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Disposicions

ORDRE

ASC/111/2010, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases per a la concessió 
d’ajuts del Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat d’habitatges per a persones 
amb discapacitat, 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 desembre, general de subvencions, i el seu 
reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu 
caràcter bàsic sobre normes reguladores de bases de les subvencions elaborades 
per l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesos la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i el Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei anteriorment esmentada;

Atesa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones amb 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 de-
terminació 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:

—1 Objecte
S’obre la convocatòria per a l’any 2010 dels ajuts per a l’adaptació o l’accessibilitat 

d’habitatges per a persones amb discapacitat i s’aproven les bases reguladores.
Aquest ajut té per objecte fomentar les inversions per a l’adaptació o l’accessibilitat 

de l’habitatge de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, per tal de fer-lo 
accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal, mitjançant l’atorgament 
d’ajuts a fons perdut.

—2 Caràcter de l’ajut i règim jurídic
2.1 Els ajuts del Programa estan sotmesos al règim jurídic de subvencions re-

gulat 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 seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial 
decret 887/2006.

2.2 Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària 
i no generen dret de continuïtat en l’assignació de finançament als persones bene-
ficiàries per a exercicis successius.

2.3 Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions 
dineràries en el moment dels seu atorgament.
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2.4 En tot allò no previst en aquestes bases ni en les convocatòries correspo-
nents s’aplicarà:

a) Pel que fa als aspectes específics de gestió dels ajuts i, en tot cas, les obligacions 
dels persones beneficiàries i la justificació: el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de 
regulació del sistema català 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 admi-
nistratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

—3 Persones destinatàries
Poden ser persones beneficiàries les persones amb discapacitat que tinguin 

reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que superin el barem 
de mobilitat reduïda.

—4 Requisits d’accés
Els requisits que han de complir els persones beneficiàries són els següents:
a) 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 els seus descendents, i de segona modificació de la Llei 
18/1996.

A l’efecte de residència legal a Catalunya, la residència continuada no es consi-
derarà interrompuda per absències inferiors a 90 dies l’any.

b) Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i superar el 
barem de mobilitat reduïda.

La valoració de la discapacitat i de la superació del barem de mobilitat reduïda 
l’efectuen els serveis de valoració i orientació corresponents.

c) Els ingressos anuals nets de la persona beneficiària corresponent a l’any anterior 
a la convocatòria no poden superar 4 vegades l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya també de l’any anterior a la convocatòria. Aquesta quantia s’incrementa 
un 30% per cada persona membre de la unitat familiar o de la unitat de convivèn-
cia que no tingui ingressos superiors a l’indicador de renda de suficiència de l’any 
anterior a la convocatòria.

Es consideren unitats familiars o de convivència les establertes als articles 2 i 3 
de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

A l’efecte del càlcul d’ingressos que preveuen els dos paràgrafs anteriors, les 
persones membres a càrrec afectats per una discapacitat del 33% o superior com-
putaran com dos.

No es tenen en compte com a ingressos personals els que pot percebre la persona 
beneficiària provinents d’ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d’atendre 
les despeses derivades de la necessitat de concurs d’una altra persona per dur a 
terme els actes essencials de la vida.

d) L’habitatge objecte de les actuacions ha de ser l’habitual on estigui empadro-
nada la persona amb discapacitat, i en l’àmbit territorial de Catalunya.

e) Les propostes de solucions per a l’adaptació o l’accessibilitat de l’habitatge 
han de ser funcionals i accessibles, d’acord amb les seves característiques, i han 
de garantir la seguretat de la persona amb discapacitat, d’acord amb la normativa 
vigent aplicable.

L’informe tècnic efectuat per l’òrgan competent de l’ICASS tindrà en compte la 
valoració del grau de funcionalitat i la seguretat de la solució proposada, l’adequació 
dels elements utilitzats i la proporcionalitat del pressupost als preus de mercat.

f) Les actuacions objecte de l’ajut s’han de iniciar i realitzar parcialment o total-
ment durant l’anualitat en què se sol·licita l’ajut, llevat que per causa justificada, no 
imputable a la persona beneficiaria, s’hagin d’iniciar durant l’exercici següent.
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g) No haver-se beneficiat d’ajuts pel mateix concepte, subjecte i finalitat durant 
els cinc anys anteriors.

h) No beneficiar-se d’ajuts similars, pel mateix concepte i finalitat, atorgats per 
altres administracions públiques que sumats a aquest superin l’import total de la 
despesa.

i) No podran obtenir la condició de beneficiari les persones sol·licitants que 
incorrin en alguna de les condicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.

