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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Tunstall Televida 
 
Breu descripció:  
 
Tunstall Televida és una empresa líder en la prestació de serveis de teleassistència, telemonitoratge i 
atenció en la salut de la gent gran a Espanya, des de 1994. Amb el suport de la tecnologia més 
innovadora, en l’actualitat atén les 24 hores del dia, els 365 dies l'any, més de 245.000 persones a tot 
el territori espanyol, dels quals més de 160.000 a Catalunya. 
 
Tunstall Televida gestiona el Servei de Teleassistència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, així 
com d’altres serveis de teleassistència a Catalunya, com ara el de la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Girona, i els serveis de teleassistència dels ajuntaments de Girona, Lleida i Reus.  
 
Tunstall Televida forma part del grup Tunstall Healthcare, número u mundial en la prestació de 
serveis, desenvolupament de software i fabricació d’equips de teleassistència, telemonitoratge i 
sistemes de comunicació integral per a centres sociosanitaris i hospitals, amb més de 4 milions 
d’usuaris en més de 50 països. 
 
 
Dades de contacte: 
Delegació de Catalunya 
C/ Llacuna, 161; 4a pl. ; M D 
08018 Barcelona 
T: 93 228 88 00 • F: 93 221 76 03 

http://www.tunstalltelevida.es 
 https://www.youtube.com/user/TelevidaSS 

@TunstallTlevida 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: Maig 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tunstalltelevida.es/
https://www.youtube.com/user/TelevidaSS
http://www.twitter.com/TunstallTlevida
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2. ACTUACIONS DESTACADES 
 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS 

Tunstall Televida col·labora amb l’Obra Social Sant Joan de Déu de 
Barcelona, amb la donació de tecnologia per a diversos projectes. 

5.1, 5.5 

Certificacions en sistemes i models de gestió. 6.6, 6.7, 6.9, 7.6, 7,7 

 
1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Tunstall Televida col·labora amb l’Obra Social Sant Joan de 
Déu de Barcelona, amb la donació de tecnologia per a diversos projectes. 
 
En la política de Responsabilitat Social Corporativa de Tunstall Televida, l’àrea d’accions socials 
a la comunitat és especialment rellevant. En aquesta línia, Tunstall Televida ha arribat a acords 
amb centres especials de treball i amb diferents institucions, associacions i fundacions per 
afavorir la formació i la inclusió laboral de persones en risc social o de persones amb 
discapacitat. Així mateix, col·labora amb institucions públiques per construir o bé millorar 
entorns que facilitin l’atenció de la gent gran i/o amb discapacitat, i patrocina activitats que 
organitzen diferents ONGs. 
 
Una acció emmarcada dins d’aquesta línia de col·laboració, seria la que va tenir lloc el passat 14 
de juny del 2016. Es va organitzar una trobada amb l’Obra Social de Sant Joan de Déu per fer 
donació, en nom de Tunstall Televida, de 50 tauletes digitals. La finalitat és que aquestes 
tauletes puguin ser utilitzades en diferents projectes adreçats a la gent gran, persones amb 
problemes de salut mental i menors d’aquesta institució. 
  
Aquestes tauletes digitals provenen del departament d’intervenció domiciliària de Tunstall 
Televida. Són les que utilitzen els treballadors i treballadores del servei de teleassistència en les 
intervencions domiciliàries que duen a terme. Tot i funcionar i estar en perfecte estat, s’han 
volgut renovar per donar millors prestacions als professionals i al servei. Així, en lloc de generar 
residus, l’empresa ha optat per allargar la vida útil d’aquestes eines a través de l’ús que en farà 
l’obra de Sant Joan de Déu. 
 
Aquesta tecnologia es destinarà a un seguit de projectes que l’Obra Social Sant Joan de Déu 
està desenvolupament en dos dels seus centres de la província de Barcelona: 
• Parc Sanitari (Sant Boi de Llobregat):  

o Servei de rehabilitació comunitària – Projecte SIL (Servei d’Inserció Laboral). 
o Servei de voluntariat del centre. 
o Centres de Menors Til·lers i Hospital d’Esplugues. 

• Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris (Esplugues de Llobregat):  

o Aules digitals d’estimulació cognitiva.  
o Tallers d’estimulació cognitiva per a persones residents. 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
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Aquesta acció concreta forma part del Programa de Reutilització d'Equips informàtics 
plantejat a Tunstall Televida.  
  

Objectiu: Perllongar la vida útil dels equips informàtics utilitzats en l'organització mitjançant 
la seva donació a ONGs o entitats socials que els puguin aprofitar per al desenvolupament 
de les seves activitats solidàries. 
 
Estratègia: Reciclar per mitjà de donacions almenys un 5% dels equips informàtics mòbils 
(Ex. Tauletes digitals) que quedin fora de servei.  
 
Accions: Dur a terme accions de foment de la reutilització d'equips informàtics obsolets per 
al seu ús en el servei de Teleassistència a través d'entitats sense ànim de lucre com a 
forma de promoure el tractament de RAEE previst en l'art. 30 del RD 110/2015.  

Beneficis: 
 
   x    Ambientals          x   Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 01/02/16 a 31/12/16 
 
 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1, 5.5 
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2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Certificacions en sistemes i models de gestió. 

Breu descripció:  
 

1. Des del mes de març de 2016, Tunstall Televida compta amb la certificació de Bureau  
Veritas com a Organització Saludable, i es converteix així en l’empresa pionera a Espanya 
en la implantació, avaluació i reconeixement d'aquest Model, que contempla les següents 
dimensions o àrees d'actuació: 

 Entorn físic 
 Entorn psicosocial 
 Participació en la comunitat 
 Promoció de la salut 
 Formació i comunicació 
 Compromís de la direcció 

Ser una organització saludable demostra la preocupació de la companyia pel desenvolupament 
de bones pràctiques en relació amb la promoció de la salut, la seguretat i el benestar de tots 
els seus treballadors i treballadores. 
 
L'abast d'aquesta certificació s'estén a les activitats de: 

 Venda i servei postvenda de dispositius de Teleassistència, Telemedicina i sistemes de 
trucades. 

 Disseny, implementació, posada en marxa i atenció postvenda de centres de control de 
teleassistència. 

 Desenvolupament, implementació i atenció postvenda de programari destinat a la 
gestió de serveis de l'autonomia personal. 

 Gestió i prestació del servei de teleassistència a través de línia fixa i dispositius mòbils, 
amb unitat mòbil. 
 

1. Tunstall Televida ha superat amb èxit el procés de certificació del Sistema de Gestió 
Ambiental als seus centres de Madrid i Barcelona, d'acord amb la norma ISO 
14001:2004, incloent-hi en el seu abast les activitats de: 
 
 Servei de teleassistència  
 Centre d’atenció de trucades  
 Gestió de serveis d’intervenció domiciliària. 

 
2. En relació amb el que s’ha esmentat amb anterioritat, Tunstall Televida (Televida Servicios 

Sociosanitarios S.L.U. i Tunstall Ibèrica) és entitat signatària del Pacte Mundial de les 
Nacions Unides, així com socis actius de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial. 
 

Beneficis: 
 
    x   Ambientals         x   Socials          x   Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2015-2018 
 
 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.6, 6.7, 6.9, 7.6, 7,7 
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