TARIFES 2018 vigents a partir de l’1 de gener

9,52 E

11,82 E*

25,79 E

30,93 E

*Només aquest tipus de vehicles sense remolc poden utilitzar les vies
automàtiques.
Els transports de matèries perilloses tindran un suplement de 9,06€ sobre
la tarifa de la categoria que li correspongui.
Els transports especials estan subjectes a una tarifa especial.

2018

GAUDEIX DELS DESCOMPTES AL PEATGE DEL TÚNEL DEL CADÍ
DESCOMPT

Fins a -15%
• Sols turismes i motocicletes.
• Turismes amb viaT.
Motocicletes viaT o targeta
de crèdit/dèbit
vàlida per al pagament en
autopistes i acceptada
per Túnels.

VOLUM DE
FACTURACIÓ PER A
ALTRES VEHICLES,
NO TURISMES NI
MOTOCICLETES

RESIDENTS
PERSONES
FÍSIQUES

Fins a -13%

-100%

• Resta de vehicles, furgonetes,
autocars, camions i vehicles
pesants. Exclosos els vehicles
de transports especials.
• ViaT o targeta de crèdit
vàlida per al pagament
d'autopistes i acceptada
per Túnels.

• Cal inscriure's al programa
DescompT des del web
• Cal inscriure's al progama per
www.tunelsbarcelonacadi.cat
volum de facturació des del web
www.tunelsbarcelonacadi.cat
• Segons nombre viatges en
sis mesos naturals a comptar
• Tànsits realitzats des de la data
des de la data d'alta
d'alta fins l'últim dia de l'any
al programa.
en curs, i segons escalat
de facturació.

Viatges en
6 mesos

Bonificació

D'11 a 20 viatges

- 5%

De 21 a 30 viatges - 10%
Més de 30 viatges - 15%

De € any
a € any

Bonificació

- 5%
763,29 € a 1.465,50 €
- 7%
1.465,51 € a 2.931,01 € - 9%
2.931,02 € a 5.098,75 € - 11%
A partir 5.098,76 €
- 13%
396,91 € a 763,28 €

VEHICLES PESANTS
I COMERCIALS
RESIDENTS

-100%

• Motocicletes, turismes i
furgonetes de 2 eixos i 4
rodes fins a 9 places amb
o sense remolc d'1 eix i
sense roda bessona en
cap eix.

• Vehicles pesants i comercials.

• ViaT o targeta de crèdit
vàlida per al pagament
d'autopistes i acceptada
per Túnels.

• Cal acreditar el compliment de
requisits personalment o per
correu ordinari a les oficines
del túnel del Cadí al costa t
del peatge, en ho
rari d’oficina.

• Cal acreditar el compliment
de requisits al Consell
Comarcal del Municipi de
residència(Alt Urgell, Berguedà
o Cerdanya).

• ViaT domiciliat en una entitat
bancària de l’Alt Urgell,
Berguedà o Cerdanya.

Ctra. C-16 Km 129,5.
17538 – Urús (Girona)

INFORMACIÓ
INFORMACIÓ
TOTA LA INFORMACIÓ A:

www.tunelsbarcelonacadi.cat
SERVEI E-REBUT
Si tens viaT i necessites el rebut del teu trànsit, pots
sol∙licitar-ho des del nostre web i te l’enviarem
diàriament per correu electrònic.
DÓNA’T D’ALTA AL SERVEI DE FACTURACIÓ
ELECTRÒNICA MENSUAL e-factura
CONSULTA CONDICIONS PER A OBTENIR
DESCOMPTES
SOL∙LICITA EL TEU VIAT
Per a qualsevol consulta pots enviar un correu
electrònic des del nostre web o directament a:

tunels@tunels.cat

Bonificació del 100% exclusiva per a persones
físiques o jurídiques que acreditin compliment
de requisits de residència o domicili fiscal
(en el cas dels vehicles comercials)
a qualsevol municipi de les comarques de l'Alt
Urgell, el Berguedà o la Cerdanya.
Consulta requisits a:

Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km 5, 3
08017 Barcelona

www.tunelsbarcelonacadi.cat
La informació publicada pot ser susceptible de modificacions

