DESCOMPTE COMERCIAL ALS VEHICLES PESANTS I
COMERCIALS QUINS TITULARS TINGUIN SEU SOCIAL O
DOMICILI FISCAL A QUALSEVOL DELS MUNICIPIS DE LES
COMARQUES DEL BERGUEDÀ-ALT URGELL I CERDANYA

Beneficiari:
Persones físiques i jurídiques amb mobilitat obligada local, amb residència
habitual i permanent o domicili social o fiscal a qualsevol dels municipis de les
comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell, que siguin titulars en
règim de propietat, rènting, Leasing o lloguer de vehicles per al desenvolupament
de la seva activitat econòmica exclusivament per als següents tipus de vehicles
de les categories:
Categoria II:
• Furgons, furgonetes i camionetes de 2 eixos i 4 rodes amb o sense remolc
d'un eix, sense roda bessona en cap eix.
• Camions i autocars de 2 eixos i quatre rodes.
Categoria III:
• Furgons, furgonetes, camionetes i autogrues de dos eixos i quatre rodes
amb remolc de dos eixos sense roda bessona.
• Camions, autogrues i autocars de dos eixos i més de quatre rodes.
Categoria IV:
• Furgons, furgonetes, camionetes i autogrues de dos eixos i quatre rodes
amb roda bessona almenys en un eix.
• Camions i autocars de tres o més eixos.
• Camions i autocars de dos eixos i més de quatre rodes amb remolc.

No tindran descompte:
•

Vehicles de mercaderies perilloses, els vehicles especials i en règim de
transport especial d’acord amb l’annex III del Reial Decret 1428/03 de 21
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació, així
com tots aquells que excedeixin amb les masses i dimensions establertes
segons Reial Decret 2822/1998 de 23 desembre pel qual es regula el
Reglament General de Vehicles.

•

Qualsevol vehicle classificat com a turisme a la seva fitxa tècnica i fins a 9
places amb o sense remolc.

• Motocicletes.

Percentatge de descompte
El descompte serà del 100% i s’aplicarà sobre la tarifa vigent al peatge del Túnel
del Cadí.

Mitjà de pagament
-El pagament del peatge del túnel del Cadí s’haurà d’efectuar mitjançant el
sistema OBE ViaT, autoritzat i vàlid per al pagament d’aquest peatge i amb els
càrrecs corresponents domiciliats en una oficina d'una entitat bancària o caixa
d'estalvis ubicada a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, l’Alt
Urgell o La Cerdanya.
-Aquests descomptes no seran acumulables a cap altre tipus de bonificacions que
pugui aplicar Túnels de Barcelona i Cadí CGC, SA, per al peatge del túnel del
Cadí (si una persona física té la condició de resident acreditada al Consell
Comarcal no vinculat a activitat econòmica, haurà d’associar aquest descompte a
un nou ViaT).
-Un mateix viaT podrà estar associat a diferents matrícules, però un vehicle
únicament podrà tenir vinculat un ViaT, sempre i quan l’ interval de temps mínim
entre dos trànsits realitzats amb el mateix ViaT, sobre qualsevol via manual i en el
mateix sentit de circulació no sigui mai inferior a 45 minuts. En cas contrari es
facturarà el trànsit.

Funcionament
-Per tal de poder gaudir del descompte, els autònoms i /o les empreses hauran de
donar-se d’alta al programa de descompte per a vehicles pesants i comercials
que desenvolupen la seva activitat a les comarques de La Cerdanya, del
Berguedà o de l’ Alt Urgell, emplenant el formulari de sol·licitud que podran
descarregar-se al nostre web www.tunelsbarcelonacadi.cat i aportant la
documentació que acrediti el compliment de condicions i que es detalla més
endavant.
-Com presentar aquesta sol·licitud i la resta de documentació:
Personalment o per correu ordinari a les oficines de Túnels del Túnel del Cadí al
costat del peatge en horari d’oficina.Ctra. C-16 km 129,5. 17538 Urús (Girona)Una vegada rebuda tota la documentació, es procedirà a la seva validació.
L’activació del descompte del 100% serà efectiva dins dels cinc dies posteriors a
la recepció de la documentació.
-Els trànsits hauran de realitzar-se exclusivament per les vies manuals, no sent
d’aplicació si es realitzen per vies dinàmiques o automàtiques.
-Túnels de Barcelona i Cadí CGC, SA emetrà un document d’acreditació on
figuraran les dades personals del beneficiari (persona física o jurídica), la
matrícula del vehicle i el número de viaT amb el que s’efectuarà el pagament a
peatge i que s’enviarà per correu electrònic.
- En passar per la via manual, serà necessari mostrar al cobrador de peatge
aquest document d’acreditació juntament amb la fitxa tècnica del vehicle,
per tal de comprovar que la matrícula es correspon amb el registre autoritzat.
El sistema informàtic verificarà al registre si aquesta matrícula està vinculada al
viaT amb el que es realitza el trànsit i que ha estat validat i procedirà a autoritzar
el descompte.
-L’ interval de temps mínim entre dos trànsits realitzats amb el mateix ViaT,
sobre qualsevol via manual i en el mateix sentit de circulació no serà mai inferior
a 45 minuts. En cas contrari es facturarà el trànsit.
-En cap cas s’aplicarà el descompte als trànsits que hagin estat realitzats per
vehicles d’una categoria diferent a la descrita en l’apartat de beneficiaris; ni a

matrícules diferents a les registrades i autoritzades; ni amb mitjans de pagament
diferents a l’acreditat al registre per aquell vehicle; ni als que no compleixin
l’interval mínim de 45 minuts entre dos trànsits realitzats en el mateix sentit de
circulació amb el mateix viaT en qualsevol de les vies; ni a aquells trànsits que no
es realitzin per les vies manuals.

