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El nou contracte del Servei de Teleassistència amplia 
la cobertura i millora la qualitat  
 

» S’hi introdueixen millores tècniques, garanties laborals en la contractació i una 
atenció més adaptada al perfil de necessitat de les persones ateses 
 

» El servei atén actualment 86.841 persones i obté una nota de 9,5 en una enquesta 
entre usuaris i usuàries.  

 
L’Àrea de Drets Socials ha posat en marxa el procés d’adjudicació del nou concurs de 
teleassistència per tal de prestar el servei en el període 2017-2019 per un import de licitació de 
34,2 milions d’euros. “És un servei que dóna autonomia, seguretat i tranquil·litat a moltes 
famílies”, ha explicat la tinenta d’Alcaldia Laia Ortiz, qui ha detallat les millores introduïdes en el 
nou plec de clàusules per “arribar a més persones, atenent millor a la diversitat, amb major 
qualitat en la prestació i un millor control sobre les condicions laborals”. 
 
El servei de teleassistència és un servei municipal gratuït que s’adreça a les persones grans o 
persones amb dependència o discapacitat, i que permet fer-ne un seguiment regular a distància 
i prestar-los atenció immediata en cas d’emergència. En poden disposar totes les persones 
majors de 75 anys i aquelles que tenen una dependència o discapacitat reconeguda. Per sota 
d’aquesta edat, s’hi pot accedir quan un professional de serveis socials o de l’àmbit de la salut 
així ho aconsella. El servei es pot sol·licitar als centres d’atenció primària de salut o serveis 
socials de referència. Actualment compta amb 86.841 persones usuàries, que valoren el servei 
amb una nota global de 9,5. 
 

Evolució de persones ateses 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6.985 16.438 30.024 43.376 49.290 56.915 63.509 69.586 74.400 81.306 86.841

 
 
Les principals novetats del nou contracte són: 
 

 Personalització del servei per atendre cada usuari o usuària en funció de les seves 
necessitats. L’actual servei de teleassistència ofereix una atenció lineal, donant les 
mateixes prestacions i intensitats a totes les persones, sense tenir en compte la seva 
diversitat ni les diferents necessitats. Es vol avançar cap a un servei més adaptat a les 
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múltiples necessitats de suport social i sanitari dels diferents grups de població, per la 
qual cosa es plantegen en el nou contracte tres modalitats d’atenció: 
 

 
Nivell 

d’atenció Perfils Prestacions assignades 

Suport 1 
 

60% persones 
usuàries 

 
Persones grans autònomes o amb 
discapacitat que gaudeixen d’autonomia 
suficient per a la realització de les 
activitats bàsiques i instrumentals de la 
vida diària, però que requereixen de certs 
suports per incrementar la seguretat i 
promocionar la seva autonomia. 
 

 
Teleassistència Bàsica amb Unitat 
Mòbil i custòdia de claus 
 
1 trucada de seguiment cada 45 dies. 
 
Programes d’hàbits de vida saludable i 
foment de l’envelliment actiu 

 
Suport 2 

 
30% persones 

usuàries 

 
Persones grans, en situació de 
discapacitat o malaltia crònica,  amb 
indicadors de fragilitat, que manifesten 
tenir dificultats per realitzar algunes de les 
activitats de la vida quotidiana, o que 
presenten signes de fragilitat associats a 
l’edat, la salut i altres factors de l’entorn. 
 

 
Teleassistència Bàsica amb Unitat 
Mòbil i custòdia de claus 
 
1 trucada de seguiment cada 30 dies. 
 
Teleassistència avançada: 1 dispositiu 
perifèric ó TAM (teleassistència mòbil) 
 
Programes d’hàbits de vida saludable i 
foment de l’envelliment actiu 
 

Suport 3 
 

10% persones 
usuàries 

 
Persones en situació de risc alt per raons 
d’edat, discapacitat, malaltia, 
dependència i/o aïllament social, que 
precisen atencions per millorar la seva 
seguretat i solitud, possibilitant mantenir-
se en el seu domicili el màxim temps 
possible. 

 
Teleassistència Bàsica amb Unitat 
Mòbil i custòdia de claus 
 
1 trucada de seguiment cada 15 dies.  
 
1 visita domiciliària anual. 
 
Teleassistència avançada: 2 dispositius 
perifèrics o més. 
 
Programes d’hàbits de vida saludable i 
foment de l’envelliment actiu 
 
Vinculació al projecte VINCLES 
(videocomunicació) 
 
Persones usuàries del Programa de 
suport a les persones cuidadores 
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 Major participació de les persones usuàries en la definició del seu pla d’atenció. Les 
persones usuàries seran informades del nivell de suport que se’ls assigna, però seran 
ells mateixos qui finalment decidiran quin nivell de suport volen. 
 

 Important augment del nombre de llars on s’instal·laran dispositius addicionals: 19.000 
detectors de foc i fum, 10.000 detectors de gas, de passivitat o d’obertura de portes, així 
com teleassistència mòbil i adaptada per a persones amb dificultats de comunicació.  
 

 Nou programa d’atenció a les persones cuidadores, en coordinació amb les entitats de 
la Xarxa de Suport a Persones Cuidadores i altres agents de salut. 
 

 Actuació coordinada amb els serveis de salut, afavorint actuacions preventives en 
col•lectius de risc com són els malalts crònics o pacients amb malalties complexes, a 
qui es podrà oferir informació preventiva específica.  
 

 S’incrementa el seguiment presencial per part del servei mitjançant visites de seguiment 
a domicili a aquelles persones en situació de solitud  severa i de gran fragilitat. 
 

