TARJA D’IDENTIFICACIÓ EMPRESA
TARGES DE LLIURE CIRCULACIÓ (PASSIS)
Les persones que tenen dret al PASSI són:
1. Empleats
2. Jubilats
3. Pensionistes (vidus o vídues d’empleats o jubilats)
4. Cònjuge
5. Parelles de Fet
6. Companys
7. Fills (Naturals o Adoptats)
8. Altres familiars (sota circumstàncies específiques)

TARJA D’IDENTIFICACIÓ D’EMPRESA I PASSI DE TRANSPORT EMPLEAT
La Tarja d’Identificació d’Empresa (passi foto) és una eina de treball alhora que un
passi identificatiu i l’han de tenir tots els empleats en actiu.
Els empleats en actiu són els que tenen dret a la utilització del Passi de Transport, el
qual es complementa amb la Tarja d’Identificació d’Empresa (passi de la foto). En cas
d’una actuació del Departament d’Intervenció, s’han de presentar ambdós passis.
El Passi de Transport serveix per viatjar per tota la xarxa de TMB (Metro i Autobús),
així com per la de FFCC de la Generalitat i resta d’operadors integrats en el sistema
ATM fins la 6a zona del Sistema Tarifari Integrat, amb l’excepció de la xarxa de RENFE.
En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o ús indegut es procedirà com queda
reflectit més endavant. Quan els empleats assoleixin la situació de jubilació total, han
de personar-se a les dependències de Gestió i Administració de Personal de Metro, al

vestíbul 0 de l’estació Paral·lel GL2, per efectuar el canvi d’aquests passis pel de
Pensionista.
PASSI DE PENSIONISTA
El Passi de Pensionista és el que substitueix a la Tarja d’Identificació d’Empresa i al
Passi de Transport ATM un cop els empleats i empleades de Metro assoleixen la
condició de jubilació total.
També hi tenen dret els vidus o vídues d’empleats actius o jubilats.
Aquest passi dona es pot fer servir en tota la xarxa de TMB, la xarxa de FFCC de la
Generalitat fins la 6a zona del Sistema Tarifari Integrat, a les línies B20, B21, B23,
B25, B27, B29, B30 i 80 de la companyia d’autobusos TUGSAL i la Línia de Mollet de la
companyia d’autobusos Sagalés.
Els requisits i la documentació que s’han d’aportar per als Passis de Beneficiaris en
cada cas són:
CÒNJUGE, PARELLA DE FET O UNIÓ ESTABLE
Tenen dret els empleats amb contracte indefinit i el que tinguin contracte temporal
amb una durada igual o superior a 6 mesos, un cop hagin superat el període de prova.
L’empleat podrà sol·licitar el PASSI per al seu cònjuge o company sempre que no
existeixi altre passi a favor del cònjuge o parella anterior i, si així fos, s’haurà de
retornar aquest passi per optar al nou.
La tramitació dels passis nous per familiars es farà al moment, sempre que les
circumstàncies ho permetin, o amb un màxim d’una setmana des del lliurament de la
documentació.

-

MATRIMONI: la documentació que s’ha d’aportar és el Certificat de Matrimoni o
Llibre de Família.

-

PARELLA DE FET: la documentació que s’ha d’aportar és el l’Acta de Inscripció en
el Registre de Parelles de Fet.

-

UNIONS ESTABLES: la documentació que s’ha d’aportar és el Certificat Històric de
Convivència expès per l’Ajuntament corresponent (mínim 1 any de convivència)

Documents comuns:
-

Fotocòpia DNI.

-

Foto Actual.

