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DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
ORDRE
ASC/118/2010, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases per a la concessió
dels ajuts de suport a l’autonomia a la pròpia llar i s’obre la convocatòria per a
l’any 2010.
Atesos la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, així com el Decret
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat
pel Decret 176/2000, de 15 de maig;
Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu caràcter
bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions
elaborades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
Atesos la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com el Reial decret
504/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de
dependència;
Atès el Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis
Socials 2008-2009;
Atesos la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2010, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;
Atesos el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya; el Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració
parcial del Departament d’Acció Social i Ciutadania, i la resta de reglaments de
reestructuració vigents;
Vist l’informe del Consell General de Serveis Socials, i en ús de les facultats que
m’atorga la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i
del Govern,
ORDENO:
Article 1
Objecte
1.1 S’obre la convocatòria per a l’any 2010 dels ajuts de suport a l’autonomia a
la pròpia llar i se n’aproven les bases reguladores.
1.2 Aquest ajut té per objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les
activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant-ne
l’autonomia, mitjançant l’atorgament d’un ajut complementari per donar-li el suport
personal necessari per promoure la seva integració social.
L’ajut es concedeix per rebre el servei mitjançant una entitat col·laboradora d’aquest
Programa, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.
Article 2
Caràcter de l’ajut i règim jurídic
2.1 Els ajuts estan sotmesos al règim jurídic de subvencions regulats al
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial
decret 887/2006.
2.2 Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions
dineràries en el moment del seu atorgament.
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2.3 En tot allò no previst en aquestes bases ni en les convocatòries corresponents s’aplicarà:
a) Pel que fa a l’objecte, els requisits específics i les incompatibilitats específiques
dels ajuts, la normativa d’aplicació vigent sobre d’ajuts a persones naturals per a programes del Departament d’Acció Social i Ciutadania en matèria de serveis socials.
b) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
c) Pel que fa als actes de transcendència pressupostària, en particular el reintegrament, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Article 3
Persones destinatàries
3.1 Les persones destinatàries són les persones amb discapacitat física, psíquica
i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb
altres persones, i que necessitin suport personal per al desenvolupament de la vida
autònoma i persones sordcegues que necessiten d’un suport diari a la llar però sense
necessitat de presència permanent d’un cuidador/a.
3.2 Quan la persona amb discapacitat convisqui amb altres persones, en un
mateix domicili no hi podrà haver més de quatre persones beneficiàries d’aquesta
prestació.
3.3 Excepcionalment, la consellera o conseller del Departament d’Acció Social
i Ciutadania, amb la proposta prèvia de la persona titular de la direcció general de
l’ICASS, en casos degudament justificats, podrà autoritzar l’ampliació d’aquest
nombre i establir mesures compensatòries.
Article 4
Requisits d’accés
a) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, del qual el 25% ha
de ser d’una mateixa patologia, a excepció dels casos de retard mental. I no tenir
reconeguda la necessitat de concurs d’una altra persona.
b) Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud,
amb excepció d’allò previst a l’article 8 d’aquesta Ordre.
c) Poder desenvolupar les activitats de la vida diària mitjançant el suport previst,
ajustat a les seves necessitats.
d) Acreditar la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels
quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud,
llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes
retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència, d’acord amb el
que disposa la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels
catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.
Als efectes de residència legal a Catalunya, la residència continuada no es considerarà interrompuda per absències inferiors a 90 dies l’any.
e) Acreditar la idoneïtat del servei de suport personal mitjançant el barem de
valoració de la situació de dependència establert al Decret 504/2007, de 20 d’abril,
pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència, d’acord amb
els següents apartats:
Persones amb discapacitat física i persones sordcegues: amb una puntuació
mínima d’1 i màxima de 24 del barem de la dependència i amb un nivell de suport
màxim de supervisió (SP).
