
 

 
 

SOL·LICITUD d’acreditació de la condició de resident per a l’aplicació del descompte al Túnel del Cadí 

(EMPLENEU TOTA LA SOL·LICITUD AMB MAJÚSCULES) 

DADES FISCALS 

     

     Número d’identificació fiscal* Nom* 
       

 
        

Cognoms * 
                   

Adreça* 
    

Codi postal* 

              

Població* 
 

Província* 
 

País* Telèfon* 

    
 

        

Correu electrònic 
                 

 

       SOL·LICITA: 

     

         Alta per a l'aplicació del descompte del Túnel de Cadí.* 
   Renovació sense canvis en la situació d'acreditació del descompte del Túnel del Cadí. 

  Renovació amb canvis en la situació d'acreditació del descompte del Túnel del Cadí, raó per la qual s'adjunta  

 
a la present sol·licitud de renovació la següent documentació: 

       DOCUMENTS APORTATS         

  

  

  

  

  

  

       DOCUMENTACIÓ ALTA * 

         Certificat d'empadronament. 
     Certificat pagament impostos municipals. 

    Certificat de l'entitat bancària. 
     Original i còpia del carnet de conduir vigent. 

    Informe vida laboral. 
    

       DOCUMENTS SEGONS SITUACIÓ LABORAL*: 

  

  

  

  

 
Totes les dades marcades en * són obligatòries 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Amb la signatura de la present sol·licitud accepto la clàusula de Protecció de Dades en ella continguda. 

 En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de Protecció de Dades de  Caràcter Personal 

(endavant,”LOPD”), el Consell Comarcal de la Cerdanya  (en endavant el Consell Comarcal), l’informa que les dades de caràcter 

personal que ens proporcioni emplenant aquesta sol·licitud seran incorporades en els fitxers dels quals és titular i responsable el 

Consell Comarcal. 

En emplenar aquesta sol·licitud, vostè dóna el seu consentiment per a la recollida i tractament de les seves  dades de caràcter 

personal, que té per finalitat permetre al Consell Comarcal estudiar la seva sol·licitud i  validar la documentació aportada, i en el 

seu cas, l'atorgament de la condició de resident. Així mateix, vostè dóna el seu consentiment al Consell Comarcal perquè faciliti les 

dades de caràcter  personal necessàries a Túnels de Barcelona Cadí, CGC SA, amb  la finalitat de poder aplicar el corresponent 

descompte  i fer les gestions operatives i administratives que es derivin de l'atorgament de la condició de resident per  part del 

Consell Comarcal, informant-li que aquestes dades seran incorporades per Túnel de Barcelona i Cadí CGC SA en els  fitxers dels 

quals és titular i responsable.  

La no introducció de les dades de caràcter personal requerides  en la sol·licitud, pot tenir com a conseqüència que aquesta no 

pugui ser acceptada. 

En emplenar aquesta sol·licitud, vostè declara que les dades que incorpora són certes, correctes, actualitzades i pertanyen a la 

seva persona, i es compromet a comunicar  al Consell Comarcal modificació d'aquestes. 

Vostè podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades, així com oposar-se al seu tractament en els termes previstos en la 

LOPD dirigint-se a les següents direccions: Consell Comarcal de la Cerdanya, Plaça del Rec,5 17520- Puigcerdà  

Túnel de Barcelona Cadí CGC, SA, carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, bv-1462, km.5,3 08017 Barcelona  

Suposarà la pèrdua de la condició de beneficiari del descompte, la no presentació davant el Consell Comarcal corresponent al 

municipi on és té la residencia habitual i efectiva i dins del termini estipulat, la present declaració jurada, així com la manca de 

compliment i acreditació dels requisits fixats en el Decret 651/2006, de 27 desembre. 

La presentació del present document no atorga la condició de beneficiari del descompte de manera automàtica, reservant-se el 

dret el Consell Comarcal a la seva denegació davant de la impossibilitat de verificar immediatament la informació facilitada pel 

sol·licitant.   

La condició de beneficiari del descompte serà per un període de tres anys, des de la data de validació pel Consell Comarcal de la 

documentació acreditativa. 

Si durant el període de vigència de la condició de beneficiari del descompte es produeix un canvi en les condicions que varen 

donar lloc a l’atorgament del beneficiari, el sol·licitant haurà de presentar en un termini no superior a quinze dies la documentació 

acreditativa necessària per al manteniment de la condició de beneficiari. El Consell Comarcal es reserva el dret a realitzar 

comprovacions aleatòries del compliment dels requisits dels beneficiaris. 

La manca de veracitat de les dades declarades en el present document produirà la baixa immediata en la condició de beneficiari 

del descompte, no podent sol·licitar novament l’esmentada condició fins transcorregut un període de 2 anys.  

 

 

 

Notificador/a       Interessat/a 
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