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DRETS PER A TASQUES RELACIONADES AMB LA JORNADA ELECTORALS 

 

 

 

 

El dia de les eleccions es jornada laborable, tinc dret a absentar -me de la feina 
per anar a votar? 

SI . L’elector que presti serveis el dia de les eleccions pot disposar, dins l’horari laboral, fins a 

4 hores  per exercir el dret de sufragi, les quals serán retribuïdes.  Depenent de la coincidencia 
entre la jornada laboral i l’horari de votació, correspon 

Coincidència entre 2 i 4 hores      permís de 2 hores 
Coincidència de 4 o més hores           permís de 4 hores 
Coincidència fins a 2 hores    no hi ha dret  a permís 
Amb treball en jornada reduïda  reducció proporcional corresponent 
És potestat de l’empresa determinar el moment  d’utilització de les hores concedides per la 
votació. 
 

He d’aportar algún document a l’empresa per al gaud iment del permís?  

SI. Els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors l’aportació del justificant 

acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent, per tal de fer efectiu 
l’abonament del salari del temps utilitzat per votar. 

SECTOR GENERALITAT 

Tinc dret al permís si la meva jornada comença en el torn de nit del dia 
anterior a la votació i finalitza a les 8.30 hores del dia de la votació?   

No. Els treballadors que tinguin jornada laboral amb un horari que no coincideixi ni 

totalment ni parcialment amb el de la votació no tenen dret al gaudiment d’aquest 
permís. 

Si estic treballant lluny del meu 
domicili habitual o en altres 
condicions que em dificultin poder 
votar en el meu col·legi electoral el 
dia de les eleccions, puc exercir el 
meu dret de sufragi d’alguna altra 
manera?   

Sí, podeu votar per correu. 

Si he de votar per correu, tinc dret a un 
permís laboral per sol·licitar i tramitar el 
vot per correu?  

 Sí. Es concedirà un permís retribuït i no 

recuperable, de com a màxim quatre hores lliures 
dins la jornada laboral que els correspongui, per 
que puguin formular personalment la sol·licitud de 
certificació necessària per poder emetre el seu 
vot per correu. 

Quins drets tenen els interventors i  integrants d’una 
mesa electoral?   

Els interventors que siguin treballadors per compte d'altre i els 
funcionaris que acreditin la seva funció d'interventor/a tenen dret, 
durant el dia de la votació, a un permís retribuït de jornada completa 
si per ell és laborable i el dia immediatament posterior, a una 
reducció de la seva jornada laboral de cinc hores. 

Quins drets tenen els apoderats?   

Els treballadors per compte d’altre i els funcionaris 
que acreditin la seva condició d'apoderats tenen 
dret a un permís retribuït durant el dia de la 
votació. 

Possibilitat de canvi de torn . 

 Els membres de les meses, interventors/es, apoderats/des, que hagin de 
treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada 
electoral, l’empresari/ària, a petició de la persona interessada, ha de 
canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions 


