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 Febrer 2021 

 
 

 ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 14 DE FEBRER DEL 2021 
 

 

Apreciats Clients,  

 Mitjançant la present passem a relacionar els aspectes a tenir en compte per la 
convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14/02/2021, incloses en l’ 
Ordre TSF/19/2021, de 27 de gener, publicada al DOGC, per la qual s’estableixen les 
instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les 
eleccions: 

1.- PERMIS A LES PERSONES TREBALLADORES QUE EL DIA DE LES ELECCIONS SIGUI 
COINCIDENT AMB LA SEVA JORNADA LABORAL 

 Un permís com a màxim de 4 hores dins de la jornada laboral que els 
correspongui perquè puguin exercir el seu dret a vot. 

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

 No cal concedir aquest permís a les persones treballadors en la seva jornada 
laboral que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals si la 
coincidència és com a màxim de 2 hores. Si és més de 2 hores i menys de 4 hores, 
s’ha de concedir un permís de 2 hores. Si aquesta coincidència és de 4 hores o 
més, s’ha de concedir el permís general de 4 hores. 

 S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones 
treballadores que el dia de les votacions facin una jornada a temps parcial. 

 Els treballadors/es que la seva jornada laboral no coincideixi ni totalment ni 
parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.  
 

2.- DETERMINACIO DEL MOMENT D’UTILITZACIO DE LES HORES 

L’establiment del moment d’utilització de les hores concedides per la votació als 
treballadors és potestat de l’empresari. 
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3.- JUSTIFICANTS DE VOTACIO 

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, l’empresa té el dret a 
sol·licitar a les seves persones treballadores l’exhibició del justificant d’haver votat, 
expedit per la mesa electoral corresponent. 

 

4.- PERMIS DELS MEMBRES DE MESA ELECTORAL O D’INTERVENTORS  

A les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o 
d’interventors, se’ls ha de concedir un permís corresponent a la jornada complerta del 
dia 14 de febrer del 2021 i, a més, un permís corresponent a les 5 primeres hores de la 
jornada laboral del dia immediatament posterior.  

El permís de les 5 primeres hores del dia següent al de les eleccions es fa extensiu a les 
persones treballadores que aquell dia gaudeixin de descans setmanal i acreditin la seva 
condició de membre de taula o interventor. 

Per tal de facilitar el compliment dels deures dels membres de les meses electorals 
durant la jornada electoral, el torn de nit que comença el dia de la votació s’ha de 
computar com a jornada laboral del dia. 

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. 

5- PERMIS DELS APODERATS QUE EL DIA DE LES ELECCIONS SIGUI COINCIDENT AMB LA 
SEVA JORNADA LABORAL 

Els treballadors/es que acreditin la condició d’apoderats i que no gaudeixin de descans 
el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït durant la jornada completa del 
diumenge 14 de febrer del 2021 i de caràcter no recuperable. 

6.- POSSIBILITAT DE CANVI DE TORN 

Si alguna de les persones treballadores són membres de mesa electoral o interventors i 
hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada 
electoral, l’empresa, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn per tal 
que pugui descansar la nit anterior a les eleccions. 
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7.- CALCUL DEL SALARI DE LES PERSONES TREBALLADORES AMB DRET AL PERMIS 

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no 
recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, aquest s’ha de calcular 
d’acord amb la mitjana percebuda pel treballador per aquest concepte en els últims sis 
mesos treballats immediatament anteriors. 

8.- PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIO 

El personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, en les administracions 
locals de Catalunya i en els seus organisme autònom o en l’Administració General de 
l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, tenen dret als mateixos permisos 
retribuïts en les mateixes circumstàncies idèntiques a les citades anteriorment.  

 

QUADRE RESUM PERMISOS RETRIBUITS I NO RECUPERABLES PERSONES 
TREBALLADORES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 14 DE FEBRER 
DEL 2021 

Si l’horari de treball NO coincideix amb 
l’horari de la votació (de 9 h a 20 h) 

 
0 hores de permís 

Si la jornada de treball és inferior a 2 
hores diàries 

 
0 hores de permís 

Si l’horari de treball coincideix amb 
l’horari de votació en més de 2 hores i 
treballa menys de 4 hores 

 
2 hores de permís 

Si l’horari de treball coincideix amb 
l’horari de votació 4 o més hores 

 
4 hores de permís 

Treballadores i treballadores a temps 
parcial 

Permisos igual que tot l’anterior, 
proporcionals al temps de treball 

Horari per anar a votar És l’empresa qui decideix 
Per formar part de la mesa com a 
president, vocal o interventor 
 

Festiu tot el dia 14 de febrer i 5 hores de 
permís retribuït el dia 15. Si treballa en 
torn de nit l’empresa ha de 
proporcionar-li el canvi de torn. 

Per fer d’apoderat Festiu tot el dia 14 de febrer. 
P.D. Per gaudir d’aquests permisos s’haurà d’aportar el justificant de votació a l’empresa o justificant 
de membre de mesa o apoderat. 

Atentament. 

Departament Laboral 