-

Imprès Declaració Jurada de sol·licitud (al final d’aquest document)
FILLS

Es concedeix el passi als fills majors de 3 anys i fins l’edat de 25 anys, amb la
possibilitat de pròrroga fins els 30 anys si es reuneixen els requisits que es detallen
més endavant.
En el cas de fills aportats pel cònjuge o company en posteriors matrimonis o parelles
de fet o unions estables, només es generarà el dret per a ells en cas d’existència d’un
descendent comú del nou matrimoni o parella.
Els fills amb un reconeixement de discapacitat no tenen límit d’edat en el seu dret,
però si han de mantenir la convivència amb l’empleat, la solteria i ingressos inferiors al
SMI establert.
Els passis de fills tenen una caducitat al compliment de l’edat de 5 anys, 10 anys, 15
anys, 20 anys i 25 anys. Per la seva renovació només caldrà aportar una foto original
actualitzada (no serveixen documents escanejats).
Els fills menors de 25 anys perden el dret a passi familiar si es casen o deixen
de conviure amb l’empleat.
Els fills majors de 14 anys hauran d’aportar el seu DNI en el moment de la seva
renovació.
La tramitació dels passis nous per familiars es farà al moment, sempre que les
circumstàncies ho permetin, o amb un màxim d’una setmana des del lliurament de la
documentació.

FILLS NATURALS
-

Han d’aportar Fotografia original, Llibre de Família, DNI si el tenen i Declaració
Jurada de Sol·licitud de Passi.

FILLS AMB RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT
-

Certificat de Convivència (Padró Municipal).

-

Fe de Vida y Estat (Registre Civil).

-

Certificat de Grau de Minusvàlua (ICAS) amb grau igual o superior al 33%. En les
minusvàlues revisables, s’haurà d’anar portant les resolucions.

-

Justificant si cobra pensió.

-

Vida Laboral (INSS) i darrera Nòmina (si treballa).

-

Passi antic (si existeix) y Foto original actual.

FILLS ADOPTATS
S’ha de tenir la Guarda i Custòdia. S’ha d’aportar el Certificat d’Adopció del Jutjat. La
resta de condicions són les mateixes que pels fills naturals.
FILLS APORTATS PER POSTERIOR MATRIMONI O PARELLA DE FET
Han d’aportar la mateixa documentació que els fills naturals lliurant a més el Certificat
de Convivència i el Llibre de Família on consti el germà comú al nou matrimoni o
parella de fet.
PRÒRROGA DE PASSI FINS ALS 30 ANYS (renovació cada 6 mesos)
Els requisits per concedir aquesta pròrroga són:
-

No estar casat.

-

Viure en el domicili de l’Empleat.

-

No tenir ingressos superiors al Salari Mínim Interprofessional vigent.

Els documents que cal aportar són:
-

Certificat de Convivència (Padró Municipal).

-

Fe de Vida i Estat (Registre Civil).

-

Vida Laboral (INSS).

-

Darrera nòmina, si treballa.

-

Passi antic (si existeix) y Foto original actual.

ALTRES FAMILIARS
Sota circumstàncies excepcionals, i acomplint els següents requisits:


Que convisquin amb l’empleat o empleada.



Que l’empleat o empleada tinguin la Guarda i Custòdia o la Tutoria legal del
familiar pel qual es vol sol·licitar el passi.



Que el familiar no tingui ingressos superiors al SMI establert.



Que el familiar sigui solter



Que el familiar tingui un Certificat de Grau de Minusvàlua (ICAS) amb grau igual
o superior al 33%. En les minusvàlues revisables, s’haurà d’anar portant les
resolucions.



En el cas de germans de l’empleat, no és necessari el Certificat de Grau de
Minusvàlua, però sí que estigui cursant estudis reglats.

Aquests casos seran estudiats individualment per l’Empresa.

DUPLICATS DELS PASSIS

MOTIUS
Els motius pels que s’hagi de fer un duplicat de passi són: PÈRDUA, ROBATORI,
DETERIORAMENT I RETIRAT PER ÚS INDEGUT.
CONDICIONS SEGONS EL MOTIU

-

PÈRDUA: L’empleat, jubilat o pensionista que hagin perdut el seu passi o el d’un
familiar, hauran de comunicar-ho immediatament a l’Oficina de Gestió de Passis, a
les dependències de Gestió i Administració de Personal de Metro, al vestíbul 0 de
l’estació Paral·lel GL2 i sol·licitar un nou passi. El termini d’espera es determina en
el següent quadre.

