicili, i pactar-ne totes les condicions (hores, dates, preus, etc.) Es tracta 

d’una relació entre privats, sense cap tipus d’intermediació per part de l’IMSS. 

 

 Les bases de la convocatòria preveuen 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 són els requisits d’obligat compliment per a 
percebre la prestació? 

 Tenir 65 anys o més (excepcionalment, entre els 60 i els 65 anys) (persones nascudes 

l’any 1957 o abans, i excepcionalment persones nascudes l’any 1962 o abans que podran 

presentar igualment la sol.licitud i serà estudiada l’excepcionalitat en funció del compliment 

de la resta de criteris) 

 

 Estar empadronat/da 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. (Criteri obligatori per la modalitat de servei d’atenció 

domiciliària i per la modalitat residencial en el màxim de dies possibles.)  

 

 No excedir el topall màxim de rendes disponibles establert segons 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. 
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En quines modalitats puc gaudir del Respir Plus? 

 Modalitat estades temporals limitades en centres residencials privats per a persones 

grans. 

• La persona sol•licitant podrà rebre un import màxim de 60 euros, per 45 dies l’any (si 

conviu amb la persona cuidadora) o per 30 dies l’any (si no hi conviuen) 

• El centre on es porti a terme l’estada pot estar en qualsevol indret de Catalunya i ha de 

figurar en el registre de centres residencials per a gent gran de la Generalitat. 

 

 Modalitat 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 en el seu domicili habitual. 

• Podrà rebre un import màxim de 15,75 euros per hora de servei (amb un màxim de 186 

hores). 

• L’empresa prestadora de servei d’ajuda a domicili ha de figurar com a tal en el registre 

d’establiments i serveis socials de la Generalitat de Catalunya. 

 

Quan i com rebré la prestació econòmica? 

 El pagament de la prestació es farà efectiu, un cop s’hagi gaudit el servei i s’hagi 

justificat correctament la despesa, mitjançant transferència bancària, 

Com puc tramitar 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. 

Quins són els terminis ?  
 Es pot presentar la sol.licitud a partir del dia 11 de juliol del 2022  

 El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 15 de novembre del 2022. 

 El termini màxim per gaudir les estades a residència i les hores d’atenció domiciliària 

finalitzarà el 15 de desembre del 2022. 

 El termini màxim per justificar les estades a residència i les hores d’atenció domiciliària  

portats a terme al llarg de l’any 2022, finalitzarà el 20 de desembre del 2022. 

On puc adreçar-me en cas de necessitar més 
informació o ajuda per fer el tràmit? 

 Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l’IMSS, situada al c/Aragó nº 344. 

Demanar cita prèvia  (telèfon 93.256.56.48). 
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 Espai de cures Barcelona Cuida, situat al c/Viladomat nº 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 93.413.21.21).  

 

 Espai Vila Veïna La Marina de Port. Casal de Barri la Vinya C/ Alts Forns nº 87.                  

Tf 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 nº 2. 

Tf 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 nº 25.         

Tf  933513953. Dilluns i dijous de 9:30 a 13:30h  i dimarts i dimecres de 16 a 20h.  

 Espai Vila Veïna Provençals del Poblenou. Casal de Barri Ca l’Isidret C/ Josep Pla nº 174. 
Tf  933051204. Dimarts i dijous de 10 a 13h, dilluns i dimecres de 16 a 20h 

 

 

 


