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CIRCULAR 5/2006, DE PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT EN ELECCIONS CONVO-
CADES DINS DEL MARC DE LA LLEI ORGÀNICA 5/1985, DE 19 DE JUNY, DEL RÈGIM ELECTORAL GENERAL 
 

El Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals estableix, en desenvo-
lupament de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, les normes relatives als permisos dels 
treballadors en general i del personal de les Administracions Públiques per a participar en aquests processos.  

 
D’altra banda, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes 

de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de 
Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, estableixen en la seva regulació dels drets i deures del 
personal respectiu, la concessió de permisos per deures inexcusables de caràcter públic, pel temps que sigui indispen-
sable per complir-los. 

 
Consegüentment, d’acord amb aquest marc legal, en aquesta circular s’adapten els permisos que s’estableixen per a 

què el personal al servei de l’Administració de la Generalitat pugui exercir el dret de vot, formar part de les meses i parti-
cipar en la campanya electoral, i es dicten les normes següents: 

 
 

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
1.1. Aquesta circular serà d’aplicació al personal funcionari, laboral o estatutari que presta serveis a l’Administració de 

la Generalitat, respecte tots els processos electorals que es convoquin dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general.  

1.2. No obstant l’anterior, els diferents Departaments poden establir les adaptacions que siguin convenients d’acord 
amb les necessitats dels seus serveis o l’organització de determinats col·lectius de personal amb especificitats pròpies. 

1.3. El Departament d’Interior ha de dictar les instruccions oportunes per a l’aplicació d’aquesta circular als membres 
del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers, en les quals es recomanarà l’exercici del vot per correu i 
s’adoptaran les mesures adients per tal que, sense que en resulti perjudicada l’eficàcia del servei, tots els funcionaris 
puguin disposar, dins del seu horari laboral, de fins a quatre hores lliures per a l’exercici del dret de vot.  

1.4. Així mateix, el Departament de Justícia respecte el personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya i 
el Departament de Salut, mitjançant l’Institut Català de la Salut, respecte el personal que presta serveis en l’àmbit assis-
tencial; també han d’establir, en el seu cas, les mesures pertinents per tal que aquests col·lectius puguin exercir el dret 
al vot, sense que es vegi alterada la correcta prestació de serveis.  

 

2. PERMISOS PER A L’EXERCICI DEL DRET DE VOT 
2.1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un 

permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que 
pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades. 

 2.2. En el supòsit que aquest personal realitzi una jornada inferior a la normal, el permís serà reduït proporcionalment 
a la seva jornada. 

2.3. Al personal que realitzi una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, si la coinci-
dència és de fins a dues hores, no caldrà concedir-li permís; si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedi-
rà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, es concedirà el permís general de qua-
tre hores, amb la limitació establerta anteriorment. 

2.4. El personal que realitzi una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels 
col·legis electorals no tindrà dret al permís. 

 

3. SUPÒSITS ESPECIALS DE VOT PER CORREU 
Al personal que realitzi funcions lluny del domicili que consti en el cens electoral o en altres condicions no imputables 

a l’interessat, de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, se li concedirà un 
permís de fins a quatre hores lliures dins de la jornada laboral que li correspongui, que es podrà gaudir fins al desè dia 
anterior al de la votació, per tal que pugui formular personalment la sol·licitud de certificació acreditativa de la seva ins-
cripció en el cens, segons estableix l’article 72 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, modificat per la Llei orgànica 
6/1992, de 2 de novembre. 

 

4. PERMISOS PER SER MEMBRES DE MESA ELECTORAL O INTERVENTOR 
4.1. El personal que no gaudeixi de descans el dia de la votació, i que hagi estat nomenat president o vocal de les 

meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada 
completa, sempre que aquest dia no sigui de descans, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia imme-
diatament posterior. 
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4.2. Tindrà dret igualment a un permís durant les cinc primeres hores del dia següent al de la votació, el personal que 
hagi exercit com a membre de la mesa o interventor que gaudeixi de descans el dia de la votació. 

4.3. Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com a membre de la mesa o in-
terventor.  

 

5. PARTICIPACIÓ COM A APODERAT 
El personal que acrediti la seva condició d’apoderat i justifiqui la seva actuació, tindrà dret a gaudir d’un permís retribu-

ït durant el dia de la votació, si no gaudeix en aquesta data de descans. 
 

6. PARTICIPACIÓ COM A CANDIDAT 
6.1 El personal que es presenti com a candidat a les eleccions, pot ser dispensat, prèvia sol·licitud, de la prestació de 

serveis en les seves respectives unitats orgàniques, d’acord amb l’establert per l’article 96.1.d) del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, i per l’article 47.f) del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del perso-
nal laboral de la Generalitat de Catalunya, durant la campanya electoral. 

6.2. L’esmentat permís haurà de ser concedit per l’òrgan competent del departament on estigui adscrit l’organisme o 
l’entitat en la què presti els seus serveis l’interessat el qual  podrà ser requerit per aportar la documentació que permeti 
acreditar el fet causant del permís. 

 

7. SEGUIMENT 
Per tal de garantir la bona marxa dels serveis durant el dia de la votació, els responsables de personal podran deter-

minar el moment d’utilització de les hores concedides, de la qual cosa se’n donarà coneixement al personal amb la de-
guda antelació. Així mateix, aquests òrgans, prèvia comunicació al personal, podran sol·licitar els justificants que consi-
derin oportuns en relació amb la concessió dels permisos previstos en aquesta circular. 

 
 

El Director General de la Funció Pública 
 
Carles Arias i Casal 
 
Barcelona, 4 d’octubre de 2006 

 
 
 
 

 