Persones amb discapacitat psíquica: amb una puntuació mínima d’1 i màxim de 49
punts (GRAU I) del barem de la dependència, amb una intensitat de suport màxim
de supervisió (SP) a excepció dels apartats 10 i 11 del barem de la dependència que
es pot ampliar el nivell de suport a físic parcial (FP).
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Persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que en la seva malaltia,
un cop estabilitzada, no interfereixi en la seva autonomia. Poden optar aquelles
persones que puntuïn en el barem de la dependència amb un mínim d’1 i màxim
de 49 punts (GRAU I) amb una intensitat de suport màxim de supervisió (SP) a
excepció dels apartats 10 i 11 del barem de valoració de la dependència que es pot
ampliar el nivell de suport a físic parcial (FP).
f) Disposar d’un pla d’atenció personal, elaborat per l’entitat col·laboradora i
prestadora del servei.
Article 5
Incompatibilitats
Aquest ajut és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels
sistemes de protecció públics o privats complementaris de la seguretat social, si
la concessió de l’ajut objecte de la convocatòria en pot comportar la pèrdua, la
disminució o la no-concessió, així com amb les prestacions del sistema català de
l’autonomia personal i atenció a la dependència.
Així mateix, és incompatible amb els serveis residencials i amb els serveis d’atenció
personal i domiciliària dels ens locals i del Programa d’atenció social a les persones
amb discapacitat (PUA) per aquelles persones que encara en son beneficiàries.
Article 6
Règim de pagament
6.1 L’abonament de l’ajut s’efectuarà, amb la presentació prèvia per part de
l’entitat col·laboradora i prestadora del servei del Pla d’atenció personal, per mesos
vençuts, directament a l’entitat prestadora i amb efectes des de la data de signatura
del contracte assistencial entre l’entitat i la persona beneficiària, que no serà anterior
a la data d’opció d’entitat.
6.2 L’import de l’ajut econòmica és de 626,35 euros mensuals. Aquest import
serà efectiu en data 1 de gener de 2010.
6.3 En aquest sentit, el primer mes es resoldrà d’acord amb els criteris següents:
a) Quan es doni d’alta una nova persona beneficiària, i aquesta es produeixi
entre els dies 1 i 15 del mes, ambdós inclosos, s’abonarà l’import complet de la
quantia mensual.
b) Quan l’alta es produeixi durant el període comprès entre els dies 16 i últim de
mes, ambdós inclosos, l’abonament es farà amb efectes del dia 1 del mes següent.
6.4 Les baixes es resoldran d’acord amb els criteris següents:
a) Quan es doni de baixa una persona beneficiària, i aquesta es produeixi entre
els dies 1 i 15 del mes, ambdós inclosos, s’abonarà l’import complet de la quantia
mensual fins a l’últim dia del mes anterior al qual es produeix la baixa.
b) Quan la baixa es produeixi durant el període comprès entre els dies 16 i últim
de mes, ambdós inclosos, s’abonarà l’import complet de la quantia mensual.
6.5 La justificació del compliment de la finalitat de la prestació, que no serà
inferior a una atenció mitjana per persona usuària de 10 hores setmanals en còmput
mensual, es realitzarà mitjançant la relació mensual de les persones beneficiàries
emesa per l’entitat col·laboradora que presta el servei a partir de la data de la resolució, llevat de les no ateses de l’exercici anterior o no resoltes expressament , en
les quals es considerarà la data del contracte assistencial.
Article 7
Criteris de valoració de la situació
7.1 Per resoldre favorablement sobre qualsevol sol·licitud serà preceptiu comptar
amb l’informe tècnic corresponent emès pel Servei de Valoració i Orientació.
7.2 Les persones beneficiàries de l’ajut suport a l’autonomia a la pròpia llar,
a l’empara de la convocatòria de l’any 2009 o anteriors amb resolució expressa,
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continuaran com a persones beneficiàries, sense haver de presentar una nova sollicitud i sense haver d’estar novament valorades pel Servei de Valoració i Orientació,
llevat que l’ICASS requereixi la revisió de la valoració o altra documentació que
consideri necessària.