—5 Quantia dels ajuts
La quantia màxima a concedir serà el 80% del preu mitjà del mercat de cada 

una de les actuacions subvencionades, recollides a l’annex 1, sempre que aquest 
no superi:

a) Per a obres de supressió de barreres arquitectòniques a l’habitatge, 4.614,60 
euros.

b) Per a l’adquisició i la instal·lació de plataformes elevadores especials per a 
persones amb mobilitat reduïda, 3.093,30 euros.

Aquests dos conceptes es poden demanar simultàniament.
A aquests efectes computa el total de les quanties concedides per aquestes actu-

acions en els cinc anys anteriors.
Les quanties establertes en els punts a) i b) s’incrementen un 25% en el supòsit 

que la persona interessada convisqui amb una altra persona del seu nucli familiar o 
convivencial, d’acord amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que 
per la seva discapacitat pugui necessitar les adaptacions objecte de la subvenció.

Aquestes quanties s’abonaran en un sol pagament.

—6 Justificació
6.1 La justificació del compliment de la finalitat i de l’aplicació dels ajuts es 

realitzarà en el termini d’un any a partir de la data de la notificació de la resolució, 
mitjançant les factures i rebuts o documents justificatius de pagament, correspo-
nents al 100% de la despesa realitzada, d’acord amb el que disposa la resolució de 
concessió.

Els Serveis d’Atenció a les Persones poden revisar els ajuts ja concedits i modifi-
car-ne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció 
concurrent d’altres ajuts.

6.2 En el cas de les sol·licituds no ateses per manca de disponibilitat pressu-
postària, els justificants podran correspondre a l’exercici anterior o a la present 
convocatòria dins el termini d’un any a partir de la data de la notificació de la 
resolució.

—7 Obligacions del beneficiari i control
7.1 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.

7.2 L’ens concedent pot revisar els ajuts concedits i modificar-ne la resolució 
de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent 
d’altres ajuts.

—8 Sol·licituds i terminis de presentació
8.1 Les sol·licituds s’han de presentar en l’imprès normalitzat que es facilitarà 

a les dependències esmentades a l’annex 3 d’aquesta Ordre o a través d’Internet al 
web del Departament d’Acció Social i Ciutadania (www.gencat.cat/dasc).

8.2 Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’anar acompanyades dels 
documents que s’indiquen a l’annex 2 per acreditar el compliment dels requisits, 
i s’han de presentar a les dependències esmentades a l’annex 3, 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.
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8.3 L’acreditació de les condicions exigides no serà necessària per les persones 
sol·licitants que l’hagin 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 mo-
dificació. 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, amb la qual 
s’acrediti que no s’han produït modificacions en les dades que consten en la docu-
mentació presentada. S’hi ha d’especificar l’expedient per al qual es va aportar la 
documentació esmentada.

8.4 El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la data de 
publicació d’aquesta Ordre i fins el 30 de setembre de 2010.

8.5 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 incorporades a la present convocatòria, 
sempre que s’acrediti el compliment dels requisits establerts.

En aquests casos no caldrà presentar una nova sol·licitud.

—9 Partida pressupostària i quantia
L’import màxim inicialment disponible és de 2.175.000,00 euros, del qual anirà 

a càrrec de la partida 5000 D/780000100/316 del pressupost per a l’any 2010.
El crèdit inicialment disponible es podrà modificar d’acord amb la normativa 

vigent.

—10 Tramitació i resolució
10.1 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 dels Serveis Territorials 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 dels Serveis Territorials 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.

10.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució, que ha de ser degu-
dament motivada, és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds.

10.3 Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi 
notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre deses-
timades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

10.4 La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat. 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant el mateix òrgan que dicta la resolució o davant les persones 
titulars de les direccions de 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.

—11 Tractament de dades
11.1 Les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’obtenció de les 

ajudes s’inclouen al fitxer Expedients de Prestacions Individuals, que té per finalitat 
gestionar les sol·licituds d’ajuts del Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat 
d’habitatges per a persones amb discapacitat.
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Aquestes dades es recolliran, analitzaran i es presentaran desagregades 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.

Òrgan administratiu responsable: ICASS.
11.2 Aquests fitxers es regulen a l’Ordre BEF/419/2003, d’1 d’octubre, per la 

qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 
gestionats pel Departament de Benestar i Família, i a l’Ordre BEF/485/2005, de 2 
de desembre, per la qual es completa i modifica la relació de fitxers automatitzats 
que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar 
i Família. Els únics destinataris són els òrgans gestors que s’indiquen, així com 
altres institucions i organismes de caràcter oficial i administracions públiques per 
fer informes d’impacte de gènere i tractaments estadístics desglossats per sexe.

