El Servei Local de Teleassistència de la Diputació
de Barcelona i dels ajuntaments de la demarcació és
un servei preventiu i de proximitat que ofereix suport
personal per poder continuar vivint en l’entorn habitual
amb seguretat, a través del qual les persones
usuàries poden ser ateses de manera immediata
davant situacions de crisi, caigudes o emergències.

Els municipis de la demarcació de Barcelona
participen en el finançament i en la
prestació del servei en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona.
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Els destinataris són persones que poden estar en
risc per factors d’edat, de solitud, de fragilitat o de
dependència. La teleassistència forma part de la
Cartera de serveis socials de Catalunya, des de la
vessant de la promoció de l’autonomia personal.

El Servei Local de Teleassistència de la
Diputació és un dels programes socials amb
més implantació territorial i amb una elevada
satisfacció per part de les persones usuàries.

Gerència de Serveis de Benestar Social
Passeig de Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
www.diba.cat/benestar
teleassistencia@diba.cat

APOSTA PEL CREIXEMENT

•

2020

Resposta Eficient en Teleassistència. És un nou
model integral centrat en la persona que assigna les
prestacions en funció de les necessitats des de
l’entrada de l’usuari en el servei. Característiques del
model:
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Osona

Més protecció per a les persones amb més riscos,
amb més visites i trucades de seguiment, i més
reforç de l’autonomia personal amb accions
preventives dirigides a les persones més
independents.

• Nous programes d’atenció especial: programa de
prevenció i detecció de conductes suïcides i
programa d’intervenció en catàstrofes i emergències
a l’entorn.
• Projecte pilot de deteriorament cognitiu i
problemàtiques socials a través d’anàlisi de patrons
de consum d’aigua (comptadors d’aigua
intel·ligents).
• Participació de l’usuari i la família i/o l’entorn en el
servei.

Dels 5.000 als més de 20.000 dispositius de
seguretat. Tecnologia al servei de l’atenció per donar
suport a les persones amb més riscos a la llar o amb
una situació fràgil de salut amb dispositius de
detecció de foc/fum, gas, monòxid de carboni,
caigudes o mobilitat/passivitat.

El centre d’atenció gestiona més de 3 milions de
trucades a l’any destinades a atendre situacions
d’emergència, fer seguiments o recordatoris i realitzar
accions preventives adreçades als usuaris d’aquest
servei.
De les trucades rebudes destaca el següent:
• El 71 % són per demanar ajuda, sol·licitar
informació, rebre assessorament o comunicar dades
al servei.

DIES A

• De les trucades realitzades per demanar ajuda, un
55 % són trucades d’emergència o per problemes
sanitaris i/o socials i un 42 % són converses de
solitud.
• El 29 % són trucades tècniques per comunicar
baixes, absències temporals del domicili o per
fer consultes sobre el funcionament dels equips
(terminal, aparells complementaris, etc.).
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Garraf

Actuació en emergències socials, suport a
emergències tècniques o sanitàries, acompanyament
en casos de necessitat i seguiment personalitzat de
les persones més vulnerables.
• Les unitats mòbils de primera resposta atenen
emergències —per exemple una caiguda—
i contingències —com un terminal que s’ha
desconnectat—.

Teleassistència mòbil fora de la llar per a persones
amb aïllament social i/o geogràfic.
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Moianès

• Programa «Parlem de...» de trucades preventives:
més de 70.000 trucades sobre consells de seguretat
a la llar i al carrer, prevenció d’incendis, consum i
estalvi energètic, temperatures extremes i temes
d’actualitat.
• Consolidació del protocol de prevenció, detecció i
actuació com a resposta a la sospita de
maltractaments entre els usuaris del servei.

16 unitats de 1a resposta
13 unitats de 2a resposta

Berguedà

100.000

92.000

UN MODEL BASAT EN L’EFICIÈNCIA
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IMPULS A LA PREVENCIÓ I LA
PARTICIPACIÓ

2019

85.000

2018

77.500

2017

72.375

2016

67.269

2015

64.050

2014

61.886

2013

60.851

2012

61.186

2011

57.466

2010

51.046

2009

41.120

2008

15.299

28.531

2007

2006

2005

3.819

Des de l’any 1992, l’Àrea d’Atenció a les Persones
ha treballat per implantar el Servei Local de
Teleassistència en tots els municipis amb l’objectiu
de promoure l’autonomia personal. Actualment,
es vol créixer 7.500 persones cada any i arribar a
les 100.000 l’any 2020. En total, s’han atès més de
150.000 persones des del 2005.

Teleassistència adaptada a necessitats especials.
Adaptació del servei a persones amb problemes de
mobilitat a les mans (penjoll adaptat) o persones
amb discapacitat auditiva i/o dificultats de parla.

De les més d’1 milió de trucades emeses per realitzar
seguiments o mobilitzar recursos en una emergència,
cal destacar les dades que hi ha a continuació:
• El 75 % són per fer seguiments de persones usuàries
després d’emergències, per recordar cites o per
demanar informació.
• El 7 % són per mobilitzar recursos d’atenció a
emergències.

• Les unitats mòbils de segona resposta realitzen
activitat programada, com seguiments específics,
una recollida de claus o la revisió d’un dispositiu.
A l’any les unitats mòbils realitzen més de 22.500
visites domiciliàries, el 40 % de les quals són per
atendre emergències o realitzar seguiments sanitaris
o socials dels usuaris amb més riscos.

• El 6 % són per fer recordatoris de visites mèdiques o
d’altre tipus.
Mitjançant els professionals d’intervenció domiciliària
(coordinació en zona, unitats mòbils, serveis tècnics i
de manteniment) es realitzen més de 120.000 visites
domiciliàries a l’any.