7.3 En aquesta valoració es contempla la situació diferencial i les necessitats
específiques de les dones amb discapacitat que viuen soles, amb càrregues familiars, en l’àmbit rural o en situació o en situació de precarietat econòmica, prestant
una atenció especial a les dones que es troben o surten d’una situació de violència
masclista, si s’escau.
Article 8
Excepcions
Excepcionalment es podrà modificar el criteri d’edat de la població destinatària
establert a l’article 4.b) d’aquesta Ordre, només per aquells usuaris majors de 65
anys que es trobin en una situació excepcional i tècnicament valorada, justificat
amb un informe del/la cap del Servei d’Atenció a les Persones competent en la
resolució de l’expedient.
Article 9
Obligacions i causes d’extinció
9.1 Les persones beneficiàries dels ajuts o els i les membres de la unitat familiar o de convivència o les entitats col·laboradores i prestadores del servei tenen
l’obligació de comunicar a l’òrgan gestor que s’ha produït alguna de les causes
d’extinció i, si s’escau, han de reintegrar les quanties percebudes indegudament,
d’acord amb la normativa vigent.
9.2 Són causes d’extinció de l’ajut el fet de no complir tots els requisits establerts
i es deixarà de percebre des d’aquest moment.
9.3 L’ens concedent pot revisar els ajuts concedides i modificar-ne la resolució
de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres
ajuts i podrà comprovar en qualsevol moment el compliment de les condicions que
determinen l’accés a la prestació.
9.4 Les persones beneficiàries dels ajuts han de facilitar tota la informació que
els sigui requerida per la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes
o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent.
Article 10
Sol·licituds i terminis de presentació
10.1 Les sol·licituds s’han de presentar en l’imprès normalitzat, que es facilitarà
a les dependències esmentades a l’annex 2 d’aquesta Ordre o a través d’Internet a la
web del Departament d’Acció Social i Ciutadania (www.gencat.cat/dasc).
10.2 Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’anar acompanyades dels
documents que s’indiquen a l’annex 1 per acreditar el compliment dels requisits,
i s’han de presentar a les dependències esmentades a l’annex 2, sens perjudici del
que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini
màxim que determina la convocatòria.
10.3 L’acreditació de les condicions exigides no serà necessària per a la persona
sol·licitant que l’hagi efectuada anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del
Departament d’Acció Social i Ciutadania, sempre que no hagin transcorregut més de
cinc anys des de la presentació i les dades no hagin experimentat cap modificació.
En aquest cas, l’aportació podrà ser substituïda per una declaració de la persona
sol·licitant, que s’inclou en el mateix imprès de sol·licitud, que acrediti que no s’han
produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada. S’hi
ha d’especificar l’expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada.
10.4 El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l’endemà de la
data de publicació d’aquesta Ordre fins al 30 de setembre de 2010.
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10.5 Les sol·licituds presentades en les convocatòries anteriors i fins a la data
d’entrada en vigor d’aquesta convocatòria que no hagin estat ateses per manca de
disponibilitat pressupostària es tindran per sol·licituds incorporades a la present
convocatòria, sempre que s’acrediti el compliment dels requisits establerts.
En aquests casos no caldrà presentar una nova sol·licitud.
Article 11
Partida pressupostària i quantia
La quantia màxima inicialment disponible és de 144.000,00 euros, la qual anirà
a càrrec de la partida 5000 D/480000100/317 del pressupost per a l’any 2010.
El crèdit inicial disponible indicat es podrà modificar d’acord amb la normativa
vigent.
Article 12
Tramitació i concessió
12.1 La tramitació de les sol·licituds presentades correspon als serveis d’Atenció
a les Persones dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i al
Servei de Coordinació Territorial del Servei Territorial a les Terres de l’Ebre del
Departament d’Acció Social i Ciutadania corresponents al domicili de la persona
sol·licitant.
