3. ON REALITZAR LES SOL-LICITUDS DE LA DOCUMENTA CIÓ QUE CAL ADJUNTAR:
I. Certifica! d'empadronatnenl.
A l'ajuntament corresponent.
II. a. Certlficat de la Segúrela! Social.
Presencialment:
Insiíul Nacional de la Segureíat Social
C. Lanos, 19 Puigcerdá
Tet. 972 140816"
per internet:

II.b. DocuniGni ¿'alta o renovado sol-üritud ri'ociif.ació.
Fres en cía Ime n.r
Servei d'Ocupació de Catalunya (SüC¡.
C, Remei. 1 Ripo I
[ dijous de 11:OC|- a 13:00h al Consell Gomares: de la Oerdanya
Per internet:
www.Q¡icinade!rfíb3ll.gencat.cat (entrar a Ciuladania i soHicitar el certifica! integral).
II,c./ ll.d./ll.f. Docjment d'assignació del CAP.
Residente de la Osrdanya:
Presenciairnent:
Hospital de Puigcerdá
Placa Sania Maiié, 1-2 Puigcerdá
Teléfon: 972 80 3'. 50

II.e. Documents d'escolarització i matrícula.
Al centre corrsspcnent.
U!. Certificat pagament iinpostos municipals.
presencjalment:
A l'ajuntament corresponent
Res/tíenís al municipi de Puigcerdé:
Presencialment:
Oficina del Xaloc.
Placeta deis bombers. 13 local 5 Puigcerdá
Teiéfon: 972 883 747
Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a I4;00h
E-mail; puiqcerdagjxalocgirona.cat

IV. Certificat entila! bancada emissora del mitjá de pagament.
A l'entitat bancária corresponenl.

GUIA PER A LA TRAMITACiÓ DEL DESCOWPTE
DEL TÚNEL DEL CADÍ PER A RESIDENTS A LES
COMARQUES DE L'ALT URGELL, LA CERDANYA
EL BERGUEDÁ.

Jubílate__g_pr_gceptors de pensiona d'incapacitació permanent:

1. ON REALITZAR LA SOL-LICITUD DEL DESCOMPTE?
Presencialmént, adre9ant-se a:
Consell Comarcal de la Cerdanya
Plapa del rec. 5
17520 Puigcerdá
Horari; 9:00h a 14:00h

2. DOCUMENTACIÓ NECESSARIA QUE CAL APORTAR

I. Acreditar la condició de jubilat/pensionista/incapacilació: Original i copia del certificat ernés
per la Seguretat Social (IMS)
II. Original i copia del document emés peí Servei Caíala de la Saluí peí qual s'assigna el
Centre d'Atenció Primaria (CAP) que correspon al lloc de residencia.

Treballadors transfronterers (resjdents a l'AIt Urgell, Cerdanya_Q Berguedá) quejjesenvolupmla,
ocupac-ió professional a Andorra o Franca.
I. Acreditar la condició de treballador transfronterer: Original i copia del contráete/nómina o equivalen!.
II. Original i copia del document emés peí Serve! Cátala de la Salut peí qual s'assigna el Centre
d'Atenció Primaria (CAP) que correspon al lloc de residencia.

2.1 DOCUMENTS A APORTAR EN TOTS ELS CASOS
•
•
•

Full de sol-ücitud degudament complimentat
Certificat d'empadronament
Certifica! de l'ajuntament on es té la residencia habitual i permanent d'estar al corrent
del pagament deis imposíos rnunicipals.

•

Certificat de l'entitat bancária emissora del mitjá de pagament (targeta de crédil/débit)
conforme es válida per al pagament de la tarifa en les autopistes de peatge. Hi ha de
constar el número de la iargeta i la caducitat

•

Original i copia del carnet de conduir vigent

2.2 DOCUMENTS ADDICIONALS D'ACORD AMB LA SITUACIÓ LABORAL
Tre_ba_Mad_Qrs.|3er_cg_rnpte aljé (Arnb contráete,de trebaJI¿N omina)
I. Origina! i copla del contráete de treball de l'ernpresa establerta a l'AIt Urgell, Cerdanya o
Berguedá i/o la darrera nómina disponible (la del mes en curs o anterior com a máxim)
II. En el cas deis funcionaris es podrá presentar un certifica! de l'administració on hi consti la
ubicado del lloc de íreball.
Trebajladprs. ge_r compte propj fAutonomsl
I. Acreditar la condició d'autónom: Original ¡ copia del darrer rebut de pagament de la quota
d'aútónoms o be de Piriforme de vida laboral actualitzat
II. Original i copia del certifica! emés pet Servei Cátala de la Salut peí quaí s'assigna el Centre
d'Atenció Primaria que correspon al lloc de residencia.
T r e b ají a d q rs en sitúa ció d | aj ijn
I. Original i copia del document d'alta o renovació de ,3 Sol-liciíud d'ücupació emés. |.>el SOC o
organisme compeíent.

Estudiante
I

Acredita! la condició d'estudiant; Original i copia del document de matricula

II. Original i copia del document ernés peí Servei Caíala de la Salut
d'Atenció Primaria (CAP) que correspon al lloc de residencia.

peí qual s'assigna el Centre

_Per5_Qri_es_amb Filis escolaritzats:
I. Original i copia del document de matricula o documents del fill conforme está escolariiíat o malriculal
en un centre educatiu ubicat a les comarques de l'AIt Urgell. Cerdanya o Berguedá.

