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Permisos als treballadors que
vulguin anar a votar el 21D
El permís retribuït serà de com a màxim 4 hores, dins de la jornada laboral que
correspon a cada treballador en relació a les hores que treballa.
Permisos per a treballadors que vulguin anar a votar a la seva escola electoral
Aquelles persones treballadores que vulguin exercir el seu dret a vot el proper 21 de desembre
disposen de permisos retribuïts, establert al Real Decreto 953/2017 per la qual s'estableixen les
instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al
Parlament de Catalunya el 21 de desembre. El permís retribuït serà de com a màxim 4 hores, dins
de la jornada laboral que els correspongui amb el següent esglaonat segons la seva jornada
coincideixi amb l'horari dels col·legis electorals:
-Quan coincideixi en més de 4 hores: permís retribuït de 4 hores
-Quan la coincidència sigui de més de 2 hores i menys de 4: permís retribuït de 2 hores
-Quan la coincidència sigui de menys de dues hores: no cal concedir permís
-Quan la jornada no coincideixi ni total ni parcialment amb l'horari dels col·legis
electorals: no cal concedir permís.
-Quan la jornada és a temps parcial: s'ha de reduir proporcionalment la durada del permís
esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a
l'habitual, legal o convinguda.
A efectes d'abonament del salari del temps utilitzat per anar a votar els empresaris tenen dret a
sol·licitar justificant acreditatiu expedit per la mesa electoral corresponent.
La determinació del moment d'utilització de les hores concedides és potestat de l'empresari.
Permisos per aquells treballadors nomenats membres de la mesa electoral o interventor
Aquells que tinguin obligació de treballar el dia de la votació tindran dret a un permís retribuït i no
recuperable de jornada completa durant el dia de la votació i a una reducció de la seva jornada
de treball de les primeres cinc hores el dia immediatament posterior. Aquells que gaudeixin
de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït i no recuperable les cinc primeres
hores l'endemà de les eleccions.
A efectes de l'abonament d'aquest permís s'ha de justificar l'actuació com a membre de mesa o
interventors.
PIMEC amplia la informacióamb els altres casos on també s'aplica retribució i permisos.
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