—12 Publicitat dels ajuts
Al final de l’exercici es donarà publicitat als ajuts atorgats mitjançant l’exposició 

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.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l’Ordre ASC/220/2009, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases 
per a la concessió d’ajuts del Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat d’habitatges 
per a persones amb disminució i s’obre la convocatòria per a l’any 2009.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta la persona titular de la Direcció General de l’ICASS perquè prengui 
les mesures necessàries per a l’aplicació d’aquesta disposició.

—2 Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 25 de febrer de 2010

CARME CAPDEVILA I PALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

ANNEX 1

Actuacions subvencionables

Són actuacions subvencionables les següents:
a) Accés a l’habitatge:
Construcció de rampes o, en cas que no siguin viables, solucions tècniques de 

tipus plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda.
Modificació de portes d’accés.
Pavimentació o modificació de pavimentació perimetral de l’habitatge per un 

altre d’antilliscant.
Modificació de la balconera de sortida exterior.
Anivellament d’espais.
Col·locació de passamans (60,10 € /metre lineal).
Instal·lació d’ascensor, canvi de cabina per altre accessible, portes i botoneres, 

instal·lació per a portes obertes, etc.
Obres de modificació de l’escala o espais comuns de l’edifici per motiu de la 

instal·lació de plataformes o ascensors
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Modificació d’elements complementaris (manetes de les portes, espiells, claus 
de pas, botoneres, etc.).

b) Aparells fixos:
Plataforma elevadora vertical amb el corresponent contracte de manteniment 

de l’aparell.
Plataforma per pujar escales.
Plataforma de seient puja escales.
c) Interior de l’habitatge:
Adaptació total de l’habitatge
Adaptació total o parcial de la cambra de bany. La instal·lació de barres i seient 

de dutxa abatible es consideren quan estan inclosos dins l‘adaptació completa del 
bany o en l’adaptació de la dutxa.

Construcció de la cambra de bany.
Adaptació de la cuina (adaptar l’alçada del taulell de cuina, instal·lació de mò-

duls adaptats extraïbles amb sòcol més alt, instal·lació de mòduls superiors amb 
mecanisme de pujada i baixada i supressió de mòduls inferiors per a l’apropament 
de la cadira de rodes)

Obres de modificació d’elements o espais per la instal·lació d’elements de millora 
de l’accessibilitat com a grues de sostres, plataformes, etc

Modificació de portes i/o balconeres per fer-les accessibles.
Modificació de parets divisòries per millorar l’accessibilitat dels espais.
Substitució de paviment per un altre antilliscant.
Col·locació de passamans.
Petites rampes interiors.

La tipologia de les actuacions subvencionables és la següent:
a) Habitatge habitual:
1. Reforma completa: canvis en la distribució original de l’habitatge i adaptació 

de les noves peces i/o elements (sala, cuina, passadissos, cambres de bany, dormi-
toris, portes, etc.) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar 
l’accessibilitat

2. Reforma parcial: adaptació d’una o més peces de l’habitatge amb ender-
rocs d’envans (ampliació i adaptació interior) o sense enderrocs d’envans (només 
adaptació interior) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar 
l’accessibilitat

3. Altres: petits canvis d’elements aïllats subjecte de valoració per l’equip tècnic 
de l’òrgan competent de l’ICASS.

b) En l’adquisició o lloguer d’habitatge de fàcil adaptació:
1. Reforma completa: canvis en la distribució original de l’habitatge i adaptació 

de les noves peces i/o elements (sala, cuina, passadissos, cambres de banys, dormi-
toris, portes, etc.) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar 
l’accessibilitat

2. Reforma parcial: adaptació d’una o més peces de l’habitatge amb ender-
rocs d’envans (ampliació i adaptació interior) o sense enderrocs d’envans (només 
adaptació interior) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar 
l’accessibilitat.

