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{Cal que feu una ciieu segons el tipus d'escdt)

AQuest tutl dha dissenyat per a aque¡la sol'licitud d informag¿é o dengjlcia feErer,rt ? lleplicacig 
.d,F 

la normativa O'ac€ssiO¡itat

l-eEislació aplicable: Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegarnent de la Llei Z0l1991, de ?5 de novernbre; Llei
1s/2009, de 26 de novernbre, d'accés a I'entorn de les persones acornpanyades de gos$os d'assisiéncia, i Decret
97ngAZ, de 5 de marg, sobre la largeta d'aparcament per a persones arnb d¡scapadfaf i atres mesures adreEades a
faci{itar el desplaqarnent de les persones amb mobilitat reduTda. , , ,
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Home E Dona

de la
Tipus de via (plagá, carrer, etc.i
AV

interessada

Número
58

FisBloc
c

Porta
3e

Codi postal
08880

Població

Teléfon frx
9389*r5i0?

Teléfon rnóbil
69J8L2112

Adregá electrónice
anicucubelGyahoó. es

Dades d'identlficació de I'entitaÉ, I'establirnent o !!oc obiectes de la consulta j denúncia

A'fI¡N?.AT4E¡¡T DE CI]BELLES

Activitát

'f ipus de Yra {plaqa, caner, ete}
PI¿qA

Nom de la via
PIAQA DE },A VTI,A

NUmefo
UJ

Escala Porta

Codi postal
08880

Foblaaió
CÜBELtES

Teléfon fix
93 I 950300

Adrega e{ectrónica Altres

Aütoriko el Depaüarnent de Eenesiar Social i Famflia a facilitar les dades aportades quan una altra adminhtrreció o organ¡sr¡1e les
requereixi per fef els tráffiits en qué sóc part interessada.

Si no voleu donar aquesta autqrització, senyaleu la o€sella següen!: il
sta sol.licitud. 
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