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Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Secretaria General

Núm. d'expedient / i
i i: , , 'r, 

\ttsto'S
Full de sol.ticitud d'infsrmaeiólconsutta I / denúncia X

(Cai que feu una ereu segons ei iipus d'escrit)

.Aquesttullpl

Legisfació aplicable: Decret 13511995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1591, de 25 de novembre; Llei

19/2009, de 26 de novembre, d'accés a I'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assisténcia, iDecrei
9712002, de 5 de marg, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i altres mesures adregades a
facilitar el desplacameni de ies oe¡'sones amb mobiiiiat reduida.

Dades d'identificació de la persona interessada
Nom
assocracló MTNUSVALTDS I
CUIDADORS_ ru4TCU

Primer coonnm Segon cognom

Tipus d'¡dentiñcació
lvl Nrtr T-l ¡rtr

Número identificador del document - lletra
G6441 8L]-8

Sexe
ü Home [l Dona

Data de naixement Lloc de naixement

Adreca de la persona interessada
Tipus de via (plaga, carrer, etc.) florn de la via

POMPEU FABRAAVINGUDA
CARRER

Número
58

PisBloc Escala Parfa

Codi postal
08880

Poblaeié
CUBE¡IES

Teléfon fix
938955107

Teléfon móbil
694872LL2

Acirega eiectrónica
rmi nrr¡rrhol Or¡¡hnn eq

Dades d'identificació de l'entitat, l'establiment o lloc objectes de la consulta / denúncia

RADIO CUBEI,LES

^uuv{LdtEMISORA MUNICIPAT,

Tipus de via (plaga, carrer, etc.)
CARRER

Nom de la via
coLot4

Número
'7

Bloc Escala Porta

Codi postal
088S0

Població
CUBEILES

Teléfon fix
938950300

Adrega electrdnica Fax

AutoriEo el Departarnent de Benestar Soclal i Farnília a facilitar ies dades ápcrtades quan una ali:"a adminlsiració c organisnre les

requereixi per fer els trámits en qué sóc part interessada.

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: I
Declaro que e-stic informalada de! coniingut de l'apariat de comunicació que consta en aquesta sol'licitud.

Població Data
CUBELLES CUBELLES 30 DE SETEMBRE 2015

Area de Promoció de I'AccesqibiliteÉiic¡¿ de Minusválids i Cuidadors
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