3. Altres: petits canvis d’elements aïllats subjecte de valoració per l’equip tècnic 
de l’òrgan competent de l’ICASS.

c) En l’adquisició d’habitatge unifamiliar de nova construcció:
1. Instal·lació d’ascensor o solucions tècniques de tipus plataformes elevadores 

per superar desnivells d’una o més plantes a l’interior de l’habitatge.
2. Modificacions interiors de l’habitatge i adaptació de les noves peces i/o ele-

ments (cuina, cambra de bany, amplada de portes i passadissos, modificació de 
balconeres per accés a l’exterior) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectò-
niques i millorar l’accessibilitat. Només es té en compte la diferència de cost entre 
els elements que figuren originàriament en la memòria del projecte i els elements 
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i/o modificacions proposades per adaptar l’habitatge a les necessitats de la persona 
amb discapacitat.

d) En la construcció d’habitatge unifamiliar quan les característiques del terreny 
no permetin solucions en una única planta:

Instal·lació d’ascensor o plataforma elevadora vertical per superar desnivells 
d’una o més plantes.

e) Als elements comuns d’edificis plurifamiliars existents:
Qualsevol intervenció d’adaptació, sigui obra o solució tècnica, que afecti els 

espais comunitaris, d’acord amb la normativa vigent.

S’exclouen de les actuacions subvencionables:
a) Aquells elements que no suposin una supressió de barreres arquitectòniques 

pel fet de ser ornamentals.
b) Modificacions que no suposin una supressió de barreres arquitectòniques pel 

fet de no ser practicables o adaptades tipus dutxes amb desnivell i superfície inferior 
a 0.90 m², mampares i rentamans amb peu o moble.

c) Formació de rampes d’accés a l’habitatge, en cas d’adquisició d’habitatge 
unifamiliar de nova construcció.

d) Qualsevol tipus d’obra d’adaptació d’espais (rampes, cambra de bany, cuina, 
portes, paviment) quan es tracti de construcció d’habitatge unifamiliar (de nova 
creació).

ANNEX 2

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

a) Fotocòpia compulsada o original i fotocòpia del DNI o NIE vigent de la persona 
amb discapacitat i, si s’escau, de la persona representant.

b) Declaració expressa de residència efectiva a Catalunya.
c) Certificació dels respectius padrons municipals, en què s’acrediti el temps 

de residència.
d) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 

Generalitat de Catalunya a creditors/creditores particulars, de la persona beneficiària, 
sense cap esmena. Disponible a l’adreça http://www.gencat.net/economia/pressu-
postos/transfer.doc.

e) Certificat de convivència.
f) Pressupost original signat i/o segellat, referit a l’any en curs i desglossat per 

conceptes amb preus unitaris.
g) Croquis amb mides i distribució d’elements i fotos d’abans de les reformes.
h) Croquis amb mides i distribució d’elements i fotos de després de les refor-

mes.
En cas que l’obra afecti elements comuns de l’edifici:
i) Còpia de l’acta de reunió de la comunitat de propietaris i propietàries on consti 

la conformitat de la majoria simple dels propietaris, en el cas d’obres de supressió 
de barreres arquitectòniques amb un cost superior a tres mensualitats ordinàries 
de la quota de els despeses comunes de la comunitat.

En cas d’obres de supressió de barreres arquitectòniques amb un cost inferior a 
tres mensualitats ordinàries de la quota de els despeses comunes de la comunitat, 
serà suficient aportar una certificació del/de la president/a de la comunitat de pro-
pietaris on s’especifiqui el tipus d’obra a efectuar, la part que li correspon pagar a la 
persona interessada, així com que l’import de l’obra no supera les tres mensualitats 
ordinàries de la quota de les despeses comunes de la comunitat.

En el supòsit de no disposar de l’acta de la comunitat, la certificació del/de la 
president/a o de l’aprovació, pot aportar-se una autorització administrativa del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania o una autorització judicial.

j) Sol·licituds dels permisos d’obra i d’instal·lació preceptius (permís munici-
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pal, permís del Departament corresponent de la Generalitat, etc.), d’acord amb la 
reforma a efectuar.

k) Documentació acreditativa de tots els ingressos de la unitat econòmica de 
convivència referits a l’any anterior a la convocatòria o autorització al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania a efectuar les consultes necessàries a l’Agencia Estatal 
d’Administració Tributària, a l’efecte de comprovar que es compleixen les condicions 
requerides per a l’accés a l’ajut sol·licitat i a revisar-les fins l’extinció de l’ajut.

l) En cas de cessió o arrendament, s’ha d’adjuntar còpia de la notificació al 
propietari de la realització de les obres.

ANNEX 3

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, psíqui-

ques, 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, psíqui-

ques, 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).
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Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíqui-
ques, 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, psíqui-

ques 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.
Centre d’atenció a persones discapacitades de Lleida (CAD Lleida).
Informació, orientació i valoració de persones amb discapacitats físiques, psíqui-

ques 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, psíqui-

ques 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, psíqui-

ques 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.

(10.055.026)
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