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Nota informativa sobre els permisos del personal al  servei de l’Administració 
de la Generalitat amb motiu de les eleccions al Par lament de Catalunya 
convocades per al 21 de desembre de 2017  
 
 
 
Vist que la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya està prevista per al proper 
dia 21/12/2017  que coincideix amb un dia laborable, i en atenció a la infreqüència d’aquest 
fet, s’ha considerat convenient emetre criteris sobre l’aplicació dels permisos de què pot 
gaudir el personal.    
 
La normativa d’aplicació pel que fa als permisos dels empleats públics de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya 
convocades per al 21/12/2017 és la següent: 
 

- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.  
 

- Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos 
electorals. 
 

- Reial decret 953/2017, de 31 d’octubre, pel qual es dicten normes complementàries 
per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. 

 
- Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la 

Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general.   

 
 
 
Criteris sobre l’aplicació del permís per exercir e l dret de vot el 21/12/2017 i d’altres 
permisos amb motiu de les eleccions: 
 
 
1. Delimitació del permís per exercir el dret de vo t.  
 
El personal funcionari, laboral i estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb la condició d’elector i que no gaudeixi de descans el dia de la votació, 
disposa d’un permís de fins a quatre hores lliures dins de la jornada laboral, de caràcter 
retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions 
convocades.  Constitueix un supòsit del permís per deures inexcusables de caràcter públic. 
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2. Durada del permís per exercir el dret de vot. 
 
El permís de “fins a quatre hores” es concreta de la manera següent, considerant que l’horari 
dels col·legis electorals és de 9h a 20h del dia 21/12/2017: 
 

- Al personal que realitzi una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels 
col·legis electorals quatre o més hores, es concedirà un permís de quatre hores.  
 

- En cas que la coincidència sigui per temps inferior a quatre hores, s’estarà al 
següent: 
a) si la coincidència és de fins a dues hores, no hi ha dret al permís;  
b) si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues 

hores. 
- 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. 
 
En el supòsit que el personal realitzi una jornada inferior a la normal, el permís serà reduït 
proporcionalment a la seva jornada.  
 
Tramitació pel portal ATRI: Gestió del temps > Permisos i llicències > Sol·licituds > Permís 
per deures inexcusables. Cal indicar a Observacions: “Exercici del dret de vot”. 
 
 
3. Gaudiment del permís per exercir el dret de vot en cas de jornada amb part de 
l’horari de permanència obligada i part flexible. 
  
El personal funcionari, així com el personal laboral del VIè Conveni sense calendari laboral, 
subjecte al Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal 
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, i que té fixada una part de la jornada 
diària amb un horari de permanència obligada i la resta de la jornada flexible, pot gaudir del 
permís de fins a quatre hores amb independència de si coincideix amb l’horari de 
permanència obligada. És a dir, les hores del permís es poden imputar tant a la part de 
jornada de permanència obligada com a la part de jornada flexible. 
 
 
4. Concreció de l’horari de gaudiment del permís pe r exercir el dret de vot en funció 
de les necessitats dels serveis.  
  
S’ha de garantir l’exercici del dret de sufragi i, per tant, no es pot denegar el permís per 
exercir el dret de vot. No obstant, per tal de preservar la bona marxa dels serveis durant el 
dia de la votació, els responsables de personal podran determinar el moment de la utilització 
de les hores concedides, que sempre han de coincidir amb l’horari d’obertura dels col·legis 
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electorals. Aquesta concreció pot consistir, per exemple, en l’establiment de torns entre el 
personal d’una mateixa unitat directiva.  
 
Les concrecions horàries per exercir el dret de vot s’han de comunicar al personal amb la 
deguda antelació. 
 
 
5. Acreditació del permís per exercir el dret de vo t.  
 
Els responsables de personal podran sol·licitar el justificant acreditatiu d’haver votat, expedit 
per la mesa electoral corresponent.  
 
S’ha de comunicar prèviament al dia de la votació el fet de sol·licitar aquest justificant.  
 
 
6. Permís per assumptes personals el dia 21/12/2017  
 
En cas que es sol·liciti permís per assumptes personals pel dia 21/12/2017 i només es faci 
per a les hores de la jornada laboral que restin per treballar, és a dir, descomptant les hores 
que corresponguin del permís per exercir el dret de vot, s’exigirà el justificant acreditatiu 
d’haver votat expedit per la mesa electoral corresponent. L’obligatorietat d’aportar el 
justificant s’ha de comunicar prèviament al dia de la votació.   
 
L’autorització dels permisos per assumptes personals pel dia 21/12/2017 queda estrictament 
subordinat a les necessitats dels serveis i, en tot cas, s’ha de garantir que la unitat orgànica 
on es presten els serveis pugui assumir, sense danys a terceres persones o a la mateixa 
organització, les tasques de l’empleat que sol·liciti el permís.     
 
 
7. Adaptació del gaudiment del permís per a col·lec tius específics. 
 
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. Entre d’altres adaptacions, es poden adoptar mesures per 
facilitar al personal el vot per correu d’acord amb el previst al punt 8.  
 
Tot això, sens perjudici de les especificacions previstes als punts 1.3 i 1.4  de la Circular 
5/2006 respecte dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, el cos de Bombers, el 
personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya i el personal que presta serveis 
en l’àmbit assistencial.  
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8. Permís per a l’exercici del dret de vot en cas d e vot per correu.  
 
