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Beparotament de Bendstar $ociaü i Familia
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OBSf Vitanova ¡ ta Gettnj
Data

Hora

Núrn. d'expedierrfi . / ,, {

Fu { I de sol " li cEt¡.¡d d' i nferrrlacióf cor¡sulta I denúncia l-l
(Cal que feu una creu segons et tipt-ts d'

Aquest tull s'ha dissenyat pqi a aguetla sgt.licitud d'intunnació o denúncia referent a l'aplicacifli de la nsnnalivF d'access¡bilÍqt,

Legislació aplicable: Dec.ret'[35/1995, de 24 de marE, de despleEarnent de la Llei 20/1991, de 25 de novernbre; Llei
19/2009, de 2S de nor¡embre, d'accés a l'entorn de les persones acompallyades de gossos d'assisténcia, i Decret
g7t201?, de 5 de rnarg, sobre la targeta d'aparcament per a pe!"sones arnb discapacital i altres mesurc$ adregades a
facilitar el desnlacament de les gersones arnb mobilitat reduida.'

I(:j-J

Dades d'identificació de la

ASSocrAcró Mlr{üsvAirDs r
C'JTDADORS . AMICU

interessada
Frirner c.ognom Segon cognom

Tlpug d'ldentificació
8 N¡F Ü NfF

Número identificador del docuffient - lletra
c644r81i8

Sexe
ü Home tl Dona

Data de naixement Lloc de naixemeni

Adreca de la a interessada
Tipus de via (plaga, carer, etc )
AV

tró u

OSBBO CTBETIJES

TelÉfon fix
9 38 95 51,0 ?

Teléfon mób¡l
6908 12 1 12

Adrega ele(*rónica
a-<r.icucub e1 @yaho o . es

Eades d'¡dentificaeió de I'entitat, !'establiment o lloc objgclgqje la consulta f den¡lncia
..

':Nom, o raó social
AJlrl¡TAIr{ENT Dt CüBELI"ES

,A

Tipus de via (plaqa, caner, etc.)
P],ACA

Nom de la via
PLAEA DE IA VIIA

Núrnero
U.L

E$caiá

Codi postal
08880

Població
CUBEl,LBS

Tetéfon fix
93S 950300

Adrega electronica

Autoritao el DEpartáment de Béneshr $ocial i Farnllia a faciliter bs dades aportades quan una alt¡a adr¡inistració o oqanisme les
requereixi per fur els trárnits en qué sóc part interessada,

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la caseila següent fl
estic i ui de I' de comunicació

Població
CUtsELtES 2g;07 *21L3

{

Area de Prornoció de
la Supressi* de
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