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Full de sol.licitud d'informació/consulta / denúncia
(Calque feu una creu segons eltipus d'escrit)

Aquest full s'ha dissenyat per a aquelta sol.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 19/2009, de 26 de novembre, d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos
d'assisténcia.
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AutoriEo el Departament de Benestar Social i Família a facilitar les dades aportades quan una altra administració o organisme les
requereixi per fer els trámits en qué sóc part interessada.

Si no voleu donar aquesta autoritzac¡ó, senyaleu la casella següent: I
sol'licitud.
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Fets que donen lloc a la sol.licitud d'informació o consulta I denúncia
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Documents ue s'hi unten. Informació fica
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Observacions (espai reservat a l'Administració)

Comunicació del Departament de Benestar Social i Familia a la 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 l'Accessibilitat i Supressió de
Barreres Arquitectóniques i les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i

confi dencialitat establertes legal ment.

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'adregar un escrit a la
Secretaria del Consell per a la Promoció de I'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectóniques (plaga
de Pau Vila. 1. 08039 Barcelona).
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