
Dades fiscals del destinatari de la factura
Nom o raó social*

Número d'identificació fiscal* Adreça*

Codi Postal* Població* Província* País*

Telèfon* Adreça correu electrònic*

Idioma de contacte*  Castella : Català : 

Relació de tiquets
Aquesta sol·licitud únicament serà admesa si s'adjunten els tiquets originals de pagament.

Data Import Data Import

Total: Total:

El signant de la present sol·licitud manifesta que els tiquets aportats corresponen a trànsits realitzats pel titular com a empresari o professional, 

o com a empleats o treballadors vinculats a la seva activitat econòmica; i que aquests últims tenen coneixement d'aquest fet.

En el cas que el número de tiquets sigui superior a 10, omplir les dades en el full adjunt.

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 sol·licitar factura.

Així mateix, assumeix qualsevol responsabilitat que es posi de manifest enfront a tercers respecte de la veracitat de les dades aquí consignades. 

Signat*:

Normes d'utilització d'aquest imprès.
Totes les dades marcades amb * son obligatòries.
1.- Emplenar de manera clara les dades fiscals del destinatari de la factura, indicant el nom complet o raó social, NIF i domicili
fiscal, així com les vostres dades com a sol·licitant
2.- La primera vegada que es sol·licita factura, s'ha d'acompanyar amb una fotocòpia del número d'identificació fiscal (NIF, CIF, NIE…)
3.- Únicament s'admetran sol·licituds degudament signades i segellades per la persona física o jurídica destinatària de la factura.
4.- Aquesta sol·licitud haurà de enviar-se per correu ordinari a: Túnels de Barcelona i Cadí, 
"Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462 Km. 5,3  08017 Barcelona".
5.- La sol·licitud s'haurà de complimentar i remetre cada cop que es requereixi expedició de factura.

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i els seu Reglament de desenvolupament aprovat per 

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les  dades personals aportades a través de la seva petició.

Aquestes seran incorporades a un fitxer titularitat de Túnels de Barcelona i Cadi, CGC, SA, inscrit en la Agencia Espanyola de Protecció de Dades,

amb la finalitat  de tramitar la seva sol·licitud d'expedició de factures.  Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a

Túnels de Barcelona i Cadi, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462 km. 5,3 08017 Barcelona.

PAGAMENTS REALITZATS EN EFECTIU* PAGAMENTS REALITZATS EN EFECTIU*

No desitjo rebre ofertes i promocions comercials :

* ____________________, ________ de ______________________ de 20___

    SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DE FACTURA TIQUETS EN EFECTIU

Núm. Tiquet Núm. Tiquet



Data Import Data Import

Total: Total:

Signat*:

PAGAMENTS REALITZATS EN EFECTIU* PAGAMENTS REALITZATS EN EFECTIU*

Núm. Tiquet Núm. Tiquet

* ____________________, ________ de ______________________ de 20___
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