


El Banc de Productes de Suport és un servei personalitzat que vol 
assegurar l’autonomia i el benestar de la persona al seu domicili. Per 
això t’oferim informació i assessorament sobre els aparells més adequats 
a les teves necessitats. 
Buscarem aquell producte que permeti millorar o mantenir el nivell 
d'autonomia a casa teva per tu o per la persona que estigui sota la teva 
cura. 
Actualment, posem a la teva disposició: 

*Fins exhaurir existències.

Has de demanar cita prèvia a la coordinadora del servei:

Mireia Hidalgo
670 90 51 79
mhidalgo@talma.cat

Horari d’atenció (dilluns a divendres):
De 10.00 h a 12.00 h del matí 
i de 15.00 h a 17.00 h de la tarda

La cita es farà a l’Associació Talma:
Ctra. Torregrossa, km 10,5 - 25430 Juneda (Lleida)



Si necessites beneficiar-te del Banc de Productes de Suport, posa’t en 
contacte amb la persona que coordina el servei a través d’un correu 
electrònic o bé per telèfon. Trobaràs les dades de contacte a la pàgina 
anterior. 
Hauràs de demanar una cita prèvia per a realitzar una entrevista amb la 
coordinadora del BPS, que estudiarà el teu cas i 
t’assessorarà sobre la teva situació. 
Un cop realitzada l'entrevista i en funció del nostre estoc, t’entregarem el 
material. Abans però, hauràs de depositar una fiança que dependrà del 
tipus de material sol·licitat. 

ES32 2100 0224 6602 0005 4857 

A l’ingrés, indica nom i cognoms de la persona sol·licitant i el motiu. 
Per exemple: Maria Roca Roca Banc Productes de Suport)

- Estar empadronat/a a un municipi de les Garrigues i residir-hi.
- Acceptar la recepció del servei.
- Les condicions estructurals de l’habitatge, el mobiliari i l’accessibilitat 
han de garantir les condicions pel bon us del material cedit.
- Estar en alguna de les situacions següents:
- Tenir el grau de discapacitat o tenir-lo tramitat.
- Tenir el reconeixement de dependència segons l’establert per la llei 
39/2006 o estar en tràmits per obtenir-lo.
- Patir una malaltia terminal o una situació de dependència sobrevin-
guda o imprevista.

REQUISITS



1. Acreditació de la situació de convivència

2. Fotocòpia DNI, NIE o passaport

3. Informes mèdics, si s’escau

4. Fotocòpia del certificat de discapacitat o resolució del grau de 
dependència, si s’escau.

5. Documentació que es consideri oportuna.

Com a màxim, podràs gaudir del material durant un període de cinc 
mesos. Només hi haurà l’opció d’allargar aquest període en casos 
especials, segons cregui la coordinació del servei.


