
 

 

Permisos retribuïts que tenim els treballadors per compte d'altre que ens 
correspongui treballar el dia 28 d'abril de 2019 amb motiu de les Eleccions 
Generals. 

 
1) Permisos retribuïts per als treballadors que els toqui treballar el 28 d'abril 

i vulguin anar a votar: 
 

a) Si l'horari de treball no coincideix amb el de l'obertura de les meses 

electorals o ho faci per un període inferior a dues hores, en aquests supòsits 
no tindran dret a permís retribuït. 

 
b) Si l'horari de treball coincideix en dos o més hores i menys de quatre amb 

l'horari d'obertura de les meses electorals, gaudiran de permís retribuït de dues 
hores. 
 

c) Si l'horari de treball coincideix en quatre o més hores i menys de sis amb 
l'horari d'obertura de les meses electorals, gaudiran de permís retribuït de tres 

hores. 
 
d) Si l'horari de treball coincideix en sis o més hores amb l'horari d'obertura 

de les meses electorals, gaudiran d'un permís retribuït de quatre hores. 
 

2) Permisos retribuïts per als treballadors que tinguin la condició de 
Presidents o Vocals de Meses electorals, Interventors o Apoderats. 
 

Els treballadors per compte d'altre que el diumenge 28 d'abril hagin de treballar i 
hagin estat nomenats per a ocupar llocs de presidència o vocalia de les meses 

electorals, així com els qui acreditin la seva condició d'interventor@s, tenen dret a 
un permís retribuït durant el dia de la votació i de cinc hores en la jornada 
immediatament posterior. 

 
Així mateix, els qui acreditin la seva condició d'apoderats, tenen dret a un permís 

retribuït durant el dia de la votació, si no gaudeixen en tal data del descans setmanal. 
Si alguna de les persones compreses en qualsevol dels dos supòsits anteriors hagués 
de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, 

l'empresa, a petició de l'interessat, haurà de canviar-li el torn, a l'efecte de poder 
descansar la nit anterior al dia de la votació. 

 
 
 

EXERCEIX ELS TEUS DRETS, VOTA I PARTICIPA 
 


