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BANC D’ALIMENTS 
Servei No garantit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Definició 
 

1.1 Banc d’aliments 
 

És un servei que pretén dotar d’un mínim d’aliments de primera necessitat de 
manera gratuïta a les persones o famílies més necessitades de la comarca. Es tracta 
d’un ajut puntual per aquelles persones amb una situació econòmica precària. El 
banc d’aliments es fa a tots els municipis que no disposin de Banc d’Aliments. 
 

1.2 Equip professional 
 
Gestora referent de l’EBAS. 
 

1.3 Funcions  
 

• Mitigar la situació de precarietat actual amb ajut puntual d’aliments que 
pal·liaran la situació econòmica de les famílies i de les persones perceptores.  

• Cobrir puntualment les necessitats bàsiques vitals.  
• Promoure la igualtat d’oportunitats entre les persones i famílies desfavorides. 
• Donar cobertura a les necessitats d’inclusió social. 
• Mantenir el contacte amb les entitats col·laboradores. 

 
2. Destinataris 

 

Persones empadronades a la comarca de la Ribera d’Ebre englobades dins d’un 
marc de pobresa i exclusió social, que no tenen feina o cobren subsidis mínims, amb 
dificultats per a cobrir les necessitats bàsiques. 
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3. Requisits 
 

• Justificar la situació de vulnerabilitat, presentant la documentació requerida, a 
nivell econòmic i sòciofamiliar. 

• Superar la puntuació mínima dels barems econòmic de règim intern 
confeccionat per calcular les necessitats econòmiques de la persona o 
família. 

• En cas de haver menors a la família és requisit la seva escolarització en les 
edats compreses entre els 6 i els 16 anys i així com la seva assistència al 
centre educatiu de manera regular. 

 
4. Aportació econòmica 
 

Servei gratuït. 
 

5. Drets i deures de les persones beneficiàries 
 

Un cop s’hagi aprovat la sol·licitud del servei, la persona beneficiària tindrà els 
següents drets i deures : 
 
DRETS: 

• El/la beneficiari/ària té dret a rebre els aliments en bon estat. 
• El/la beneficiari/ària té dret a la protecció de dades i a la no difusió de les 

mateixes fora del context social imprescindible per gestionar l’ajut. 
• La persona beneficiària té dret a conèixer el perquè de l’aprovació o 

denegació de l’avaluació.  
• La persona beneficiària té dret a suggerir i a reclamar al respecte. 
• Altres que puguin ser acordats per a la millora i la gestió del servei. 

 
DEURES: 
 

• El/la beneficiari/ària està subjecte a les condicions i requisits establerts en el 
reglament del servei. 

• El/la beneficiària haurà de presentar la documentació requerida. 
• El/la beneficiari/ària haurà de comunicar al treballador/a social, aquelles 

circumstàncies i situacions que modifiquin la situació econòmica i/o familiar i 
d’entorn que puguin incidir en la prestació del servei. Per tant, Ometre 
informació rellevant. 

• La persona beneficiària no haurà de falsejar les dades corresponents als 
requisits d’avaluació. 

• Altres que puguin ser acordats per a la millora i la gestió del servei. 
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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. 
 
      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 

 


