
CONVENI SOLRED (descomptes importants en consum de carburants) 
 

El Consejo General de la Arquitectura Tècnica de Espanya ha signat un conveni amb 
SOLRED que ha fet extensiu a tots els col·legis. 
 
Els beneficiaris del conveni son totes les persones col·legiades i familiars. Contempla 
descomptes en el consum de carburants a les estacions de servei de REPSOL, 
CAMPSA y/o PETRONOR, segons la següent taula: 
 

Estacions de Servei  
Repsol, Campsa y 

Petronor 

ESTACIONS 
NORMALS 

ESTACIONS 
PREFERENTS 

GASOLINA 1,80 cts/litre ---- 
DIESEL 1,20 cts/litre 4,80 cts/litre addicionals 

 
Com veureu, hi ha un descompte addicional en el preu del diesel, sempre i quan es 
serveixi en determinades estacions que s’anomenen preferents. En el web del col·legi, 
a l’apartat de COL.LEGIATS/CONVENIS, podeu consultar on estan situades aquestes 
estacions. Totes les persones interessades hauran de: 
 

• omplir el formulari que es pot descarregar del web de SOLRED, en el següent 
enllaç: 

 
http://www.repsol.com/imagenes/es_es/solicitud_tarjeta_solred_tcm7-625369.pdf 
 
El formulari és editable i es pot omplir des del mateix web. Veureu que és un model 
molt pensat per empreses.  
 

- cal escollir el tipus de targeta (clàssica, DKV selection i gasóleo B y C). 
La clàssica s’aconsella per a viatjar per Espanya, la DKV selection per a viatjar 
per Europa i el gasoleo ByC per a gasoil agrícola i calefacció bonificat. En 
podeu trobar més informació a: 

 
http://www.repsol.es/es_ca/productos-servicios/tarjetas/profesionales/tarjetas_solred/ 

 
- On es demana etiqueta del numero de identificació fiscal , noc al posar res. 
- En l’apartat de dades de l’empresa adherida, dades de correspondència i 

dades de domiciliació bancària, cal posar les vostre dades. 
- En l’apartat de limitacions aplicables podeu marcar diverses opcions en funció 

dels codis que apareixen al cap davall de l’imprès. 
- Finalment, s’ha de signar. 
- Permet també, opcionalment, la compra del dispositiu de pagament automàtic 

en autopistes “Via T” que, fins el 30 de juny de 2014, serà gratuït. En aquest 
cas cal marcar la matrícula o les matrícules dels vehicles. 

 
• Imprimir-lo i enviar-lo al Col·legi, a la Seu de La Punxa, a Girona, a l’atenció de 

la Sra. Mª Àngels. (Si sol·liciteu una targeta que no és per a vosaltres , caldrà 
que ens notifiqueu que es tracta d’un familiar). 

 
El consum es paga a través de la targeta, quin import es carrega a la vostra entitat 
bancària dins dels primers cinc dies de cada mes. Prèviament rebreu factura amb el 
detall de tots els moviments. 
 
Per a més informació podeu adreçar-vos a la Seu de La Punxa (972-211854 Mª 
Àngels o Jordi) o també a l’atenció del client de SOLRED (telèfon 902136137 opció 4). 


