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USOC T’INFORMA 
 

 

PERMISOS RETRIBUITS PER ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA  

(21 DESEMBRE 2017) 
 

 

Permisos per als treballadors votants 
 

 

a) Si l’horari de treball no coincideix amb el d’obertura de les meses electorals o 

només coincideix per menys de dues hores: no tenen dret a permís retribuït 

 

b) Si l’horari de treball coincideix entre dues i menys de quatre hores amb l’obertura 

de les meses electorals: tenen dret a un permís retribuït de dues hores 

 

c) Si l’horari de treball coincideix entre quatre i menys de sis hores amb l’obertura de 

les meses electorals: tenen dret a un permís retribuït de tres hores 

 

d) Si l’horari de treball coincideix en sis o més hores amb l’obertura de les meses 

electorals: tenen dret a un permís retribuït de quatre hores 

 

Els treballadors que realitzin la seva feina lluny del domicili habitual o en 

condicions d’especial dificultat per votar, tenen els mateixos permisos que els 

treballadors votants, han de formular personalment la sol·licitud de certificació 

acreditativa de la seva inscripció en el cens electoral per poder exercir el seu dret a vot 

per correu. 

 

 

I si són membres d’una mesa electoral? 
 

Si a més són President; Vocal; Interventor o Apoderat de mesa electoral, tenen dret 

durant el dia de la votació a un permís retribuït de jornada completa si aquest dia no 

descansen i els tres primers, a més, a una reducció de la seva jornada de treball de 

cinc hores el dia immediatament posterior. 

 

Canvis de torn: Si el treballador membre de la mesa electoral, Interventor o Apoderat 

hagués de treballar en el torn de dit en la data immediatament anterior a la jornada 

electoral, l’empresa, a petició de l’interessat, haurà de canviar-li el torn. 
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Permisos per a candidats 
 

 

El personal al servei de l’Administració que es presenti com a candidat a les eleccions 

podrà, prèvia sol·licitud, ser dispensat del treball durant el temps de durada de la 

campanya electoral 

 

 

S’HA DE TENIR EN COMPTE QUE AQUESTES SÓN LES NORMES GENERALS 

VIGENTS A NIVELL ESTATAL. EN AQUESTS MOMENTS NO S’HA PUBLICAT CAP 

REGULACIÓ A NIVELL AUTONÒMIC QUE MODIFIQUI AQUESTS PARÀMETRES. 
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