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Núm- d'expedient:

Full de sol'licitud d'informaciólconsufta X I denúncia I
iCal que feu una creu segons el tipus d'escrit)

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

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'acés a l'entom de les persones acompanyades de gossos d'assisténcia, i Decret
g7t2OOZ, de 5 de marg, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i altres mesures adregades a

facilitar el desplaqament de les persones amb mobilitat reduida.
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Sexe
ü Home D Dona

Adreca de la percona interessada
Tipus de via (plaga, caner, etc.)
AVTNGUDA
CARRER

Nom de la via
POMPEÜ FABRA
PICASSO

Número Bloc
58C
I4

Dades d'identificag¡ó de I'ent¡tat, I'establiment o lloc obiectes de la consulta i denúncia
Nom o raó social
AJTINTAMENT DE CÜBELIES

Adtütá

Escala Pis

08880 CUBELLES

938955107 690812LL2 aruicucubelGyahoo. es
inmaf luis@ tele f onica. net

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

Nom de la via
JOAN ROIG I PIERA

Bloc Escala

08880

Autoritzo el Departament de Benestar Social i Famítia a facilitar les dades aportades quan una altra administració o organisme les

requereixi per fer els trámits en qué sóc part ínteressada-

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella seguent il
Declaro que estic informaVada del contingut de I'apartat de comunicació que consta en aquesta sol'licitud.
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