
 

 

El permís esmentat tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el 
salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis 
normalment. 
 
La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la 
votació, que haurà de coincidir amb l’horari 
de l’empresari. 
 
Als treballadors que el dia 25 de novembre no gaudeixin de la festa laboral i 
que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls 
concedirà el permís corresponent a la jornada complerta del dia esmentat i, a 
més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada del dia 
immediatament posterior.
 
Els treballadors que gaudeixin de la festa laboral el dia de la votació i que 
acreditin la seva condició de membre de la mesa o interventor tindran dret a les 
cinc primeres hores del dia posterior
 
Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada complerta 
del diumenge de caràcter no recuperable als treballadors que 
condició d’apoderats i que aquests dia no gaudeixin de la festa laboral.
 
 

Coincidència de la jornada laboral
 amb l’obertura dels col·legis 
electorals  
 

2 hores màxim 
 

Més de dues hores i menys de 4
 

Quatre hores o més 
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El permís esmentat tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el 
salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis 

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la 
à de coincidir amb l’horari del col·legi electoral, serà potestat 

Als treballadors que el dia 25 de novembre no gaudeixin de la festa laboral i 
que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls 

irà el permís corresponent a la jornada complerta del dia esmentat i, a 
més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada del dia 
immediatament posterior. 

Els treballadors que gaudeixin de la festa laboral el dia de la votació i que 
ditin la seva condició de membre de la mesa o interventor tindran dret a les 

cinc primeres hores del dia posterior. 

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada complerta 
del diumenge de caràcter no recuperable als treballadors que acreditin la 
condició d’apoderats i que aquests dia no gaudeixin de la festa laboral.

Coincidència de la jornada laboral  
amb l’obertura dels col·legis 

Hores de permís  
 

0 hores 
 

Més de dues hores i menys de 4 2 hores 
 

4 hores 
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                           Permís per anar a Votar  

El permís esmentat tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el 
salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis 

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la 
el col·legi electoral, serà potestat 

Als treballadors que el dia 25 de novembre no gaudeixin de la festa laboral i 
que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls 

irà el permís corresponent a la jornada complerta del dia esmentat i, a 
més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada del dia 

Els treballadors que gaudeixin de la festa laboral el dia de la votació i que 
ditin la seva condició de membre de la mesa o interventor tindran dret a les 

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada complerta 
acreditin la 

condició d’apoderats i que aquests dia no gaudeixin de la festa laboral. 
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