
UGT  INFORMA
05/10/2020

RECORDATORI PEL QUE FA A 

PASSIS I AJUDES



PASSIS  PER  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.Ï



PASSIS PER 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. 



AJUDA GUARDERIA 

■ Prestació de caràcter assistencial destinada a col·laborar en les despeses de guarderia

dels fills de empleats..El perceben els empleats, que tinguin fills menors de 3 anys..Vigent

des de Gener 2005. 

■ Tractament.Ï'dMensualment, fins que el fill compleix 3 anys, es retribueix l'import fitxat en 

taula salarial multiplicat pel número de fills en aquesta situació..

■ És aplicable a cadascuna de les 10 mensualitats coincidents amb el període escolar: 

Setembre a Juny. Ï'dL’abonament s’efectua en el període comprés entre el mes de 

naixement i el mes anterior al del compliment dels 3 anys d’edat, ambdós inclusius. 



AJUDA ESCOLAR
■ Definició.Prestació de caràcter assistencial destinada a col·laborar en les despeses

d'escolarització dels fills dels empleats..

■ El perceben tots els empleats en actiu que tinguin fills en edat escolar entre 3 i 16 

anys, llevat del personal "Euro". ÏTractament.Mensualment, es retribueix el preu fixat

per taula salarial multiplicat pel nombre de fills en tal situació..

■ És aplicable a cadascuna de les 10 mensualitats coincidents amb el període escolar: 

Setembre a Juny..

■ L’abonament s’efectua en el període comprés entre el mes del compliment dels 3 

anys i el mes anterior al del compliment dels 17 anys d’edat, ambdós inclusius. 



UNIÓ     I     FORÇA


