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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La teleassistència domiciliària (TAD) és un servei de caràcter social que, amb

l'ús  de  la  tecnologia  adequada,  ofereix  de  forma  permanent  a  la  persona

usuària  una  resposta  immediata  davant  determinades  eventualitats,

directament o mobilitzant altres recursos – humans o materials- de la persona

usuària  o  de  la  comunitat,  amb  la  finalitat  d'afavorir  la  permanència  de  la

persona usuària en l'entorn quotidià, de procurar-ne la seguretat i la confiança

en  moments  de  crisis  personals,  socials  o  sanitàries,  i  de  promoure'n  el

contacte amb l'entorn sociofamiliar.

Per a la correcta prestació d'aquest servei, s'han d'instal·lar prèviament:

- Un terminal a l'habitatge de la persona usuària, titular de la línia, connectat

mitjançant  la línia telefònica fixa a una central  receptora anomenada centre

d'atenció,  dotada  del  suport  tecnològic,  de  comunicacions  i  dels  recursos

humans necessaris per a la prestació del servei, amb la qual es comunica en

cas d'urgència mitjançant l'activació d'un polsador.

- Una unitat de control remot, com a mínim, que porta la persona usuària i té la

capacitat d'activar el terminal a distància des de qualsevol lloc de la casa.

OBJECTIUS DEL SERVEI

L'objectiu bàsic del servei és mantenir i  potenciar l'autonomia de la persona

atesa, i la de la seva família o unitat de convivència, perquè la persona pugui

romandre al seu domicili el major temps possible i mantenir així el control de la

seva pròpia vida.

DESTINATARIS DEL SERVEI

Poden ser usuaris del servei totes aquelles persones que resideixin a Menorca i

que, d'acord amb l'informe de valoració dels tècnics municipals, compleixin els

requisits generals d'accés i les condicions d'idoneïtat per ser-ne beneficiàries i

sempre que es trobin en alguna de les situacions de risc següents:
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a) Persones grans que vivien soles permanentment o durant gran part del dia, o

bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques

d'edat o discapacitats.

b) Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65%.

c) Persones amb resolució de grau de dependència.

d) Persones amb malalties cròniques que viuen soles i amb poc suport social o

familiar.

e) Persones amb dificultats de mobilitat o que pateixin caigudes freqüents.

DADES DE LES PERSONES ATESES

Durant aquest any 2015 s’han atès un total de 1.751 persones d'una població

de 14886 majors de 65 anys distribuïts per les diferents localitats de l’illa: 

USUARIS ATESOS 2015

Municipi Usuaris %  <65 anys

Ciutadella 661 15%

Maó 472 10%

Alaior 224 15%

Es Castell 121 10%

Sant Lluís 97 7%

Es Mercadal 74 8%

Ferreries 66 11%

Es Migjorn 36 12%

TOTAL 1751 12%

Durant  aquest  2015,  hem  de  destacar  un  increment  de  112  usuaris  que

representa un increment d’un 6'3% en relació al total d’usuaris atesos. Dir que

han estat cobertes totes les demandes i que no hi hagut llista d'espera.
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Segons sexe

Sexe Total % sobre total

Dones 1.366 78%

Homes 385 22%

Totals 1.751 100%

Segons convivència

Convivència Núm. d'usuaris % sobre total

Viuen sols 1.348 77%

Viuen 
acompanyats

403 23%

Totals 1.751 100%

Segons edat

Edat Núm. d'usuaris % sobre total

60 a 65 anys 18 1%

66 a 70 anys 35 2%

71 a 75 anys 88 5%

76 a 80 anys 226 13%

81 a 85 anys 613 35%

86 a 90 anys 543 31%

91 a 95 anys 228 13%

Total 1.751 100%

Segons tipologia d'usuari

Tipus Núm. d'usuaris

Discapacitats físics i 
psíquics

2

Discapacitats físics, 
psíquics i sensorials

2

Discapacitats físics 11

Discapacitats psíquics 9

Discapacitats sensorials 2
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Malalts crònics 3

Altres tipologies 6

Persones majors 65 
anys

1.716

Total 1.751

Com a conclusió a aquestes dades, podem dir que el perfil  dels usuaris del

servei  de  teleassistència  són  majoritàriament  dones  (78%),  d'entre  81  i  90

anys, (66%) que viuen soles (77%).