 S’incrementa el nivell de coordinació amb tots els agents i serveis que intervenen en els 
domicilis de les persones ateses (serveis socials, salut, cossos de seguretat i protecció i 
entitats de voluntariat social).  
 

 S’incrementa el suport del servei de teleassistència en la comunicació massiva a 
persones en situació de fragilitat en cas d’emergències o catàstrofes. Així, es demanarà 
a l’empresa adjudicatària del contracte que disposi d’una tecnologia que permeti 
l’enviament simultani d’un missatge d’alerta en un temps reduït.  

  
També s’introdueixen millores en el contracte pel que fa a la gestió del servei:  
 

 Millores en la formació de tots els perfil professionals que intervenen en el servei. 
 

 Major control i seguiment sobre les condicions laborals dels treballadors/es adscrits i de 
la gestió de recursos humans realitzada per l’empresa adjudicatària, que haurà de 
presentar, en un termini de quatre mesos des de la signatura del contracte, un pla 
d’organització del personal on constin categories, torns, ràtios,... Anualment haurà 
d’elaborar també un informe sobre la gestió dels recursos humans, fent constar el detall 
de la plantilla, salaris, tipus de contracte, jornada laboral, baixes i substitucions, accions 
formatives, mesures que afavoreixin la conciliació, mesures d’igualtat de gènere, riscos 
laborals,...  
S’exigirà també que les persones amb discapacitat disposin d’un lloc de treball 
adequadament adaptat, i que, de manera progressiva, s’arribi a que un 5% del volum 
total de treballadors/es sigui contractat entre col·lectius amb dificultats d’inserció laboral.  

   
 Major control de compliment dels estàndards de qualitat. Es requerirà anualment l’estudi 

de satisfacció del nivell de servei als usuaris i s’incorporaran auditories del servei. 
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 Millores en els tràmits de sol•licitud del servei, que es podrà fer per Internet o trucant als 
serveis socials de referència o al 010, evitant així desplaçaments innecessaris a les 
Àrees Bàsiques de Salut per demanar l’informe mèdic. Les ABS podran deixar de ser 
així les tramitadores del 60% de les sol•licituds anuals. 
 

 Importants millores en la seguretat de les dades i dels sistemes d’informació, així com 
en la sincronització de la informació entre l’Ajuntament de Barcelona i l’activitat de 
l’empresa adjudicatària. 
 

 Millores en l’accés als expedients de les persones usuàries per part dels professionals 
de serveis socials bàsics. 
 

 Millores en els requeriments mediambientals dels vehicles a utilitzar (UMOs i tècnics 
instal•ladors) i en els processos de destrucció de la tecnologia en desús. 
 
 
 

Excel·lent valoració del servei 
 

El Servei de Teleassistència compta amb una molt bona valoració per part dels seus usuaris i 
usuàries. En una enquesta telefònica realitzada durant l’any 2015 a una mostra de 500 
persones, la nota mitjana que va obtenir el servei va ser d’un 9,5. L’objectiu de l’estudi era 
conèixer tant el grau de satisfacció com 
l’ús que les persones ateses fan del servei 
i aquelles necessitats que cal cobrir.  
 
Un 86,8% de les persones usuàries valora 
molt favorablement l’amabilitat dels i les 
professionals que les contacten 
telefònicament, i un 99,8% consideren 
bona (50,2%) o molt bona (49,6%) la 
freqüència amb què reben les trucades de 
seguiment. Juntament amb aquests dos 
aspectes, les persones ateses destaquen 
també la tranquil·litat i seguretat que els 
dóna el servei, així com la rapidesa en 
l’atenció.  
 
Quan es pregunta pel que creuen caldria 
millorar, un 47,6% diuen que res i un 
40,8% no ho sap. En millores 
específiques, el percentatge més alt és del 2,4% dels entrevistats que demana més cobertura 
de l’equip/cobertura fora de casa. En oferir l’oportunitat als entrevistats d’afegir algun comentari 
o suggeriment de manera espontània, un 41,4% ho ha fet, majoritàriament per tornar a posar 
de manifest que estan molt contents/es (59,4%), seguit de comentaris d’agraïment o 
felicitacions pel servei (11,6%) i demandes que no canviï (9,2%). 
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L’aparell de teleassistència no és complex 
d’utilitzar per al 97,6% de les persones 
enquestades. Un 77,6% assegura dur el penjoll 
habitualment posat (un 85% en el cas de 
persones que viuen soles), tot i que en el 
moment de l’entrevista només el portaven un 
50,6%.  
 
Un 13,2% ha patit durant l’any alguna avaria en 
l’aparell, que en un 94% dels casos ha estat 
reparada o resolta en un temps que els usuaris 
han valorat com a satisfactori o molt satisfactori. 
 
 
 
 

 
Situacions d’emergència 
 
Un 38,4% de les persones usuàries han premut el botó d’emergència en alguna ocasió durant 
el darrer any, un 15,2% de les quals no es trobava realment davant d’una urgència, sinó que 
van activar-lo per avisar que marxaven (34,2%), per error (17,1%), per comunicar que estaven 
bé (14,5%) o per comprovar que funcionava (11,8%), entre d’altres motius.  
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Pel que fa als qui van patir una situació d’emergència real, es va requerir una ambulància en el 
49,1% dels casos, o personal ambulatori en un 44%. En el 13,8% dels casos s’hi va desplaçar 
un familiar, una unitat mòbil del servei de teleassistència en el 12,9%, o la situació es va poder 
resoldre amb l’atenció telefònica per part d’un metge (10,3%). 
 

 


