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Generalitat de Catalunya
lnstitut Catalá d'Assiéténcia
iServeis Socials

Núm. d'expedient:

Fulf de sol.licitud d'inforna,ció/qonsulta f] / del\lncia,)T
(Cal que feu una creu segons el tipus dbs¡rit)

Aquest full s'ha dissenyat per a aquella sot'licitud d'informació o denúncia referent a t,aplicació de la
normativa d'accessibilitat.

Legisfació aplicable: Decret 13511995, de24 de marg, de desplegament de la Ltei 2)t1gg1, de 25 de
novembre; Llei 19/2009, de 26 de novembre, d'accés a i'entorn de leé persones acompanyades de gossos
d'assisténcia.
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Autor¡tro el Departament de Benestar Social i Família a facilitar les dades aportades Quan una altra administració o organisme lesrequereixi per fer els trámits en qué sóc part interessada.
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Fets que donen lloc a la sol.licitud d'informació o consulta / denúncia
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Documents que s'hi adiunten. Informació qráf¡ca (fotoqrafies, plánols, etc,)
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Observacions (espai reservat a l'Administració)

Comunicació del Departament de Benestar Social i Família a Ia persona sol'licitant

1. En compliment de l'art. 5 de la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
carácter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran al fitxer
"Expedients de la Secretaria del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres
Arquitectóniques" per gestionar aquesta sol'licitud i fer-ne el seguiment.

La responsable del fitxer és la Secretaria del Consell per a la Promoció de I'Accessibilitat i Supressió de
Barreres Arquitectóniques i les dades recollides s'emmagaEemaran amb les mesures de seguretat i

confidencialitat establertes legalment.

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificarJes, cancel'larJes i a oposar-vos al seu tractament, en
les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adregar un escrít a la
Secretaria del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectóniques (plaga
de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona).

Consell per a la Promoció de I'Accessibilitat i
Supressió de Barreres Arquitectóniques
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