
SERVEI TELEASSISTÈNCIA  

 

 

 

SOL·LICITUD SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
 

 

TIPOLOGIA DE L’USUARI: 

 

 Públic. A càrrec de l’administració segons conveni 

 Públic. A càrrec de l’usuari. (*)  

 Privat. Segons tarifes de Creu Roja. (*) 

 

(*) En aquest cas s’ha d’afegir el numero de compte bancari 

 

 

Només per a omplenar departament de Creu Roja 

 

Conveni: __________________________ 

 

Expedient : ___/____________________ 

 

 

TIPOLOGIA DEL SERVEI I OPCIONALS: 

 

 TAD (Teleassistència amb Terminal amb línia fixa convecional)                     

                  

 TAD TERMINAL GSM (usuaris sense línia fixa convencional)          

            

 Segon penjoll     

 Detector de Gas        

 Detector de Fum      

 Detector de Caigudes        

 Control de Mobilitat                

 

 TAM  (Teleassitència Mòbil, Aplicació APP al telèfon de l’usuari)        

              

 LOPE (Localització de persones amb deteriorament cognitiu) 

 

 CUIDATE +  
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SOL·LICITUD SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
 

 

 

*  On hi ha asterisc, es considerarà camp OBLIGATORI per l’alta al Servei. 

 
DADES PERSONALS: TITULAR 01 

 

NOM*  

COGNOMS*  

SEXE* H D  

DNI*  N.TARJ. 

SANITÀRIA* 

 

DATA 

NAIXEMENT* 

 Telèfon* 

Companyia* 

Internet? 

________________ 

________________ 

SI     NO  

DOMICILI*  Núm. Pis Porta 

BARRI  Codi Postal  

LOCALITAT*  Província  

IDIOMA*  Viu sol/a* SI  NO   

 
 
NÚMERO COMPTE CORRENT PER AL COBRAMENT (*) 
 

TITULAR  DNI  

Banc o Caixa  

Número  __ __ __ __ / __ __ __ __ /__ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     

 



SERVEI TELEASSISTÈNCIA  

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’USUARI 

 

 
 

NIVELL DE 

COMUNICACIÓ 

 No es comunica oralment 

 Comunicació oral deficient 

 Comunicació oral normal 

 

GRAU DE DEPENDÈNCIA 

  Grau ................................. 

 Sense Avaluar 

 

 

MOBILITAT 

  Sense ajuts 

  Sense ajuts amb lentitud 

  Amb bastó 

  Amb crosses 

  Amb caminador 

  Amb cadira de rodes 

 

PROBLEMES SEVERS 

 

  Cap                         Audició i visió 

  Audició                  Audició i verbalització 

  Verbalització          Visió i verbalització    

 Visió     

 

DISCAPACITATS 

 Cap                      Física 

 Sensorial              Física i sensorial 

 Psíquica                Psíquica i sensorial 

 Física i psíquica     Psíquica, física i sensor. 

 

DADES BÀSIQUES 

DE SALUT*: (malalties, 

al·lèrgies...). Podeu adjuntar 

informe mèdic (si en teniu). 

 

RISCOS ESPECÍFICS:  

MEDICACIÓ*: podeu 
adjuntar recepta electrònica 

(si en teniu). 

 

 

 

AJUT A DOMICILI:  
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ALTRES DADES  

 

TIPUS HABITAT. Edifici veïns  Unifamiliar Urbana  Unifamiliar aïllada  Altres  

PORTER Físic         Automàtic          Físic i automàtic           Cap    

ACCÉS ADAPTAT  SI       NO    ASCENSOR? Si    No  GAS     Si    No  

ANIMALS DOMÈ.    Gos              Gat             Altres             Cap    

 

TIPOLOGIA: Gent gran   Discapacitats   Malalts   

Nº Persones que conviuen i que NO faran ús del Servei:   

 

Persones que conviuen i que també faran ús del Servei a banda de l’usuari/ària: 

Nom i cognoms 

Beneficiari 02 

 DNI: 

Data naixement  Relació amb usuari:  

Nº TARJA SANITÀRIA  Amb penjoll   Sense penjoll   

MEDICACIÓ I 

DADES DE SALUT 

(malalties, 

al·lèrgies...).  

També es pot 

adjuntar Recepta 

electrònica o 

informe mèdic 

 

 

 

Nom i cognoms 

Beneficiari 03 

 DNI: 

Data naixement  Relació amb usuari:  

Nº TARJA SANITÀRIA  Amb penjoll   Sense penjoll   

MEDICACIÓ I 

DADES DE SALUT 

(malalties, 

al·lèrgies...).  

 

També es pot 

adjuntar Recepta 

electrònica o 

informe mèdic 
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CONTACTES DE L’USUARI (RESIDENT)    

 

Tipus de contacte : Metge de capçalera/ Dades CAP* 
 

Nom i Cognoms:  

 

Adreça i Població:                                                             Telf. 1:                              Telf. 2:  

 

Tipus de contacte:  Hospital* 
 

Nom            

 

Adreça i Població:                                                              Telf. 1:                              Telf. 2:  

 

Tipus de contacte  : Asseguradora 

 

Nom            

 

Núm. de Pòlissa:                                                                 Telf. 1:                               Telf. 2:                                          
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Apreciat Sr. / Apreciada Sra.:  
La persona que li fa lliurament d’aquesta fitxa, ha sol·licitat l'alta en el Servei de Teleassistència. Per a l'accés a aquest 

servei, és imprescindible facilitar a Creu Roja les dades d'almenys una persona del seu entorn, disposada a col·laborar 

en cas necessari amb el Servei, pel que han comptat amb vostè.  