Vigència del descompte comercial del 100%
-La validesa de la condició de beneficiari tindrà caràcter anual, sent necessària la
seva renovació i aportació novament de tota la documentació i formulari de
sol·licitud. La no presentació de la documentació suposarà la baixa automàtica
d’aquest descompte comercial.
-Si en el moment de la renovació s’ha produït algun canvi en les matrícules (altesbaixes), o els viaT associats caldrà indicar-ho en el document de sol·licitud.
-El control de la data de caducitat serà per compte del beneficiari, no sent
responsabilitat de Túnels de Barcelona i Cadí CGC, SA el seu control i notificació.
-L’ús indegut de la condició de beneficiari del descompte comercial provocarà la
baixa automàtica del programa de descompte al titular del vehicle sigui persona
física o jurídica amb caràcter permanent i irrevocable.

Documentació a aportar:
Autònoms:
• Acreditar la condició de residència
1. Certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament del municipi de
residència a qualsevol de les tres comarques: Alt Urgell, Berguedà o
Cerdanya.
2. Certificat de l’Ajuntament on es té la residència habitual i permanent d’estar
al corrent del pagament dels impostos municipals (impostos, taxes i
contribucions especials).
3. Número de ViaT i certificat de l’entitat bancària emissora del mitjà de
pagament conforme és vàlid per al pagament de la tarifa de peatge. Hi ha
de constar el número de ViaT , la caducitat, i el nom del titular ha de ser el
mateix que el qui sol·licita la condició de beneficiari del descompte. Els

càrrecs associats al mitjà de pagament autoritzat han d’estar domiciliats a
una oficina d’una entitat bancària o caixa d’estalvis ubicada a la mateixa
comarca de residència, Alt Urgell, Berguedà o Cerdanya.
Si una persona física té la condició de resident acreditada al Consell
Comarcal no vinculada a activitat econòmica, haurà d’associar aquest
descompte a un ViaT diferent del que té associat a la condició de resident
particular.
4. Còpia del carnet de conduir vigent.
5. Declaració jurada signada. El document es troba disponible al web de
Túnels de Barcelona i Cadí CGC,SA www.tunelsbarcelonacadi.cat
6. Cal aportar còpia del darrer rebut d’autònoms.
7. Document emès pel Servei Català de la Salut el qual s’assigna el Centre
d’Atenció Primària (CAP) que correspon al lloc de residència dins de
qualsevol de les tres comarques.
Excepció: per als municipis del Berguedà Montmajor, Viver i Serrateix,
Santa Maria de Merles, i últimes colònies de Puig-reig, el certificat del CAP
serà el que correspon a aquest municipis, centre de salut de Cardona,
Navàs i Prats de Lluçanès.
8. Certificat de Situació Censal. Certificat emès per Hisenda on s’acrediti que
el domicili fiscal pertany a qualsevol dels municipis de les comarques del
Berguedà, de l’Alt Urgell, o de la Cerdanya i aparegui la informació referent
a la situació tributaria pel que fa a l’Activitat Econòmica. Aquest certificat es
pot obtenir presencialment a les delegacions corresponents de l’Agència
Tributària i telemàticament a http://www.agenciatributaria.es/.
• Document de sol·licitud d’alta al sistema de bonificacions per a vehicles
pesants i comercials amb domicili social a qualsevol dels municipis de les
comarques de l’Alt Urgell, La Cerdanya o el Berguedà especificant les
dades del/s vehicles i el/s número/s de ViaT associat/s i que es podrà
descarregar des del nostre web www.tunelsbarcelonacadi.cat
• Certificat emès per l’agència tributària acreditant l’alta censal d’activitat
econòmica.
• Fitxa tècnica del/s vehicle/s.
• En el cas dels vehicles en lloguer, renting o leasing, contracte que acrediti
que la persona que sol·licita el descompte és l’arrendatari del vehicle on
aparegui la matrícula.
• Targeta de transport atorgada per la Direcció General de Transports i
Mobilitat per a cadascun dels vehicles, tant per transport públic (més de 2
Tm), com el de privat complementari (+ de 3,5 TM).

El privat complementari de menys de 3,5 Tm no caldrà que aportin targeta
de transport en no ser obligatòria, tot i que hauran d’aportar la resta de
documentació per tal d’acreditar que el vehicle té un ús vinculat a una
activitat econòmica relacionada amb el transport.