Destacar que la majoria d'aquestes persones, malgrat la seva edat, mantenen

la seva autonomia; moltes reben suport de les seves famílies o dels serveis

socials del seu ajuntament per poder realitzar les activitats bàsiques de la vida

diària  (servei  de  menjar  a  domicili,  servei  d’ajuda  domiciliària,  servei  de

neteja,...) per això, tant els usuaris dels serveis públics com les seves famílies

es mostren molt agraïdes de mantenir la independència de la persona major

en el seu domicili gràcies al servei de teleassistència.

COST DEL SERVEI

El cost total del servei ha estat de 201.862,43 euros.

CONCLUSIONS

Any rere any augmenta el nombre d'usuaris atesos i el d'usuaris actius a final

d'any.

Evolució de resultats

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Usuaris atesos 651 886 1.126 1.305 1.504 1.713 1.548 1.625 1.702 1.751
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Número usuaris
actius  final
d’any

613 784 988 1.097 1.233 1.396 1.323 1.409 1.446 1.549

Número  altes 91 279 325 309 398 405 167 312 258 349

Número  baixes 50 102 138 199 222 343 188 233 236 237

L'índex de cobertura que tenim del servei  de teleassistència a Menorca és del

12%. Destacar aquest alt % en comparació a l'índex de cobertura d'Espanya

que és del 8'46% mentre que l'índex a les Illes Balears és del 3'71%.1

Per acabar, dir que el servei de teleassistència domiciliària insular és un servei

que està molt ben valorat tant pels usuaris com per les famílies ja que facilita

als  usuaris  la  permanència  en el  domicili,  els  ofereix  una  sèrie  d'atencions

personalitzades per millorar les condicions de seguretat i de companyia en la

vida  quotidiana,  els  potencia  l'autonomia,  els  afavoreix  la  permanència  en

l'entorn familiar així com es pot detectar, prevenir i intervenir davant possibles

situacions de risc. 

NOVETATS DEL SERVEI

Com  a  novetat,  ofereix  altres  serveis  com  la  instal·lació  de  dispositius  de

seguretat (detectors de fums, de gas, de moviment....)  i  així com la realització

d'una sèrie de tallers d'envelliment actiu que tenen per objectiu facilitar eines

que  desenvolupin  les  potencialitats  i  frenar  els  processos  naturals  que

acompanyen  l'edat  avançada  per  promoure  una  vida  autònoma  mitjançant

l'impuls i millora del benestar físic, psíquic i social.

 Els  tallers  es  fan  en grups reduïts  (màxim 20 persones)  en  cada un dels

municipis.  Es  realitzaran  el  número  de  tallers  que  facin  falta  segons  els

interessats.

1Font d'informació Consell Insular de Menorca, observatori de persones majors de l'IMSERSO i Quavitae
servicios assistenciales.
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Tallers que es realitzaran

1.  Envelliment actiu: afavorir una imatge positiva de l'envelliment, sensibilitzar
sobre l'envelliment actiu i informar dels propers tallers que es duran a terme.
Activitat: repartiment del tríptic informatiu.
Nota: aquest taller ja s'ha iniciat en les diferents municipis i ha tingut molt bona
acollida.

2.  Alimentació  saludable: Relacionar  l'alimentació  amb  l'activitat  física,  els
medicaments, el control de pes, higiene bucal i el descans.
Activitat: recepta saludable.

3. Activitat física: Sensibilitzar sobre els beneficis de l'activitat física, evitant el
sedentarisme.
Activitat: musicoteràpia.

4.  Salut mental:  sensibilitzar sobre els beneficis de l'activitat cognitiva, evitant
els trastorns de l'estat d'ànim.
Activitat: jocs de memòria.

5. Vida social i familiar: conèixer les línies estratègiques per a la promoció d'un
envelliment  actiu  i  saludable.  Sensibilitzar  sobra  la  importància  de  la
participació social, evitant l'aïllament.
Activitat: Trivial.

Es té previst, segons la demanda, que aquests tallers es vagin realitzant fins a

mitjans de juny de 2017.
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