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Benvolguts clients i amics:
Donada la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 21 de desembre de
2017 i, al tractar-se d’un dia laborable, pensem que és adient fer unes breus consideracions
sobre els drets i deures dels treballadors durant la jornada electoral prevista, de conformitat
amb l’establert a l’Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, al Reial Decret 953/2017 de 31
d’octubre i a l’article 37.3.d) de l’Estatut dels Treballadors.
Permisos a que tenen dret els treballadors per anar a votar:
S’estableixen permisos fins a 4 hores dintre la jornada laboral per anar a votar, si bé, cal tenir
en compte que:
1. Cal tenir la condició d’electors
2. La durada del permís dependrà de la coincidència d’hores entre la jornada de treball i
l’horari de la votació (de 09.00 h. a 20:00 h.), de tal manera que:
a) coincidència igual o superior a 4 hores, la durada del permís serà de 4 hores.
b) coincidència superior a 2 hores i menor a 4 hores: la durada del permís serà de 2
hores.
c) si no hi ha coincidència o és de màxim 2 hores: no es tindrà dret a cap permís.
3. Per poder gaudir del permís caldrà la comunicació prèvia a l’empresa, que és qui té la
potestat per determinar les hores de gaudi del mateix.
4. L’empresa té dret a sol·licitar als seus empleats el justificant acreditatiu d’haver votat.
Permisos a que tenen dret els membres de Mesa Electoral o d’interventors:
1. Als treballadors que acreditin la condició de membres de la Mesa electoral o
d’interventors i el dia de la jornada electoral coincideixi amb la seva jornada laboral,
se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de
desembre i, a més a més, un permís corresponent a les 5 primeres hores de la jornada
laboral del dia immediatament posterior.
2. Als treballadors que acreditin la condició de membres de la Mesa electoral o
d’interventors que el dia de la jornada electoral gaudeixen del seu dia de descans
setmanal, se’ls ha de concedir un permís corresponent a les 5 primeres hores de la
jornada laboral del dia immediatament posterior.
Permisos a que tenen dret els apoderats:
Els treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i que el dia de les eleccions
coincideixi amb la seva jornada laboral, els correspon el permís durant la totalitat de la
jornada.
Canvis de torn:
Si algun membre de la Mesa electoral, interventor o apoderat, hagués de treballar en el torn
de nit del dia 20 de desembre, té dret a sol·licitar a l’empresa el canvi de torn per tal de poder
descansar la nit anterior a la jornada de les eleccions.

Retribució del permís:
Es tracta d’un permís retribuït i no recuperable. El treballador ha de percebre el seu salari
habitual, amb dos excepcions:
a. Si el salari del treballador està constituït en part per primes i/o incentius, aquesta part
del salaris a efectes del permís, s’ha de calcular d’acord amb la mitja percebuda per
aquests conceptes en els sis mesos immediatament anteriors.
b. Quan per l’exercici del càrrec es percebi una indemnització, aquest import es pot
descomptar de la retribució a abonar per l’empresari (71€ els presidents i 63€ els
vocals).
**********************

Per qualsevol dubte o més informació, podeu adreçar-vos al Departament Laboral per telèfon
al 93.736.98.60 o per email a abac@abac.cat i/o laboral@abac.cat
Aprofitem la present per fer-vos arribar una cordial salutació,
Estel Borrell
Advocada
Àbac Assessors SLU

Avís Legal:
Nota informativa elaborada pel departament laboral de Àbac Assessors, SLU. El seu contingut té caràcter
exclusivament informatiu i no constitueix en cap cas, assessorament legal.

