L’objectiu del Servei Local de Teleassistència és
arribar a les 100.000 persones usuàries l’any 2020
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La Diputació de Barcelona promou el Servei Local de
Teleassistència amb la col·laboració dels municipis
de la demarcació de Barcelona.
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QUÈ ÉS LA TELEASSISTÈNCIA?
És un servei que permet comunicar-se les 24 hores
del dia i els 365 dies de l’any amb un equip de
professionals perquè en cas de necessitat, caiguda
i/o emergència pugui oferir assistència ràpidament.
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És un servei que facilita l’autonomia de les persones,
a més de millorar la seguretat a la seva llar i
proporcionar tranquil·litat a l’entorn familiar.
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QUI POT DEMANAR-LA?
Aquelles persones que viuen soles permanentment
o durant gran part del dia i/o que poden estar en risc
per raons de salut, dependència o edat avançada.

EN QUÈ CONSISTEIX?
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a una central d’atenció telefònica.
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• Un terminal fix que està connectat permanentment
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• Un penjoll que permet moure’s lliurement per la casa,

fins i tot dutxar-se.
La comunicació s’activa quan es prem el botó vermell
de qualsevol dels dos aparells.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
• Unitats mòbils itinerants de primera i segona resposta.

Assistència a domicili davant d’emergències – per
exemple caigudes – (1a resposta) i realització d’activitat
programada – per exemple seguiment d’usuaris més
fràgils – (2a resposta).

• Dispositius de seguretat. Complements de suport

que s’instal·len segons les necessitats de l’usuari,
com ara detectors de fum o foc, de gas, de passivitat
(absència de moviment de la persona), d’obertura de
portes (per exemple, de la nevera) o de caigudes.

• Recursos adaptats a necessitats especials.

Adequació del servei a persones que tinguin una
discapacitat auditiva, dificultats de la parla o
problemes de mobilitat.

ON PUC DEMANAR-LA?
La persona interessada o bé els seus familiars han
d’adreçar-se als Serveis Socials del seu ajuntament
per informar-se’n, valorar-ne la idoneïtat i, en cas
afirmatiu, emplenar els impresos de la sol·licitud.