-

ROBATORI: S’haurà d’actuar tal i com es detalla en l’apartat anterior, però
aportant també una fotocòpia de la denúncia efectuada a comissaria de policia on
consti explícitament entre els objectes sostrets el passi. Sense aquest requisit no es

considerarà furt o robatori. No hi ha termini d’espera i es facilitarà al moment el
duplicat.

-

DETERIORAMENT: Els empleats o jubilats que tinguin deteriorat el seu passi o el
d’un familiar, hauran de portar-lo a l’Oficina de Gestió de Passis i sol·licitar un de
nou, que se’ls facilitarà al moment.

-

RETIRAT PER ÚS INDEGUT: Quan és retirat un Passi d’Empresa pels Agents
d’Intervenció o per algun dels cossos policials pel seu ús indegut a la xarxa de
transports, no s’expedirà un nou passi fins que s’aclareixin els fets i la Direcció de
l’Empresa es pronunciï sobre el temps de penalització.

TERMINIS D’ESPERA I LLIURAMENT EN EL CAS DE PÈRDUA
Per als empleats i jubilats no hi haurà termini d’espera i es lliurarà el passi
immediatament a la sol·licitud.
Per als familiars, el termini d’espera serà:
-

Pèrdua 1a vegada: 1 mes.

-

Pèrdua 2a vegada: 3 mesos.

-

Pèrdua 3a vegada: 6 mesos.

BESCANVIS
Quan es faci malbé la banda magnètica d’un passi de transport i se l’indiqui a l’AAC o al
conductor de l’autobús de TMB, aquest retirarà el passi inservible i lliurarà un Bescanvi
per circular per la xarxa amb validesa d’un mes, així com indicarà al titular del passi
que s’ha de personar a les dependències de Gestió i Administració de Personal de
Metro, al vestíbul 0 de l’estació Paral·lel GL2, per tramitar un de nou.
Aquests passis deteriorats els hauran de remetre per la seva destrucció a l’oficina de
Rebuig.

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

SERVEI DE PERSONAL

TITULAR

DECLARACIÓ JURADA
Nom

Primer Cognom

Situació

Segon Cognom

Número

ERO
Empleat
Pensionista
Desitjant acollir-me als beneficis que concedeix l'article 85, paràgrafs 3r i 4t, de la nostra Reglamentació de Treball vigent així com el 129 del nostre Reglament Interior i que fan referència a passis
familiars d'empleats d'aquest Ferrocarril, declaro sota la meva entera responsabilitat que tenen dret a passi familiar, d'acord amb les normes abans esmentades, i viuen al meu càrrec els familiars
que tot seguit detallo

Nom i Cognoms

Parentiu

NIF

NP

FAMILIARS

Data de Naixement

TENEN DRET A PASSI FAMILIAR 1r El cònjuge d'agent d'aquesta companyia sempre que ambdós visquin en el mateix domicili. 2n Els fills solters d'empleats majors de 3 anys i menors de 25 que
visquin en el domicili dels seus pares i a càrrec seu. 3r Els germans de l'empleat que cursin estudis i visquin a càrrec d'aquest últim en el seu mateix domicili.
Nota important: Qualsevol falsedat en les dades que es proporcionen per l'empleat infrascrit en la present declaració portarà implícita l'anul·lació de tots els passis als que tingués dret. A més el
signant s'obliga a no traspassar o cedir sota cap concepte els passis familiars que se li concedeixen, declarant-se assabentat que la inobservànça d'això suposarà igualment l'anul·lació de tots els
que tingui adjudicats.

Signatura
Barcelona,

En/Na

Núm.

