
  
 

 
SOL·LICITUD  I RENOVACIÓ TARGETA CONDICIÓ SOCIAL 

 
Targeta dirigida a persones empadronades a la ciutat de Tarragona, amb una antiguitat mínima d’un any que havent treballat i 
cotitzat, un mínim de dos anys, han esgotat totes les prestacions contributives i subsidis per desocupació  a partir del dia 1 de 
gener de 2009.  
 
Renovable cada tres mesos ,presentant novament documentació, amb una caducitat  màxima de 2 anys a comptar des de la 
finalització de la última prestació. 
 
Targeta destinada a donar mobilitat a l’hora de buscar feina. L’ús abusiu o diferent a la seva finalitat pot comportar la seva 
retirada e inhabilitació per reedicions futures. 
 
Tramitació per obtenir la Targeta 
 
Per obtenir la targeta de Condició Social, la persona interessada s’ha d’adreçar al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’Estació 
d’Autobusos de Tarragona i presentar la següent documentació: 
 
Certificat de Situació així com una consulta de la darrera prestació emès pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o mitjançant 
la web:  

 
http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/index.html (certificat de situació) i la consulta a la mateixa web un cop iniciada la 
sessió (www.sepe.es) 
 
Quedant exclosos altres tipus d’ajut (Prodi, Rai, Prestació no contributiva, etc.). 
 
Targeta de Demanda d’ocupació   (Original i fotocopia) 
 
D.N.I. (original i fotocopia ) i Fotografia 
 
Vida Laboral 
 
SI TOT ES CORRECTE, EN UNS DIES AVISAREM PER TELÈFON PER PASSAR A RECOLLIR LA TARGETA PEL CAC 
 

 
Dades d’identificació de la persona titular 
 

 
Nom i Cognoms    
 
 
DNI / NIE                                 Telèfon    
 
 
Adreça    

 
 

 
Utilització: 
 
La targeta i el títol són rigorosament personals i intransferibles i està expressament prohibida la seva utilització per part d’una persona diferent de 
la titular.   La utilització fraudulenta de la targeta comporta la seva anul·lació immediata i la seva retirada per part de qualsevol empleat de l’E.M.T., 
sens perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació per a reedicions futures. 
 
La validesa de la targeta queda supeditada a la data de finalització de la condició de beneficiari d’aquesta bonificació certificada pel SEPE.   En 
cas de canvi d’aquesta situació el titular haurà de lliurar la targeta a L’ E.M.T. 
 
L’ús abusiu de la targeta comportarà la seva retirada e inhabilitació per a reedicions futures. 
 
En cas de la utilització indeguda d’aquesta targeta, per canvis en la situació laboral del beneficiari, (cobrament de subsidis o prestacions no 
declarades), comportarà la retirada immediata i la inhabilitació de la targeta per a reedicions futures. 
 
En cas d’ haver estat sancionats per qualsevol dels departaments implicats, incloent el cobrament indegut, es perdrà el dret d’emissió o renovació. 
 
El sota signant declara que no rep cap tipus d’ ajuda, subsidi o prestació de cap institució Pública (SEPE, Generalitat, Seguretat Social, etc.). 
 
Cas de que no sigui certa qualsevol de les manifestacions realitzades per el peticionari contingudes en el present document , la manca de veracitat 
podria comportar incórrer en un possible delicte de falsedat en document ,i donar lloc a que per part de la EMT es poguessin exercir les accions 
penals i civils que en Dret fossin pertinents.    
 

Signatura del titular, 
  
 
“Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l’Empresa Municipal de Transports Públics de 
Tarragona, S.A.  Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem 
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les mateixes” 


