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LABORAL: Resum de les instruccions per la participació dels treballadors 
a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 

 

 

S'ha publicat en el DOGC, l'ORDRE TSF/253/2017, de 28 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 (Ordre de 28 de novembre, publicada en el BOE núm. 292, d'1 de 
desembre). 

Cal que l’empresa concedeixi un PERMÍS RETRIBUÏT NO RECUPERABLE: 

a) Als treballadors per als que aquest sigui un dia laborable i tinguin la condició d’electors, és a dir, que 
estiguin inclosos en el cens electoral. 

b) El permís per anar a votar té una durada màxima de 4 hores, si la jornada és a temps complet, i 
té una reducció proporcional a la jornada quan aquesta és a temps parcial. 

c) Els treballadors que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis 
electorals, si la coincidència és: 

· De 2 hores, NO se’ls ha de concedir el permís 
· Si és entre 2 i 4 hores el permís té una durada màxima de 2 hores 
· Si és de 4 o més hores, el permís té la durada general màxima de 4 hores 
· Si no hi ha cap coincidència entre l’horari de treball i el dels col·legis electorals NO s’ha de 

concedir cap permís 

d) El moment que el treballador pot disposar del permís per anar a votar l’ha de determinar l’empresari, 
però sempre ha de estar dins de l'horari del col·legi electoral. 

e) Als efectes de retribuir el temps donat de permís per anar a votar, l’empresari té dret a sol·licitar als 
treballadors el justificant d’haver votat, expedit per la mesa electoral. 

f) Els treballadors que formin part de les meses electorals o siguin interventors o apoderats, tenen dret 
a un permís retribuït i no recuperable corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre de 
2017.  

g) Els treballadors que formin part de les meses electorals i els interventors, també tenen dret a un 
permís corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. 

 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta al respecte. 

 
        

 


