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Núm. d'expedient:

Full de sol-licitud d'inforrnaciólconsu*a
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(Cái qüe feü üñá eíéu segóñs el tipüs d'ésen'i)
Aquest full s'ha dlssenyat per a aquella sol'licitud d'informació o denúncia referent a l'aplicació de la normaüva d'arcessibilitat.

Legislació aplicable: Decret 135/1995, de24 de marg, de desplegament de la Liei 2011991, de 25 de novembre; Llei
1Si200S, cje 26 de novembre, d'accés a i'eniorn de les persones acompanyacies cie gossos ci'assisiéncia, i Decrei
9712002, de 5 de marg, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat ialtres mesures adregades a
facilitar el desplacament de les persone$ amb mobilitat ¡'eduida.

Dades d'identificació de la persona interessada
Norn

assocrecló

MTNUSVAI,TDS

Primer cognom

I

Segon cognom

CUIDADORS_ AI{IC"]

Número identificedor del document - lletra

Tipus cl'ident¡ficació

M Nltr

G6447 8118

T-'1 Nttr

I Home [l

Lioc de naixement

Daia de naixement

Sexe

Dana

interessada

de la

Tipus de via (plaEa, carrer, etc.)

Nlnm da Ia r¡i¡

AVINGUDA

POMPEU FABRA

CARRER

Núrnero

Pis

Escala

Bloc
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Codi posiai

Pobiació

08880

CÜBET,LES

Teléfon fix

Teléfon mdbil

Adrega electrdnica

9389sst-07

6908r2r1-2

amicucubel0yahoo. es

Dades d'identificació de l'enti

I'establiment o lloc

de la consulta / denúncia

Nom o raó social
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Pis
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Codi postal

Població
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Adreca electrdnica

Teléfon fix
938 950300

Fax

Arlt^rifro e! Denar"fameni de Benestar Social i Farnília a facilitar les dades áporiades quan una altra adrninistració o organisrne
requereixi per fer els trámits en qué sóc pari interessada.

Si no voleu donar aquesta autori'¿ació, señyaleu la caselia seEüeni:
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Deelaro eue estic informaUacia del contingut de I'apartat de comunicació que consta en aquesta sol'licitud.

Població

Data
CUBELLES

CÜBELLES
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Area de Promoció de l'Accessibil
la Supressió de Barreres
lM 38676 Ver 002.1
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