TELEASSISTÈNCIA
És un servei que permet, a les persones que volen continuar vivint al seu
domicili, poder gaudir d’una independència i alhora sentir-se segures, ja
que només cal prémer un botó, per establir contacte directe i immediat amb
una Central de UTE Agrupació Mútua ASISPA que els ofereix atenció i
resposta en una situació de necessitat.
Aquesta atenció actua les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
L’objectiu és garantir atenció immediata en situacions d’emergència a
persones que tenen dificultats per comunicar-se amb l’exterior.

Qui pot accedir
•

•
•

Persones més grans de 65 anys que viuen soles o acompanyats
d’altres persones també més grans de 65 anys. També aquelles
persones que estan soles la major part del dia.
Persones amb discapacitats i/o malaltes que estiguin incapacitades
físicament o socialment per valer-se per elles mateixes.
Resten excloses, les persones que pateixin malalties psiquiàtriques i
persones amb disminució auditiva important.

Documentació que necessiten
•
•
•
•

Imprès-sol·licitud que es facilitarà al centre municipal de
Serveis Socials del barri corresponent. (també està a la Web)
Informe mèdic inclòs a la sol·licitud que cal que ompli el metge
de capçalera.
Fotocòpia del DNI.
Targeta de la Seguretat Social o mútua asseguradora.

En cas de voler accedir a les bonificacions, el beneficiari ha de
justificar els ingressos de la unitat familiar. La documentació que cal
presentar és: fotocòpia de l'última declaració de la renda, l'últim rebut
del lloguer o hipoteca, justificant de despeses d’atenció a la persona
com: transport al Centre de Dia , Atenció domiciliària… Si no es fa la
declaració, caldrà presentar el certificat de la pensió o els rendiments
de treball dels membres que formen la unitat de convivència, el
certificat d'interessos bancaris, el certificat de béns immobles i el
certificat negatiu d’hisenda conforme no es fa la declaració.
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