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3 PASSOS PER SOL·LICITAR
UN PRODUCTE DE SUPORT AL BdM
PAS 1. DEFINIR I ESCOLLIR EL PRODUCTE DE SUPORT REQUERIT EN
EL CAS D’USUARIS ADULTS
Es defineix el producte de suport que es requereix de manera individual o
conjuntament amb un professional de referència. Un cop definit el material que
es necessita, cal confirmar-ne la disponibilitat trucant al punt d’atenció de
proximitat del Banc del Moviment (BdM) en horari d’atenció telefònica.
Les dades de contacte són les següents:

Banc Solidari de Material Ortopèdic (Nou
Barris)
C/ de Manuel Sanchis Guarner, 14-16,
local, 08016 Barcelona

HORARI D’ATENCIÓ
TELEFÒNICA:
De dilluns a divendres
Matins: de 10.00 a 14.00 h
Tardes: de 17.00 a 19.30 h

Telèfon mòbil: 638 493 183, en horari
d’atenció telefònica
Telèfon fix: 936 813 032, en horari
d’atenció al públic
Correu electrònic:
materialortopedic@hotmail.com

HORARI D’ATENCIÓ AL
PÚBLIC:
Dimarts: de 10.30 a 13.00 h
Dimecres: de 17.00 a 19.30 h

EN EL CAS D‘INFANTS I ADOLESCENTS
Cal demanar una cita prèvia amb la terapeuta ocupacional del BdM enviant un
correu electrònic a bancdelmoviment@bcn.cat en què s’indiqui el nom de la
persona que fa la sol·licitud, el telèfon de contacte i els productes de suport
requerits. L’atenció amb la terapeuta ocupacional es fa amb cita concertada els
dimecres de 17.00 a 19.30 hores al punt d’atenció del BdM: Banc Solidari de
Material Ortopèdic (Nou Barris). No es fan visites domiciliàries.
PAS 2. FORMALITZAR EL CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS I LLIURAMENT
DEL PRODUCTE
Un cop s’ha confirmat la disponibilitat del producte de suport, o en el cas que
els usuaris siguin infants o adolescents, i la terapeuta ocupacional ha fet
l’assessorament, la persona que fa la sol·licitud (no cal que sigui la persona
usuària) ha de formalitzar, en el punt d’atenció, un contracte de cessió d’ús
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temporal del producte i deixar una fiança solidària que varia segons el tipus de
producte de suport.
En el moment del retorn del material es descomptarà de l’import de la fiança
solidària una quantitat per concepte de manteniment del material que equival a
un 10% del preu de la fiança per mes d’utilització.
Exemple: la fiança solidària d’una cadira de rodes és de 50€. Per cada mes
d’utilització es descompten 5€ (10% de la fiança solidària per cada mes). Si la
persona utilitza la cadira durant dos mesos, quan la torni es cobraran 10 euros i
se li’n retornaran 40 de la fiança.
Un cop formalitzat el contracte de cessió d’ús, la persona sol·licitant es pot
endur el producte de suport. Si es necessita un servei de transport, es pot
sol·licitar mitjançant un pagament addicional (en aquest cas, es deixa la fiança
solidària i es paga el cost del transport).
NOTA: en el cas de cadires de rodes elèctriques, cal portar autorització d’un
professional de la salut.
PAS 3. FINALITZACIÓ O RENOVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS
Si el producte de suport ja no es necessita: s’ha de tornar, amb la còpia del
contracte, al punt d’atenció en què s’ha formalitzat el contracte de cessió d’ús.
Al punt d’atenció es descompta de l’import de la fiança solidària el cost de
manteniment i es retorna la part de la fiança sobrant. Si és necessari es pot
sol·licitar el servei de transport per a la recollida del producte al domicili pagant
un import addicional.
El contracte de cessió finalitza i es vol renovar: els contractes tenen una
duració de sis mesos; cal tenir en compte, però, que la persona usuària haurà
de renovar el contracte si, transcorreguts aquests sis mesos, encara vol fer
servir el material. Es descomptarà de la fiança solidària la quantitat per
concepte de sis mesos de manteniment del material i es formalitzarà un nou
contracte de cessió d’ús.