Empreses:
• Document de sol·licitud d’alta al sistema de bonificacions per a vehicles
pesants i comercials amb domicili social a qualsevol dels municipis de les
comarques de l’Alt Urgell, La Cerdanya o el Berguedà especificant les
dades del/s vehicles i el/s número/s de ViaT associat/s.
• Llicència d’activitat econòmica en el cas que sigui obligatòria.
• Impost d’Activitats econòmiques on figuri el domicili fiscal a qualsevol dels
municipis de les comarques del Berguedà, l’Alt Urgell o la Cerdanya.
Per a les empreses que no estan subjectes a l’impost d’activitats
econòmiques:
1) Empreses que la seva constitució sigui menor a dos anys. En aquest
cas s’haurà d’aportar escriptura de constitució on consti el domicili
fiscal.
2) Empreses amb facturació menor a un milió d’euros. En aquest cas
s’haurà d’aportar liquidació impost de societats amb domicili fiscal.
En el cas que el domicili fiscal no figurés en cap d’aquests documents:
Certificat de Situació Censal. Certificat emès per Hisenda on s’acrediti que
el domicili fiscal pertany a qualsevol dels municipis de les comarques del
Berguedà, de l’Alt Urgell, o de la Cerdanya i aparegui la informació referent
a la situació tributaria pel que fa a l’Activitat Econòmica. Aquest certificat es
pot obtenir presencialment a les delegacions corresponents de l’Agència
Tributària o telemàticament a http://www.agenciatributaria.es/.
•

•

•

Número/s viaT i certificat de l’entitat bancària emissora del mitjà de
pagament conforme és vàlid per al pagament de la tarifa de peatge. Hi ha
de constar el número/s de ViaT , la caducitat, i el nom del titular ha de ser
el mateix que el qui sol·licita el descompte. Els càrrecs associats al mitjà de
pagament autoritzat han d’estar domiciliats a una oficina d’una entitat
bancària o caixa d’estalvis ubicada a les comarques del Berguedà, la
Cerdanya o l’Alt Urgell.
En el cas dels vehicles en lloguer, renting o leasing, contracte que acrediti
que la persona jurídica que sol·licita el descompte és l’arrendatari del
vehicle on aparegui la matrícula.
Declaració jurada signada. El document es troba disponible al web de
Túnels de Barcelona i Cadí CGC, SA www.tunelsbarcelonacadi.cat

•
•

Fitxa tècnica del/s vehicle/s.
Targeta de transport atorgada per la Direcció General de Transports i
Mobilitat, tant per transport públic (més de 2 Tm), com el de privat
complementari (+ de 3,5 TM).
Els privats complementaris de menys de 3,5 TM hauran d’estar adscrits a la
pròpia activitat de l’empresa.
Noves altes de vehicles un cop acreditada la bonificació:

Donat que el descompte va vinculat a un vehicle, una matrícula i un viaT,en el
supòsit que es produís una alta d’un nou vehicle amb el mateix titular un cop
autoritzat el descompte del 100%, caldrà aportar la documentació acreditativa
d’aquest vehicle:
• Fitxa tècnica del vehicle.
• Targeta de transport.
• Full de sol·licitud indicant nom fiscal, NIF i dades de la matrícula i el viaT
associat. (indicant: afegir vehicle).
• Número/s viaT i certificat de l’entitat bancària emissora del mitjà de
pagament conforme és vàlid per al pagament de la tarifa de peatge. Hi ha
de constar el número/s de ViaT , la caducitat, i el nom del titular ha de ser
el mateix que el qui sol·licita el descompte. Els càrrecs associats al mitjà de
pagament autoritzat han d’estar domiciliats a una oficina d’una entitat
bancària o caixa d’estalvis ubicada a les comarques del Berguedà, la
Cerdanya o l’Alt Urgell.
• En el cas dels vehicles en lloguer, renting o leasing, contracte que acrediti
que la persona jurídica que sol·licita el descompte és l’arrendatari del
vehicle on aparegui la matrícula.
La data de caducitat del descompte no computarà des de la data d’alta del
nou vehicle, sinó des de la data d’autorització del descompte al titular i per
la resta de vehicles o per l’antic vehicle.
Per notificar un canvi de ViaT associat a una matrícula, caldrà enviar un
escrit a Túnel del Cadí a la mateixa adreça on va enviar la documentació
original o un correu electrònic indicant:
-Nom del titular beneficiari del descompte.
-NIF del titular.
-Matrícula/es vinculades al nou viaT.
-Número de ViaT que s’ha de donar de baixa.
-Nou número de viaT per la/es matrícula/es.

-Adjuntar certificat entitat bancària emissora del viaT conforme és vàlid per
al pagament de la tarifa de peatge. Hi ha de constar el número/s de ViaT ,
la caducitat, i el nom del titular ha de ser el mateix que el qui sol·licita el
descompte. Els càrrecs associats al mitjà de pagament autoritzat han
d’estar domiciliats a una oficina d’una entitat bancària o caixa d’estalvis
ubicada a les comarques del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell.