La resolució serà dictada per les persones responsables dels Serveis d’Atenció a
les Persones dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i del
Servei de Coordinació Territorial del Servei Territorial a les Terres de l’Ebre, en
virtut de la Resolució BEF/694/2004, de 12 de març, de delegació de competències
de la Subdirecció General d’Atenció a les Persones de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) a diferents òrgans del Departament de Benestar i
Família.
12.2 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució, degudament motivada, és de tres mesos a partir de la data del finalització del termini de presentació
de sol·licituds.
12.3 Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi
notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
12.4 La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat
i a l’entitat col·laboradora del Programa i prestadora del servei. Contra aquesta
resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el mateix òrgan que la dicta o davant les persones titulars de la direcció
dels serveis territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania, en virtut
de Resolució BEF/1372/2004, de 28 d’abril, de delegació de competències del
director general de l’ICASS en les persones titulars de la direcció dels Serveis
Territorials del Departament de Benestar i Família, en el termini d’un mes,
en els termes que disposa l’article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 13
Tractament de dades
Les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’obtenció dels ajuts
s’inclouen al fitxer únic de prestacions socials de caràcter econòmic, que té per
finalitat gestionar les sol·licituds d’aquests ajuts, així com facilitar els estudis científics, estadístics i informes de gènere. A tal efecte aquestes dades es recolliran,
s’analitzaran i es presentaran disgregades per sexes d’acord amb la normativa vigent
sobre aquesta matèria, i respectant, en tot cas, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Unitat responsable: Secretaria General del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
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Norma de creació: Ordre ASC/227/2007, de 22 de juny, per la qual es crea el
fitxer únic de prestacions socials de caràcter econòmic previst per la Llei 13/2006,
de 27 de juliol.
Article 14
Publicitat de les prestacions
Al final de l’exercici es donarà publicitat a les prestacions atorgades mitjançant
l’exposició d’aquests en els taulers d’anuncis de la seu central del Departament
d’Acció Social i Ciutadania i dels serveis territorials, d’acord amb el que preveu
l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
DISPOSICIONS FINALS
—1 Es faculta la persona titular de la Direcció de l’ICASS perquè prengui les
mesures necessàries per a l’aplicació d’aquesta disposició.
—2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 24 de febrer de 2010
CARME CAPDEVILA I PALAU
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
ANNEX 1
Documentació acreditativa
—1 Documentació que cal adjuntar a l’imprès de sol·licitud
a) Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del document identificador
vigent de la persona sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de l’acreditació de la persona
que actua com a representant legal.
c) Declaració expressa de residència efectiva a Catalunya que s’inclou a la sollicitud.
La condició de viure de manera real, efectiva i ininterrompuda a Catalunya
serà acreditada per mitjà d’una declaració personal i responsable de la persona
interessada.
d) Certificació dels respectius padrons municipals, en què s’acrediti el temps
de residència.
e) Volant de convivència de la unitat econòmica familiar.
—2 Documents que s’incorporaran a l’expedient en el decurs de la tramitació
a) Informe emès pel Servei de Valoració i Orientació que acrediti que la persona
sol·licitant pot desenvolupar les activitats de la vida diària (AVD), d’acord amb el
barem establert.
b) Pla d’atenció personal elaborat per l’entitat col·laboradora del programa i
prestadora del servei en base a les necessitats de cada persona i amb la participació
activa d’aquesta.
En el cas de les persones amb discapacitat física el pla partirà de la seva iniciativa i l’entitat garantirà que siguin ateses les seves necessitats de les activitats de
la vida diària.
El Pla d’atenció personal s’incorporarà amb posterioritat a la resolució i com a
requisit per poder efectuar l’abonament de la prestació.
El Pla d’atenció personal s’actualitzarà en base a les variacions que es produeixin
i podrà ser revisat pel Servei de Valoració i Orientació.