La Teleassistència és un servei de caràcter social, l'objectiu del qual és afavorir la permanència de la persona usuària 

en el seu entorn de forma segura. A través de la línia telefònica i un sistema de telecomunicacions específic, la 

Teleassistència permet que la persona usuària pugui sol·licitar ajut en cas de qualsevol eventualitat, durant les 24 

hores del dia, tots els dies de l'any.  

És necessari comptar amb una sèrie de recursos que, de forma puntual, puguin acudir i col·laborar en cas de detecció 

de determinades incidències o rebre/aportar informació rellevant i entre ells estan, sens dubte, els familiars, amics/es, 

veïns/es i professionals que formen part de l'entorn més proper de les persones usuàries, i que són els/les 

encarregats/des del benestar i cura de les mateixes.  

Per tot això, és imprescindible conèixer les dades personals que se sol·liciten en la fitxa que figura a continuació. I de 

conformitat amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, tots/es aquells/es les dades del qual es recapten resten informats/des i accepten que amb la seva signatura 

autoritzen:  

-que les dades que ens està facilitant voluntàriament i els que es generin amb posterioritat, s'incorporin a un fitxer de 

dades de caràcter personal, responsabilitat de Creu Roja, el tractament del qual es realitzarà tant directament per la 

mateixa, com a través dels proveïdors i entitats la intervenció de les quals hagi de concertar per a la correcta prestació 

el servei de Teleassistència, i que té per finalitat la prestació i gestió de les incidències del referit servei. Creu Roja li 

comunica que ha adoptat les mesures de seguretat legalment exigides i que per raons tècniques i de seguretat, les 

converses que es mantinguin seran enregistrades. 

-que les seves dades siguin cedides a aquells recursos i serveis en la mesura que resulti necessari per a complir la 

legislació vigent o per fer front a una possible situació d'emergència.  

-i a tenir per garantida la veracitat de les dades personals que facilita a Creu Roja i es fa responsable de comunicar-li 

qualsevol modificació en les mateixes. 

  
 

NOM I COGNOMS DE L’USUARI/ÀRIA DEL SERVEI : 
NÚM. EXPEDIENT: 

 

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE* 
 

Nom i Cognoms*:__________________________________________________________ 
 

DNI: X  Passaport: X  Tarja residència: X  Número: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
 

Adreça*:__________________________________________________________________ 
 

Localitat*:_____________________Província*:______________________ C.P.:_________ 
 

Tel mòbil                        Tel casa*                          Tel feina   X                XXX 

Horari                              Horari                                 Horari        X                XXX 
 

E-mail:______________________________________________________________________ 
 

Relació amb la persona usuària:______________ Té claus del seu domicili? * SI  /  NO  

 
Observacions: _______________________________________________________________ 
 

¿Desitja rebre de Creu Roja altres informacions que puguin ser del seu interès?   SI  /  NO      

                                                                                  Signatura de la persona de contacte:  
Lloc i data:________________________ 
 
____________________________________ 
* Es imprescindible comptar, com a mínim, 
 amb aquestes dades  
** Assenyali amb un cercle l’opció que procedeixi 

 

Vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, adreçant una carta signada al 

domicili social de Creu Roja a calle Reina Victoria, 26-28003 Madrid, amb la referència "Dirección de Intervención 

Social: Protección de Datos" adjuntant una còpia llegible del seu DNI i indicant l’adreça a la què Creu Roja pugui 

remetre-li la confirmació d’haver acomplert amb la seva sol·licitud  
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          La Creu Roja Espanyola en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa que les dades personals que 
l’usuari/ària facilita a través d’aquesta fitxa, juntament amb les obtingudes al llarg de la 
vigència de la prestació del Servei, seran incloses en els fitxers automatitzats de dades de 
caràcter personal que són de titularitat d’aquesta Institució. 

         L’usuari/ària autoritza a la Creu Roja Espanyola, així com a les entitats i proveïdors 
contractats relacionats necessàriament amb la prestació del Servei de Teleassistència, a 
tractar de forma automàtica les seves dades i efectuar les cessions necessàries per poder 
prestar-li el Servei de Teleassistència. La informació que  facilita a la fitxa de sol·licitud del 
Servei, juntament amb la que es generi al llarg de la seva vigència, és la necessària per donar 
adequat compliment al mateix, motiu pel qual s’informa que si no es facilitessin les dades 
requerides o si es procedeix a la seva cancel·lació no seria possible mantenir l’atenció i la 
Creu Roja Espanyola restaria exonerada de prestar el Servei. 

          Si ho desitja, d’acord amb el que estableix l’esmentada Llei 15/1999, l’usuari/ària pot 
exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se 
a la següent adreça: Cruz Roja Española. Departamento de Intervención Social. Av. Reina 
Victoria 28 28003 – Madrid. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ENTREGA DE CLAUS A LA POLICIA LOCAL DEL MUNICIPI 
 

ENTREGA DE CLAUS Si        No   

 

 

PROFESSIONAL REFERENT PER A INFORMACIÓ  
 

Nom  Telèfon:  

@ Email  

Població  

 

     

      

Data,signatura i segell. 

 

 