Al personal que realitzi funcions lluny del domicili que consti en el cens electoral o en d’altres 
condicions no imputables a la persona interessada, de les quals es derivin dificultats per 
exercir el dret de vot el dia 21/12/2017, per tal que pugui formular personalment la sol·licitud 
de certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens (del 28 d’octubre a l’11 de 
desembre), i per a la remissió del vot per correu (del 2 al 17 de desembre), se li concedirà 
un permís de fins a quatre hores lliures dins de la jornada laboral que li correspongui.  
 
Tramitació pel portal ATRI: Gestió del temps > Permisos i llicències > Sol·licituds > Permís 
per deures inexcusables.  Cal indicar a Observacions: “Exercici del dret de vot per correu”.  
 
 
9. Altres permisos  
 
9.1 Permisos per exercir com a president o vocal de les  meses electorals , interventor 
o apoderat. 
 
El personal que hagi estat designat president/a o vocal de les meses electorals, president 
suplent o vocal suplent, o tingui la condició d’interventor/a o apoderat/da ho haurà de 
comunicar amb antelació suficient als responsables de recursos humans del departament, 
organisme o entitat on presta serveis a efectes del gaudiment dels permisos previstos en 
aquest apartat. 
 
El personal que hagi estat designat president o vocal de les meses electorals  o tingui la 
condició d’interventor , i que no gaudeixi de descans el dia de la votació, tindrà dret durant 
el dia de la votació a un permís de jornada completa i també a un permís durant les cinc 
primeres hores del dia immediatament posterior.  
 
El personal que gaudeixi de descans el dia de la votació i que hagi exercit com a membre de 
la mesa o interventor tindrà dret a gaudir d’un permís durant les cinc primeres hores del dia 
següent al de la votació, 
 
El personal que tingui la condició d’apoderat  i que no gaudeixi de descans el dia de la 
votació tindrà dret a gaudir d’un permís de jornada completa durant el dia de la votació. No 
obstant, no tindrà dret a un permís durant les cinc primeres hores del dia següent al de la 
votació. 
 
El personal que hagi estat designat president/a suplent  o vocal suplent  de les meses 
electorals, i que no gaudeixi de descans el dia de la votació, tindrà dret a un permís pel 
temps indispensable des de què es presenta al local electoral en el moment de la  
constitució de la mesa fins a la seva incorporació al seu lloc de treball.  
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Tots aquests permisos constitueixen supòsits del permís per deures inexcusables de 
caràcter públic i seran retribuïts i no recuperables un cop acreditada l’actuació com a 
membre de la mesa, interventor o apoderat mitjançant certificat de la Junta electoral. 
 
Tramitació pel portal ATRI: Gestió del temps > Permisos i llicències > Sol·licituds > Permís 
per deures inexcusables.  Cal indicar, segons s’escaigui, a Observacions: “President de 
mesa electoral”, “Vocal de mesa electoral”, “Interventor”, “Apoderat”, “President suplent de 
mesa electoral”  o “Vocal suplent de mesa electoral”. 
 
 
9.2 Permís dels representants de l'Administració. 
 
El personal que actuï com a representant de l'Administració el dia de les eleccions i que 
aquest dia no gaudeixi de descans, té dret a absentar-se justificadament del lloc de treball. 
 
Atès el caràcter voluntari de la designació com a representant de l’Administració i la 
inexistència d’un permís específic per a aquest supòsit, es tractarà com una absència del 
lloc de treball justificada de la totalitat de la jornada laboral si bé caldrà recuperar les hores 
corresponents. Aquesta absència s’ha de comunicar per la persona interessada amb 
suficient antelació als responsables de personal i la consideració d’aquesta absència com a 
justificada està supeditada a les necessitats dels serveis degudament motivades. El 
personal d’administració i tècnic i el personal laboral subjecte al VI Conveni Únic ha de 
recuperar els temps d’absència preferentment un cop finalitzada la jornada diària habitual i 
en el termini màxim de quatre mesos comptats a partir de l’endemà de les eleccions. Pel que 
fa a la resta de col·lectius, els òrgans competents en matèria de recursos humans fixaran els 
termes i les condicions en els àmbits respectius, si s’escau. 
 
Tramitació pel portal ATRI: Gestió del temps > Justificació de no presència > Altres gestions 
externes. Cal indicar a Observacions: ”Representant de l’Administració en eleccions 21D 
2017” . 
 
Alternativament a la recuperació horària, la persona interessada pot optar per sol·licitar, 
prèviament al dia 21/12/2017, un permís per assumptes personals o un dia de vacances la 
concessió del qual queda supeditada a les necessitats del servei degudament motivades. 
 
Els representants de l’Administració, atès que no presten serveis efectius durant la jornada 
electoral, no tenen dret al permís de fins a quatre hores per exercir el dret de vot. Tampoc 
tenen dret al permís corresponent a les cinc hores de l’endemà de la jornada electoral. 
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9.3 Permisos per participar com a candidat 
 
El personal que es presenti com a candidat a les eleccions podrà ser dispensat, prèvia 
sol·licitud, de la prestació de serveis en les seves respectives unitats durant la campanya 
electoral (del 5 al 19 de desembre). És un permís de caràcter retribuït i no recuperable i 
constitueix un supòsit del permís per deures inexcusables de caràcter públic. 
 
El permís haurà de ser concedit per l’òrgan competent del departament, organisme o entitat 
on presti serveis la persona interessada i podrà ser requerida perquè aporti  la documentació 
que permeti acreditar el fet causant del permís.  
 
Tramitació pel portal ATRI: Gestió del temps > Permisos i llicències > Sol·licituds > Permís 
per deure inexcusable – candidat electoral.  
 
 
Barcelona, 28 de novembre de 2017 


