
  

Página 1 de 3 

 

 

Consultoría y Estudio Legal Bufete de Abogados SLP 

Consell de Cent nº 413-415, 3º 2ª 

08009 Barcelona. 

Tfno. 93 265 80 13 - Fax 93 265 05 89 

 

 

 

 

Circular Laboral-Seg. Social 

Nº 03/2021 

04/02/2021 

 

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  PPEERRSSOONNEESS  

TTRREEBBAALLLLAADDOORREESS  AA  LLEESS  EELLEECCCCIIOONNSS  AALL  

PPAARRLLAAMMEENNTT  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

EELL  1144  DDEE  FFEEBBRREERR  DDEE  22002211  
 

Com és ben sabut, està prevista la celebració d'Eleccions al Parlament de Catalunya, el proper 
diumenge, 14 de Febrer de 2021. Amb motiu d'aquesta celebració d'eleccions s'ha publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del dia 29 de Gener de 2021, l'Ordre TSF / 19/2021, 
de 27 de Gener, que estableix les instruccions necessàries per a la participació de les persones 
treballadores en l'esmentat procés electoral. 
 
 
I.- PERSONES TREBALLADORES QUE NO GAUDEIXIN DEL DESCANS SETMANAL 

Les persones treballadores votants, que el dia de la celebració de les Eleccions no 
gaudeixin del descans setmanal, o el que és el mateix, les persones que el dia de les 
Eleccions hagin de treballar, tindran dret a un permís retribuït no recuperable de, com a 
màxim, 4 hores perquè puguin exercir el seu dret de vot. 
 
 Remuneració: 

 
La remuneració en aquest cas serà la que correspondria a la persona treballadora si 
hagués prestat els seus serveis normalment (NOTA: Remissió a el Punt V de la present 
Circular). 
 

 Durada del Permís Retribuït: 
 

 Si la jornada de la persona treballadora coincideix en 4 o més hores amb l'horari 
dels Col·legis Electorals (de 09:00 a 20:00 hores), es tindrà dret al permís general 
de 4 hores. 
 

 Si la jornada de la persona treballadora coincideix en més de 2 però en menys de 4 
hores amb l'horari dels Col·legis Electorals, es tindrà dret a un permís de 2 hores. 
 

 Si la jornada de la persona treballadora coincideix com a màxim en 2 hores amb 
l'horari dels Col·legis Electorals, no es tindrà dret a cap permís. 
 

 Si la jornada de la persona treballadora no coincideix ni total ni parcialment amb la 
dels Col·legis Electorals, no es tindrà dret a cap permís. 

La durada del permís es reduirà proporcionalment quan, el dia de les Eleccions, la 
persona treballadora realitzi una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8329/1833285.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8329/1833285.pdf
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 Drets de l’empresari: 
 
L’Empresari pot determinar el moment d'utilització de les hores concedides per a la 
votació, que haurà de coincidir amb l'horari dels Col·legis Electorals. És a dir, 
l'Empresari, com a mesura organitzativa de la seva Empresa, podrà "fixar" la franja horària en 
què la persona treballadora pugui exercir el seu Dret a vot, coincidint amb l'horari de treball i 
l'horari d'obertura dels Col·legis Electorals. 
 
L’Empresari pot demanar a la persona treballadora, amb caràcter previ a la seva 
retribució, un justificant acreditatiu d'haver votat; justificant que s'expedeix a la mateixa 
mesa electoral corresponent on s'exercita el dret a vot. 
 

 
II.- PERSONES TREBALLADORES MEMBRES D’UNA MESA ELECTORAL O 
INTERVENTORS 

a) A les persones treballadores que NO gaudeixin del descans setmanal el dia de les 
Eleccions i acreditin la condició de membres d’una mesa electoral o d'interventors, 
se'ls concedirà un permís retribuït de la jornada complerta del dia de la votació i un 
altre corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia 
immediatament posterior al de la votació, no recuperable en cap dels dos casos. 
 
També en aquest cas i amb caràcter previ al pagament per l'empresari, s'haurà de 
justificar per la persona treballadora la seva actuació com a membre de la taula o com a 
interventor. 
 

b) A les persones treballadores que SÍ gaudeixin del descans setmanal el dia de les 
Eleccions i acreditin la condició de membres de la mesa electoral o d'interventors, 
se'ls concedirà un permís retribuït no recuperable de les 5 primeres hores de la 
jornada laboral del dia immediatament posterior al de la votació. 
 
 

III.- PERSONES TREBALLADORES  APODERADES 

 
Les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats, que diumenge dia 14 de 
febrer no gaudeixin del seu descans setmanal, tindran dret a un permís retribuït, no 
recuperable, de la jornada complerta per a aquest mateix dia. 

 
 

IV.- POSSIBILITAT DE CANVI DE TORN 

Si una persona treballadora que participa com a membre de la mesa electoral, com a 
interventor o com apoderat 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 
el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions. 

 
 

V.- CÀLCUL DEL SALARI DE LES PERSONES TREBALLADORES AMB DRET A PERMÍS 
 
Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret a l'permís retribuït i no 
recuperable està constituït en part per prima o incentiu, l'esmentada part es calcularà 
d'acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat, 
en els sis mesos treballats immediatament anteriors. 
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VI.- VOT PER CORREU 
 

A les persones treballadores que prestin els seus serveis o realitzin funcions lluny del seu 
domicili habitual, o en altres condicions que dificultin l'exercici del seu dret de vot, tindran dret a 
un permís retribuït de fins a 4 hores perquè puguin formular personalment la sol·licitud de 
certificació necessària per votar per correu. 
 
L'esmentat permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 5 de Febrer 
de 2021. 
 
 

 

 

Des de Consultoría y Estudio Legal. Bufete Abogados, S.L.P. ens mantenim a la seva disposició 

per a qualsevol ampliació o aclariment que precisin respecte aquests o altres temes laborals en 

que els hi puguem prestar la nostra  col·laboració professional.  

 

Consultoría y Estudio Legal. Bufete Abogados, S.L.P. 
 José Manuel Moya 
 Advocat 
 


