
Generalitat de Catalunya
lnstitut Catalá d'Assisténcia
iServeis Socials

fl L (c,u,fut l,*?{ñ g,/;wT
Núm. d'expedient: /

Full de sof'licitud d'informació/consufa n / denúncia Ei
(Cal que feu una creu segons el tipus d'escrit)

Aquest full s'ha dissenyat per a aquella sot.licitud d'informació o denúncia referent a l'aplicació de la

normativa d'accessibil itat.

Legisfació aplicable: Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 2011991, de 25 de
novembre, Llei '1912009, de 26 de novembre, d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos

d'assisténcia.

Dades d'identificació de la interessada
cognomNom 

/ttí¿
'ipus d'identificació

Adreca de la percona interessada

del document - lletra

.ry ñF n ME 0162.4 (,'12-:-S:)
Sexe Data de naixement , Lloc de naixement

e rrome il Dona tt7--f :'1 *,lcjí(1 ( l¿Dí\d Q€A.(

Tipus de via (plaqa, caner, etc.)

Dades d'identificació de I'entitat, I'establiment o lloc obiectes de la consulta { denúncia

-

Nomoraósocial ; -t -l t¡
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Activitat .+ A r^ **' '' TfrlLl_4 h€\A
Tipus de via (plaga, carrer, etc.) Nom de la via

( I P(:i
""lc)

{+'? -"ll *..1i * .(i.

Autoritzo el Departament de Benestar Social i Famflia a facilitar les dades aportadeE quan una altra admin¡straciÓ o organisme les

requereixi per fer els trámits en qué sóc part interessada.

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: fl
Declaro oue estic informat/ada del de comunicació sol.licitud.

sol.licitant / denunc¡ant AsssttAcFl MiiluqvAl!ry euBEtl'Es

Gonsell per a la
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Supressió de Barreres



B) Informació o consulta que se sol'licita, o fet que es denúncia :

ecp{O' És"-i9 tr¿*€r^#zi2;-^ DF ¿-d'ct

ftE¿" [,c 7 //L (Q¿€ TÉv"t:/í/QÍ /l,fréfrl*D
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Fets oue donen lloc a la sol'licitud d'informació o consulta / denúncia

A) Fets concorregub:
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q,re,aftFftj #QL(¡¡1cl,A
Documents que s'hi unten. Informació

Gonsell per a la
Supressió de

o SffiffSTffiilf" 
sr''üEr LEs

¡uiteffiFff#*ff;*
rer-s. sdi'ósg loz - 6ss 814112

etc.

V

O bservacions (espai reservat a I'Ad m i nistragQ

Comun¡cac¡ó del Departament de Benestar Social i Família a la persona sol'licitant

1. En compliment de I'art.5 de la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de

carácter personal, us informem que |eé dades personals que proporcioJreu. s'incorporaran al fitxer
,,Expedients de la Secretaria del ionsell per a la Promoció de I'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 l'Accessibilitat i SupressiÓ de

Barrerós Arquitectóniques i les dades recollides s'emmagauemaran amb les mesures de seguretat i

confidencial itat establertes legalment

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar'les, cancel'lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en

les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreqar un escrit a la
Secretaria del ionselt pei a la promoció de iAccessibilitat i Supressió de Baneres ArquitectÓniques (plaqa

de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona
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V Passeig Narcís Bardají, 10, Cube||es - 938 950 703
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