PROGRAMA “Descomptes per volum de facturació”
NORMATIVA:

OBJECTE
El programa té per objecte facilitar la mobilitat de tots els vehicles al peatge de Túnel del Cadí .
CONDICIONS GENERALS
Els clients adherits al programa es beneficiaran de descomptes en les tarifes de peatge sense
iva vigents en cada moment, per l’acumulació de trànsits realitzats en el període d’un any
natural, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre.
El càlcul del primer descompte que correspongui s’aplicarà als trànsits realitzats a partir de la
data d’alta fins a l’últim dia de l’any en curs.
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Aquests imports poden ser revisats anualment amb els canvis de tarifes.

TIPUS DE VEHICLES
Poden acollir-se a aquest programa tots els tipus de vehicles que estiguin autoritzats per al seu
pas pel peatge de Túnel del Cadí. Aquest programa no és acumulable a cap altre descompte.
Els vehicles de transports especials no tenen cap bonificació.
MITJÀ DE PAGAMENT
El mitjà de pagament a utilitzar ha d’esser amb Via T o amb targeta de crèdit/dèbit que sigui
vàlida per al pagament en autopistes i acceptada per Túnels de Barcelona i Cadí, CGC,SA.
TIPUS DE VIES
Vies dedicades. Les vies senyalitzades amb una "T" rodona són d’us exclusiu per a
turismes amb Via T.

Vies de targetes amb Telepeatge. D’us exclusiu per a turismes amb mitjà de pagament
Via T o targetes.

Vies Manuals amb Telepeatge. D’us per a tot tipus de vehicles i formes de pagament.
Les motocicletes gaudeixen d’una tarifa especial aplicable exclusivament en aquest tipus de
vies. Si s’utilitza qualsevol altre tipus de via, la tarifa aplicada serà la de categoria 2.

ADHESIO ALS DESCOMPTES
Per adherir-se al programa de descomptes per volum de facturació s’ha de complimentar el
document disponible en el web www.tunelsbarcelonacadi.cat.
CÒMPUT
El còmput dels trànsits es realitza a partir de la utilització de la targeta de crèdit/dèbit o del
Via T.
FUNCIONAMENT
Per a les persones físiques, s’aplicarà el descompte per volum de facturació per l’import total
dels trànsits sense iva realitzats amb la targeta o Via T associada. En cap cas s’acumularan els
descomptes de diferents targetes o Via T.
Per a les persones jurídiques, s’aplicarà el descompte per volum de facturació per l’import
total de trànsits sense iva realitzats a nom del titular de les targetes o Via T associades.
Túnels de Barcelona i Cadí abonarà, durant el mes de gener de cada any, l’import del
descompte mitjançant transferència nacional, en el compte degudament informada al formulari
de sol·licitud, en el cas que aquest requisit no es pugui complir es realitzarà mitjançant xec bancari.
INICI
La sol·licitud d’adhesió al programa tindrà validesa deu dies hàbils desprès de rebre la
documentació en las oficines centrals de Barcelona.
MODIFICACIONS
En cas de modificació de numeració o inscripció d’un nou Via T o targeta, el client haurà de
comunicar-ho a Túnels de Barcelona i Cadí.
Túnels de Barcelona i Cadí es reserva el dret de modificar les taules de descomptes o qualsevol
altre aspecte del programa, i inclús anul·lar-lo en qualsevol moment, comunicant al client aquesta
circumstància.
RESCISIÓ
L’adhesió al programa de Descomptes per volum de facturació finalitzarà quan així ho sol·liciti
per escrit el sol·licitant o quant es doni de baixa el Via T o targeta, o quan una targeta o Via T
no hagi efectuat cap trànsit en un any natural. Túnels de Barcelona i Cadí pot anular la
inscripció al programa unilateralment, quant tingui constància d’un mal ús del sistema.
JURISDICCIÓ
Per a qualsevol qüestió que es susciti en la interpretació i aplicació d’aquest programa de
ràpels, les parts amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre’ls, se sotmetran
expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, i el 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 Cadí,inscrit a la Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades
seran utilitzades en la gestió de l’aplicació del programa de descomptes al que s’ha adherit.

Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició dirigint-se a Túnels de
Barcelona i Cadí, Ctra de Vallvidreraa Sant Cugat BV-1462 km 5,3 08017 Barcelona (Ref. Dades
Personals) o mitjançant un correuelectrònic dirigit a tunels@tunels.cat.

