
 

 
Informació dels permisos retribuïts per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 21D 

Des de PIMEC volem donar a conèixer la informació sobre quins 
seran els permisos retribuïts dels treballadors en relació a la 
convocatòria d'eleccions del 21 de desembre de 2017  

Aquests són els permisos retribuïts dels treballadors que s'han 
publicat al BOE i al DOGC: 

Permisos pels electors (tots aquells treballadors que vulguin 
exercir el dret a vot) 

Pel que fa als permisos retribuïts d’aquelles persones treballadores 
que vulguin exercir el seu dret a vot el proper 21 de desembre, 
s’estarà a allò establert al Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre 
i a la Ordre per la qual s’estableixen les instruccions necessàries 
per a la participació de les persones treballadores en les eleccions 
al Parlament de Catalunya el 21 de desembre. 

El permís retribuït per a les persones treballadores que el dia de les 
eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral serà de com 
a màxim 4 hores, dins de la jornada laboral que els correspongui, 
per poder exercir el dret a vot, amb el següent esglaonat segons la 
seva jornada coincideixi amb l’horari dels col·legis electorals: 

• Quan coincideixi en més de 4 hores: permís retribuït de 4 
hores 

• Quan la coincidència sigui de més de 2 hores i menys de 4: 
permís retribuït de 2 hores 

• Quan la coincidència sigui de menys de dues hores: no cal 
concedir permís 

• Quan la jornada no coincideixi ni total ni parcialment amb 
l’horari dels col·legis electorals: no cal concedir permís 

• En el cas de jornades a temps parcial, s'ha de reduir 
proporcionalment la durada del permís esmentat a les 
persones treballadores que el dia de la votació facin una 
jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda 

https://www.pimec.org/sites/default/files/boe-a-2017-13984.pdf
https://www.pimec.org/sites/default/files/dogc._ordre_permisos_eleccions_21d.pdf


 

 

 

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides és 
potestat de l’empresari/a. 

A efectes d’abonament del salari del temps utilitzat per anar a votar 
els/les empresaris/es tenen dret a sol·licitar justificant acreditatiu 
expedit per la mesa electoral corresponent. 

Permisos per aquells/es treballadors/es nomenats membres de 
la mesa electoral o interventor/a 

Aquells que tinguin obligació de treballar el dia de la votació tindran 
dret a un permís retribuït i no recuperable de jornada completa 
durant el dia de la votació i a una reducció de la seva jornada de 
treball de les primeres cinc hores el dia immediatament posterior. 
Aquells que gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a 
un permís retribuït i no recuperable les cinc primeres hores 
l’endemà de les eleccions. 

A efectes de l’abonament d’aquest permís s’ha de justificar 
l’actuació com a membre de mesa o interventors. 

Permisos per aquells/es treballadors/es que tenen condició 
d’apoderats 

Tindran dret a un permís retribuït durant el dia de la votació, que 
també haurà d’estar justificat. 

Altres permisos 

-Si els membres de taula, interventors o apoderats haguessin de 
treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la 
jornada electoral tenen dret a sol·licitar i que li sigui concedit el 
canvi de torn. 

-En el cas que la persona treballadora desenvolupi funcions lluny 
del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivi 
dificultats per exercir el dret de sufragi universal el dia 21 de 
desembre, s’ha de concedir un permís retribuït i de caràcter no 
recuperable de com a màxim 4 hores dins la jornada laboral per tal 



de poder emetre el seu vot per correu. Aquest permís es podrà 
gaudir fins a l’11 de desembre.   

-Tal i com indica a l’art.13.6 del RD 605/1999, “En el supòsit de que 
el dia fixat als corresponents Decrets de convocatòria per la 
celebració de les eleccions no sigui festiu, es considerarà inhàbil a 
efectes escolars en el territori corresponent”. 

Recordem que en el cas que el treballador hagi de sol·licitar un 
permís per aquest motiu serà o no retribuït en funció dels permisos 
establerts al conveni col·lectiu que li sigui d’aplicació segons 
l’activitat de la empresa. 

Normativa de referencia 

·         RD 946/2017, de 27 d’octubre, de convocatòria 
d’eleccions al Parlament de Catalunya (BOE 28/10/2017) 

·         Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General. Articles 28 i 76 

·         RD 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària 
dels procesos electorals. Article 13 

·         Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se 
dictan normas complementarias para la realización de las 
elecciones al Parlamento de Cataluña 2017 (BOE 03/11/207) 
Art. 24 
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