SOL·LICITUD ADHESIÓ AL SISTEMA DE DESCOMPTE PER A
VEHICLES PESANTS I COMERCIALS QUINS TITULARS TINGUIN EL
DOMICILI SOCIAL A QUALSEVOL DELS MUNICIPIS DE LES
COMARQUES DE LA CERDANYA, L'ALT URGELL O EL BERGUEDÀ.

Dades fiscals del destinatari de la sol·licitud d'adhesió:
Seleccioni tipus de document* ( NIF/CIF o Estranger )
NIF:

CIF:

Número d'identificació fiscal*

Estranger :

Nom*
Cognom1*

Cognom2

Raó Social ( Nomes per empresa )*

Adreça*
Població*

Codi Postal*
Província*

País

Adreça correu electrònic*

Idioma que vol rebre l'informació*

Telèfon*

Comarca de residencia*

Catala

Castella

Identificació número de matrícula i número de ViaT
Núm. Matrícula*

Número ViaT*

Dades del sol·licitant i signatura
Nom complet*

NIF*

El sol·licitant manifesta que està autoritzat en nom propi o, en el seu cas, per compte de l'entitat a la que representa per adherir-se al programa.
Així mateix, assumeix qualsevol responsabilitat que es posi de manifest enfront a tercers respecte de la veracitat de les dades aquí consignades.
Amb aquesta signatura, el sol-licitant reconeix haver llegit i accepta la normativa del programa de descompte del 100% als vehicles
pesants i comercials quins titulars tinguin seu social a les comarques de La Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà.

* ____________________, ________ de ______________________ de 20___
Signat*:

Normes d'utilització d'aquesta sol·licitud:
Totes les dades marcades amb * son obligatòries.
1.- Emplenar de manera clara les dades del destinatari de la adhesió al programa, indicant el nom complet o raó social, NIF/CIF/NIE
i domicili fiscal, així com les vostres dades com a sol·licitant.
2.- Únicament s'admetran sol·licituds degudament signades i segellades per la persona física o jurídica destinatària de l'adhesió i
acompanyades de tota la documentació requerida a les instruccions i que aquesta es presenti de forma llegible.
3.- Com presentar aquesta sol·licitud i la documentació:
- Personalment en les oficines de Túnels de Barcelona i Cadí al edifici "La Clau" al costat del peatge en horari d'oficina.
- Per correu ordinari a Túnels de Barcelona i Cadí, CGC, SA Ctra. C-16, km. 129,6 Centre d’Explotació, Control i Peatge,
17538 Urús, Girona.
4.- Un cop rebuda la sol·licitud i la documentació es procedirà a la seva validació i si tot és conforme s’emetrà un document
acreditatiu que s’haurà de mostrar a les cabines manuals de peatge juntament amb la fixa tècnica del vehicle. El descompte s’aplicarà
en un termini de cinc dies hàbils des de l’entrada de la documentació a les nostres oficines.

Identificació número de matrícula i número de ViaT
Núm. Matrícula*

Número ViaT*

* ____________________, ________ de ______________________ de 20___

Signat*:

CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS SOL·LICITUD ADHESIÓ AL SISTEMA DE DESCOMPTE COMERCIAL DEL TÚNEL DEL CADÍ
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

