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BAT  
Banc d’Ajudes Tècniques 
Servei No garantit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Definició 
 

1.1 El banc d’ajudes tècniques 

El Banc d’Ajudes Tècniques es un servei per facilitar l’accés dels ciutadans a 
l’assessorament tècnic per a l’adaptació del domicili i al mateix temps oferir les ajudes 
tècniques necessàries per tal de millorar la qualitat de vida de les persones i dels seus 
familiars.  

El BAT és una iniciativa de la Conselleria de Benestar social i Família, conjuntament amb 
Salut i les administracions locals del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Baix Ebre, 
Montsià, Terra Alta, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta 

El material de que es pot disposar són llits articulats manuals i elèctrics, grues i matalàs 
antiescares ( prevenen l’aparició d’úlceres per pressió) fins exhaurir existències. 

 
1.2  Equip professional 
 

A la Ribera d’Ebre tenim com a recursos humans: la gestora de les dependències i les 
tècniques de l’EBAS. 
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1.3 Funcions del BAT 
 

 Donar suport tecnològic a les famílies que tenen cura de les persones 
afectades per algun tipus de dependència i/o disminució. 

 Aportar assessorament tant de material com de supressió de barreres 
arquitectòniques aportades per una tècnica experta: terapeuta ocupacional. 

 
2. Destinataris 
 

Persones amb dependència. 
 

3. Requisits 
 

Estar empadronat i residir a qualsevol dels municipis de la demarcació de les Terres de 
l’Ebre i tenir reconegut un grau de dependència, o bé, estar en tràmit de reconeixement. 
 

4. Aportació econòmica 
 
Aquest servei no es gratuït pel sol·licitant sinó que s’efectua una fiança pel material que es 
retorna quan es verifica que el material llogat està en bon ús i una petita aportació 
econòmica mensual 
 

5. Drets i deures de les persones beneficiàries 
 
Un cop s’hagi valorat la sol·licitud del servei, la persona beneficiària tindrà els següents : 

 
DRETS: 
 

 A rebre informació suficient i veraç sobre els ajuts disponibles. 
 A formular queixes, suggeriments i propostes de millora. 
 A la confidencialitat de les dades i de les informacions d’acord amb la legislació de 

protecció de dades. 
 A renunciar voluntàriament a la utilització de la prestació o servei. 
 A rebre en bon estat tot el material reciclat per llogar. 
 Al retorn de la fiança prèvia revisió del bon estat del material. 

 
DEURES:  
 

 Cuidar el material cedit en ús. 
 Comunicar qualsevol circumstància que modifiqui la situació econòmica inicial de 

valoració. 
 Comprometre’s a pagar l’import del lloguer dels estris. 
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6. Atenció al públic 
 
La tramitació de la sol·licitud als diferents ajuntaments de la comarca realitzada pels 
serveis socials- EBAS. 
La gestió del servei a la seu del Consell Comarcal. 
La execució als domicilis dels beneficiaris i beneficiàries. 
 

7. Informació General 
 
Poden adreçar-se al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 
 
Telèfon: 977401851  
Atenció: de 8:00 a 15:00 hores 
www.riberaebre.org 
 


