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Full de sol.licitud d'informació/consulta / oenuncta
que feu una creu segons el tipus d'escrit)

Aquest full s'ha dissenyat per a aquella sol licitud d'informació o denúncia referent a I'aplicació de la normativa d'accessibilitat.

Legislació apl¡cable: úecret 135/1995, de 24 de mar9, de despiegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre; LIei
19/2009, de 26 de novembre d'accés a I'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assisténcia, ¡ Decret
9712002 , de 5 de marg, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat ¡ altres mesures adreqades a
facilitar el despla
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D?t? de n?¡xcment Llec de naixement
n Dona

Adreca de la persona ¡nteressada
Tipús de via (pla9a, carrer, etc.)

AVINGUDA
Nom de la via

POfu,IPEU FABRA
Númefo
EA

B¡OC Pis

20
Porta

3a
Codi postal

08880
Població

CUBELLES
Teiéfon fx

938955107
Teléfon mdb¡l

699861800
Adreqa electrdnic¿

am¡cucubel@yahoo.es

Dades d'identificac¡ó de I'ent¡tat, l'establiment o lloc obiectes de la consulta / denúnc¡a
Nom o raó social

CERCA.N!,A.S DE RENFE
Activitai

Tipus de via (plaQa, carrer etc.)

DESCONEGUDA
Número

Codi postal

08e12

10041 GUDA
,ruru|r¿o cr ueudrLd¡'re¡'r ue rcs udues dpurrducs qu¿rr u¡ri, drL¡¿r u urgdrrrsr¡E rcs
requereixi perfer els tr¿mits en qué sóc part interessada.

Si lo voleu don¿f aquesla aulorilzació. scnyaicu ia cas€iid scgüeni: E
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Sionalura de la persona sol licitant / denunciani

Area de Promoció de I'Accessibilitat i
la Supressié de Barreres

¡M 34676 Ver 002.11
B 170 E 115



Fets que donen lloc a la sol'licitud d'informació o consulta / denúncia

A) Fets concorreguts:

S'ADJUNTA ESCRIT

B) Informació o consulta que se sol.licita, o fet qué cs dsnúncia :

S'ADJUNTA ESCRIT

Area de Promoció de l'Accessibilitat i
lia Supressió de Barreres

ll,/f 38676 Ver 002- 11

B 170 E f15



S'ADJUNTA ESERiT

Observacions (espa¡ reservat a I'Administració)

S'ADJUNTA ESCRIT

Comunicació del Departament de Benestar Social i Família a la persona sol'l¡citant
'1. En compliment de l'art. 5 de la Llei org¿nica 15/1999, de l3 de desembre, de prolecció de dades de car¿cter personal, us informem
que les dades personals que proporcioneu s'¡ncorporaran al fitxer "Expedients de la Secretaria de l'Area de Promoció de
l'Accessibilitat i la Supressió de Bar.eres" per gestionar aquesta sol licitud i fer ne el seguiment.

La rcsponsable del fiüef és l'Area de Promoció de l'Accessibilatat ¡ la Supress¡ó de Barreres. ¡ les dades recoll¡des s'emmagatzemaran
amb les mesures de seguretat i conf¡dencialitat establertes legalment.

Ten¡u drct a acced¡r a les dades fac¡¡ilades, reclificar-les, cancel-laFles i a oposaFvos al seu tr¿ctament, en les cond¡cions previstes
per la ¡egislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'ad.egar un escrit a I'Area de Promoc¡ó de l'Accessibililal i la Supressió de
Barreres (plaQa de Pau Vile, '1, 08039 Barcelona).

de Promoció de I'Accessibilitat
la Supressió de Barreres

lM 34676 Ver N2 1 1

Area

B 170 E 115



I /l ,r
t{rntCU ú\

A5so(i¿ció de Min u svi lid s icuidadors

AMlcu denuncia eis trens de rodalies per no ser accessibles a persones en cad¡ra de Rodes o
amb mobiiitat reciuicia i mares amb carret de nadó etc.

Menys de ia meitat deis trens de rodalies estan adaptats a persones amb mobilitat reduida.
Segons dacies de i'any 2015, només 96 trens de 200, són accessibres.

Denunciem la línia R25uD, que cobreix des de Barcelona a sant viceng de calders i des de sant
Viceng de eaiders a Barceiona.

La freqúéncia dels trens de rodalies és aleatória, ei que perjudica a les persones usuáries de
cadires de rocies o amb mobiiitat reciuida.

Per qué no hi ha uns determinats horar¡s de trens accessibies a totes les oersones?

Les Persones en cadira de rodes són especialment vulnerables, perqué en la majoria dels casos
estan molt malaltes i les llargues esperes eis afecta moit la seva salut.

N¡ tan sols comun¡cant a Renfe Rodalies la intenc¡ó de viatjar un dia previst a una hora
determinada, assegura que ei tren sigui accessibie.

Se'ls está privant, d'un dret essenc¡al, el del transport públic.

Cubeiies a 25 de gener de 2016

Associació de Minusválids ¡ Cuidadors

A.MI.CU
wwwarhicucubelles.com
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TREN5 NO ACEES¡BLEs QUE iMPiDEixiN A LEs PERSONES AMB CADIRE DE RODES VIATJAR


