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Full de sol'lisitud d'infcrmaciólcansillta I denúncia
iCal que feu una creu segons el tipus d'escrit)

nquest full :Jra di*qqnyat egrgaqgella sollicitu! d'infos¡r?gif o d?nún$a teferentg l'qplicag'ó de la normaliva rJ'?qcqsfibilirat._

Legislació aplicabla: Decret 13511935, d+ 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre; Llei
19/20SS, de 26 ds novembre, d'accós a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assisténcia, i Decret
g7nACIz, de S de rnarg, scbre la targeia d'aparcament per a per$ones amb discapacita{ ialtres mssures adregades a
facilitar el desolacarnent de les persones amb mobilitat reduida.
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Dades d'identificació 49 I'qptitat, !'esl4bliqlentg.lloc obiectes-Éq la ca1gqlta { denú{tfi* . ". -
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Autoritzo el Depart*rnent de t€ne$tar $acial i Famffia a fscilltar les dades aportades qilan üna altra adminístr*ció o organisme les

requereixi S+r fer els trámits en q*é sÓt páÉ interessadá.

$i no voleu dcnar aquesta áutor¡tzÉsié, $s*yaléu la ca*ella segiient; il
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