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PERMISOS LABORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA DEL PROPER DIA 21 DE DESEMBRE. 

Benvolgut/da client/a, 

En el 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, previstes pel proper dia 21 
de desembre, s’estableixen  els permisos laborals que han de gaudir els treballadors per 
a garantir el seu dret a vot, aspecte que en aquestes eleccions cobra especial rellevància 
atès que es duran a terme en dia laborable. 

Els permisos són els següents: 
 
 Aquells treballadors que tinguin la condició d’electors i treballin el dia de la votació 

tindran dret a un permís retribuït i no recuperable de fins a 4 hores dins de la seva 
jornada laboral d’aquell dia. 
 

 Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de les taules electorals 
o d’interventor i que treballin el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït  i 
no recuperable durant tota la jornada completa d’aquell dia, i les 5 primeres hores 
de la jornada laboral de l’endemà. 
 

 Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de les taules electorals 
o d’interventor, que no treballin el dia de la votació, tindran dret a un permís 
retribuït i no recuperable de les 5 primers hores durant la jornada laboral del dia 
següent. 

 
 Els treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i que treballin el dia de 

la votació, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada 
completa d’aquell dia. 

 
 
Aquests permisos no tindran raó de ser en aquells municipis on el dia 21 de desembre 
sigui festa local. 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENT LABORAL i DE SEGURIDAD SOCIAL 

Per a més informació pot contactar amb el departament laboral de  BELLAVISTA per telèfon o mitjançant 
correu electrònic a l’adreça: laboral@bellavistalegal.eu 

 