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ANNEX 2
Adreces de les dependències del Departament d’Acció Social i Ciutadania
a) Seu del Departament d’Acció Social i Ciutadania: pl. Pau Vila, 1, Palau de
Mar, 08039 Barcelona.
b) Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania: av. Paral·lel, 52,
08001 Barcelona.
c) Secretaria d’Infància i Adolescència: av. Paral·lel, 52, 08001 Barcelona
d) Secretaria per a la Immigració: c. Gravina, 1, 08001 Barcelona.
e) Institut Català de les Dones: pl. Pere Coromines, 1, 08001 Barcelona.
f) Secretaria de Joventut: c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona.
g) Coordinació Territorial de Joventut a Girona: c. Juli Garreta, 14, 17002
Girona.
h) Serveis territorials i altres dependències del Departament:
Barcelona: c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona.
Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona.
Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona.
Terres de l’Ebre: c. Ruiz d’Alda, 33, 43870 Amposta.
i) CAD
Centre d’atenció a persones discapacitades de Badal (CAD Badal).
Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i persones amb malaltia mental a partir dels 16 anys.
Zona d’influència: Municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Comarques de l’Alt
Penedès i el Baix Llobregat.
Adreça: rbla. Badal, 102 (entrada pel c. Buenaventura Pollés), 08014 Barcelona,
tel. 93.331.21.62.
Centre d’atenció a persones discapacitades de Paral·lel (CAD Paral·lel)
Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i persones amb malaltia mental a partir dels 16 anys.
Zona d’influència: Barcelona ciutat. Municipis de Sant Just d’Esvern i Esplugues
de Llobregat. Comarques de l’Anoia, Garraf i Osona.
Adreça: av. Paral·lel, 145, , 08004 Barcelona, tel. 93.425.22.44
Centre d’atenció a persones discapacitades de Terrassa (CAD Terrassa).
Informació, orientació i valoració d’infants i persones adultes amb discapacitats
físiques, psíquiques, sensorials i persones amb malaltia mental.
Zona d’influència: comarques del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà.
Adreça: c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa, tel. 93.785.83.00.
Centre d’atenció d’infants discapacitats de Barcelona (CAD infantil Grassot).
Informació, orientació i valoració d’infants amb discapacitats físiques, psíquiques
o sensorials i persones amb malaltia mental de 0 a 16 anys.
Zona d’influència: Barcelona ciutat i comarques, excepte el Vallès Occidental,
el Bages i el Berguedà.
Adreça: c. Grassot, núm. 3, 4t, 08025 Barcelona, tel. 93.458.99.08.
Centre d’atenció a persones discapacitades de Badalona (CAD Badalona).
Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i persones amb malaltia mental a partir de 16 anys.
Zona d’influència: municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs
i Badalona. Comarques del Maresme i del Vallès Oriental.
Adreça: c. Marquès de Montroig, 64, 08912 Badalona, tel. 93.387.41.08.
Centre d’atenció a persones discapacitades de Girona (CAD Girona).
Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials i persones amb malaltia mental, infants i persones adultes.
Zona d’influència: Girona ciutat i comarques.
Adreça: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona, tel. 972.48.60.60.
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Centre d’atenció a persones discapacitades de Lleida (CAD Lleida).
Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials i persones amb malaltia mental, infants i persones adultes.
Zona d’influència: Lleida ciutat i comarques.
Adreça: av. del Segre, 5, 25007 Lleida, tel. 973.70.36.00.
Centre d’atenció a persones discapacitades de Tarragona (CAD Tarragona).
Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials i persones amb malaltia mental, infants i persones adultes.
Zona d’influència: Tarragona ciutat i comarques.
Adreça: av. d’Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona, tel. 977.21.34.71.
Centre d’atenció a persones discapacitades de les Terres de l’Ebre (CAD Terres
de l’Ebre).
Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials i persones amb malaltia mental, infants i persones adultes.
Zona d’influència: comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la
Terra Alta.
Adreça: c. Ruiz d’Alda, 33, 43870 Amposta, tel. 977.70.65.34.
(10.053.015)

*
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