
DECLARACIÓ JURADA 

 Sr/a _______________________________________, amb NIF/NIE ________________ en 
nom i representació de l’empresa/nom propi _______________________________amb 
CIF__________________, amb domicili social/fiscal al municipi de 
___________________________________________, ha sol∙licitat ser beneficiari/a del 
SISTEMA DE DESCOMPTE PER A VEHICLES PESANTS I COMERCIALS QUINS TITULARS 
TINGUIN EL DOMICILI SOCIAL O FISCAL A QUALSEVOL DELS MUNICIPIS DE LES 
COMARQUES DE LA CERDANYA, DE L'ALT URGELL O DEL BERGUEDÀ, per tal de gaudir del 
descompte del 100% sobre la tarifa del peatge vigent del Túnel del Cadí. 

 DECLARA 

Que té el domicili social/la seva residencia habitual i permanent* al municipi indicat en 
l’encapçalament del present document, així com que és titular en règim de propietat, 
rènting, leasing o lloguer del/dels vehicles relacionats en el document de sol∙licitud del 
descompte comercial del 100% aplicable a la tarifa del peatge del Túnel del Cadí, el/s 
qual/s es troben vinculat/s al desenvolupament de la seva activitat econòmica. 

 I per què així consti als efectes oportuns, signo la present declaració a 
______________________________,____________ de ________________ de 201_. 

 Signatura 

*S’entendrà per residència habitual i permanent aquella on el sotasignat resideix en més de
183 dies durant l’any natural, en aplicació d’allò previst a l’article 9 de la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  

La manca de veracitat de les dades contingudes en el present document produirà la baixa 
automàtica del programa de descompte al titular del vehicle sigui persona física o jurídica amb 
caràcter permanent i irrevocable. 



CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DECLARACIÓ JURADA 

TÚNELS BARCELONA I EL CADÍ 

D’acord amb el que disposa la normativa vigent de Protecció de Dades Personals i, 
principalment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 
2016 relatiu a la protecció de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades, Túnels de 
Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. amb NIF A-65.931.412, com 
a Responsable del Tractament de Dades Personals, l’ informa que les dades personals aportades 
mitjançant la present petició seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud. En 
qualsevol moment, vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, 
portabilitat i oposició adreçant-se a les nostres oficines centrals de Túnels de Barcelona i Cadí, 
Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462 Km. 5,3. 08017-Barcelona (Ref. Dades Personals)  
mitjançant un e-mail adreçat a privacitat@tunels.cat ref. Dades Personals. 

L’informem que les seves dades no seran comunicades a tercers. Les dades personals es 
conservaran mentre duri l’ any d’ aplicació del descompte i mentre continuïn vigents les 
obligacions legals de caràcter mercantil, comptable o fiscal aplicables. 

Per a més informació, consulti la nostra Política de Privacitat que trobarà al web 
www.tunelsbarcelonacadi.cat apartat Política de Privacitat. 

Accepto que les meves dades personals siguin tractades per tramitar la meva sol·licitud 
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