
MIMAL,  
EL NOU DISPOSITIU 
DE GEOLOCALITZACIÓ 
DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA



QUÈ ÉS  
EL MIMAL? 

COM FUNCIONA? 

QUI POT UTILITZAR EL MIMAL?     

El MIMAL (Monitoratge Intel·ligent del 
Moviment per a l’Autonomia amb Localitzador) 
és un dispositiu de geolocalització vinculat 
al Servei de Teleassistència Municipal que 
permet conèixer la posició de la persona 
usuària en cas d’emergència o desorientació 
fora del domicili, les 24 hores del dia tots  
els dies de l’any.

Persones residents a la ciutat de Barcelona 
que presenten signes de deteriorament 
cognitiu lleu o moderat i que compten amb 
una persona de referència.

A través d’un terminal similar a un telèfon 
mòbil, la persona usuària pot:

En ambdós casos, s’estableix una comunicació 
amb els professionals del centre d’atenció de 
Teleassistència, que rebran la seva localització 
en temps real i atendran la situació

- Sol·licitar ajuda en qualsevol moment. 

- El propi dispositiu ho farà de manera 
automàtica si surt dels límits d’una 
zona definida com a segura. 

QUÈ OFEREIX? 

COM ES POT DEMANAR? 

El MIMAL contribueix a la millora de la qualitat 
de vida de la persona usuària i promou la seva 
autonomia personal, ja que aporta seguretat 
i tranquil·litat amb una atenció permanent: la 
persona usuària sap que podrà ser localitzada 
i atesa en tot moment pels professionals del 
servei de teleassistència i pels seus familiars. 

És una eina que millora la sensació de 
seguretat de les persones cuidadores, gràcies 
a la geolocalització de la persona usuària 
davant qualsevol possible situació de perill  
o d’emergència.

Les persones interessades s’han d’adreçar 
a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de referència. 
Els professionals d’aquest servei en 
valoraran la idoneïtat i faran la sol·licitud.

QUIN COST TÉ? 
El MIMAL requereix un pagament 
corresponent a la línia de telefonia mòbil de 
4,30 €/mes, al qual se li suma un pagament 
addicional de 4,30 euros mensuals en cas de 
no disposar de línia telefònica fixa al domicili.

Per tant, les persones usuàries de MIMAL que 
tenen línia fixa hauran de pagar 4,30 €/mes. Si 
no en té, el cost mensual serà de 8,60 euros. 



PER A MÉS INFORMACIÓ:
  
 Truqui al telèfon gratuït 010

 Visiti el web
barcelona.cat/teleassistencia


