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Els permisos es regulen en funció de la major o menor coincidència de 
tems entre l'horari laboral i el de votació. La duració màxima del permís 
en el treball per anar a votar, és fins a quatre hores, sense descompte 
en el salari. 

 
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. 

 

CAPÍTULO XII 

Permisos laborales 

Artículo 24. Trabajadores de empresas privadas. 

1. El día de las elecciones, en aquellas localidades en las que no sea día festivo, las 
empresas deben conceder a los trabajadores y trabajadoras que tengan la condición 
de electores y que tengan obligación de trabajar en esta fecha, un permiso de hasta 
cuatro horas dentro de la jornada laboral que les corresponda, que es en todo caso 
retribuido y no recuperable, de acuerdo con lo que establece la normativa laboral 
vigente. 

2. Los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa electoral o de 
interventor o interventora y que tengan obligación de trabajar el día de la votación 
tienen derecho a disfrutar de un permiso retribuido y no recuperable durante la 
jornada completa del día de la votación y, también, de un permiso retribuido durante 
las cinco primeras horas de la jornada laboral del día inmediatamente posterior. 

Los empleados que hayan sido llamados como suplentes de una mesa electoral, 
deberá acudir al colegio electoral y si necesitan sus servicios, tendrán los 
permisos antes citados. De lo contrario, deberán volver a su puesto de trabajo sin tener 
derecho a permiso retribuido. 

3. Los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa electoral o de 
interventor y que sí disfruten de descanso el día de la votación tienen derecho a un 
permiso retribuido de las cinco primeras horas durante la jornada del día inmediatamente 
posterior al de la votación. 

4. Los trabajadores que acrediten su condición de apoderados y que no disfruten de 
descanso el día de la votación tienen derecho a un permiso retribuido durante este 
día. 

 

REGULACIÓ DELS PERMISOS RETRIBUÏTS VINCULATS AMB LES 
ELECCIONS AUTONÒMIQUES DEL PRÒXIM 21.12.2017 
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Artículo 25. Personal al servicio de la Administración. 

El personal que presta servicios en la Administración de la Generalitat, en las 
administraciones locales de Cataluña y en sus organismos autónomos, o en la 
Administración General del Estado, en régimen administrativo, estatutario o laboral, tiene 
derecho a los mismos permisos retribuidos en circunstancias idénticas a las 
mencionadas en el artículo anterior. 

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. 

 

 

 

 

Des del nostre Sindicat  IAC-CATAC, ens han fet arribar l'Ordre que regularà aquests 
permisos i que en els pròxims dies es publicarà al DOCG: “Ordre TSF/ /2017, de de 

novembre, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones 
treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017”. 

 

Aquesta Ordre recull el següent: 

Article 1. Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions sigui 
coincident amb la seva jornada laboral. 

1.1 El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les 
persones treballadores que tinguin la condició d'electors, un permís de com a 
màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin 
exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya. 

1.2 El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que 
correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment. 

1.3   No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que facin una 
jornada que coincideixi parcialment amb l'horari dels col·legis electorals si la 
coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys 
de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és 
de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores. 

1.4  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. 

Article 2. Determinació del moment d'utilització de les hores.   

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de 
coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.   

 

PERMISOS RETRIBUÏTS SEGONS JORNADA LABORAL 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12613
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12613
https://drive.google.com/file/d/1-b3qsBV4fAt5KOq3nVInZqvG1wlxCv7o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-b3qsBV4fAt5KOq3nVInZqvG1wlxCv7o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-b3qsBV4fAt5KOq3nVInZqvG1wlxCv7o/view?usp=sharing
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Article 3. Justificants de votació.   

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les 
empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del 
justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.   

Article 4. Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les 
eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.   

4.1 A les persones treballadores, que acreditin la condició de membres de mesa electoral 
o d'interventors, se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa 
del dia 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís corresponent a les cinc 
primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.   

4.2 Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s'han de retribuir per l'empresa un cop 
justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.   

Article 5. Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les 
eleccions gaudeixen del descans setmanal.   

El permís de les cinc primeres hores que estableix l'article anterior es fa extensiu a totes 
les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que 
acreditin la seva condició de membre de taula o interventor, en les mateixes condicions que 
estableix l'article 4.   

Article 6. Permís dels apoderats que el dia de les eleccions sigui coincident amb la 
seva jornada laboral.   

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 
21 de desembre de 2017 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que 
acreditin la condició d'apoderats.     

Article 7. Possibilitat de canvi de torn.   

Si alguna de les persones treballadores incloses en els articles 4, 5 i 6 d'aquesta Ordre 
hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada 
electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, té que 
canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions. 

 

 

Respecte dels treballadors la jornada laboral dels quals, finalitza diverses hores abans de 
l’hora de tancament dels col·legis electorals (20h), aquesta circumstància no té rellevància 
alguna, ja que l’únic criteri que fonamenta el dret al permís retribuït és la coincidència 
entre la jornada laboral del treballador i l’horari d’obertura dels col·legis electorals. Per 
tant, a manera d’exemple, un treballador la jornada del qual comenci a les 6:00 i finalitzi a les 
14:00 hores, el dia de les eleccions tindrà dret a un permís retribuït de 4 hores, encara que 
entre la finalització de la seva jornada laboral i el tancament dels col·legis electorals 
intervinguin 7 hores (STSJ de Navarra, Sentència núm. 289/2010 de 25 octubre). 

ALTRES CONSIDERACIONS 
 


