
TUNEL DEL CADÍ  -  ALTES  2017 

  

 

1.- Treballadors en actiu (empresa privada): 

 Sol·licitud 

 Certificat d’empadronament (ajuntament) 

 Certificat d’estar el corrent de pagament d’impostos (si no estan empadronats a la Seu, 

es necessiten 2 certificats: de l’ajuntament i de l’oficina de recaptació de la Diputació de 

Lleida) 

 Certificat Bancari indicant el nº de targeta 

 Original i còpia del carnet de conduir 

 Certificat d’empresa o còpia del contracte o última nòmina 

 Vida laboral de l’any en curs (www.seg-social.es/ tel. 901502050)  

 

 

2.- Treballadors transfronterers: 

 Sol·licitud 

 Certificat d’empadronament (ajuntament) 

 Certificat d’estar el corrent de pagament d’impostos (si no estan empadronats a la Seu, 

es necessiten 2 certificats: de l’ajuntament i de l’oficina de recaptació de la Diputació de 

Lleida) 

 Certificat Bancari indicant el nº de targeta 

 Original i còpia del carnet de conduir 

 Certificat d’empresa o còpia del contracte o última nòmina 

 Vida laboral o punts de la CASS 

 Certificat CAP 

 

 

3.- Treballadors en actiu administració: 

 Sol·licitud 

 Certificat d’empadronament (ajuntament) 

 Certificat d’estar el corrent de pagament d’impostos (si no estan empadronats a la Seu, 

es necessiten 2 certificats: de l’ajuntament i de l’oficina de recaptació de la Diputació de 

Lleida) 

 Certificat Bancari indicant el nº de targeta 

 Original i còpia del carnet de conduir 

 Certificat d’empresa especificant la població del lloc de treball i que està treballant a 

l’administració a dia d’avui. 

 Certificat CAP 

 

4.- Pensionistes: 

 Sol·licitud 

 Certificat d’empadronament (ajuntament) 

 Certificat d’estar el corrent de pagament d’impostos (si no estan empadronats a la Seu, 

es necessiten 2 certificats: de l’ajuntament i de l’oficina de recaptació de la Diputació de 

Lleida) 

 Certificat Bancari indicant el nº de targeta 

 Original i còpia del carnet de conduir 

 Certificat CAP 

 Certificat de pensionista (Seguretat Social) 

 

 

 

 

 

 

 



5.- Treballadors en situació d’atur: 

 Sol·licitud 

 Certificat d’empadronament (ajuntament) 

 Certificat d’estar el corrent de pagament d’impostos (si no estan empadronats a la Seu, 

es necessiten 2 certificats: de l’ajuntament i de l’oficina de recaptació de la Diputació de 

Lleida) 

 Certificat Bancari indicant el nº de targeta  

 Original i còpia del carnet de conduir 

 Vida laboral de l’any en curs (www.seg-social.es/ tel. 901502050)  

 SOC (del centre de treball de les comarques incloses en el descompte) 

 

6.- Estudiants: 

 Sol·licitud 

 Certificat d’empadronament (ajuntament) 

 Certificat d’estar el corrent de pagament d’impostos (si no estan empadronats a la Seu, 

es necessiten 2 certificats: de l’ajuntament i de l’oficina de recaptació de la Diputació de 

Lleida) 

 Certificat Bancari indicant el nº de targeta 

 Origina i còpia del carnet de conduir 

 Vida laboral de l’any en curs (www.seg-social.es/ tel. 901502050)  

 Resguard Matrícula o certificat del centre on estudia 

 Certificat del CAP 

 

7.- Persones amb fills escolaritzats (que no treballen ni estan a l’atur): 

 Sol·licitud 

 Certificat d’empadronament (ajuntament) 

 Certificat d’estar el corrent de pagament d’impostos (si no estan empadronats a la Seu, 

es necessiten 2 certificats: de l’ajuntament i de l’oficina de recaptació de la Diputació de 

Lleida) 

 Certificat Bancari indicant el nº de targeta 

 Original i còpia del carnet de conduir 

 Vida laboral de l’any en curs (www.seg-social.es/ tel. 901502050)  

 Certificat del centre on estudia o matricula 

 Certificat del CAP 

 Fotocopia del llibre de familia 

 

 

8.- Autònoms 

 Sol·licitud 

 Certificat d’empadronament (ajuntament) 

 Certificat d’estar el corrent de pagament d’impostos (si no estan empadronats a la Seu, 

es necessiten 2 certificats: de l’ajuntament i de l’oficina de recaptació de la Diputació de 

Lleida) 

 Certificat Bancari indicant el nº de targeta 

 Original i copia del carnet de conduir 

 Vida laboral de l’any en curs (www.seg-social.es/ tel. 901502050)  

 Últim rebut d’autònoms 

 Certificat del CAP 

 Certificat d’Hisenda amb el domicili fiscal (model 01) 

 

 

          Consulta la vigència del teu descompte a: 

http://www.tunelsbarcelonacadi.cat/es/tarifes/tarifes-cadi 


