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AFECTACIÓ ELECCIONS 21 DESEMBRE AL 
PERSONAL PAS  

 
 

La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya està prevista per al pròxim 
21/12/2107 que coincideix amb un dia laborable. Afecta directament els treballadors i 
treballadores dels centres educatius, de manera que tal com estableix el Reglament 
605/1999 serà un dia inhàbil als centres educatius, per tant, serà com un festiu més per 
al personal que presta serveis en centres educatius, és a dir, Escoles, Instituts, 
CFA, EOI, Llars etc. Això no afectarà ni a les seus administratives ni als centres no 
lectius, com ara EAPs ni CRPs, als qui els serà d’aplicació la normativa recollida a: 
 

- Llei Orgànica 5/1985 de 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 

de 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, de Règim Electoral General. 

 
La normativa general es pot resumir a grans trets: 
 
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. 
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El permís de fins a quatre hores es concreta de la manera següent, considerant que 
l’horari dels col·legis electorals és de 9 a 20 hores del dia 21/12/2017: 
 

o Al personal que realitzi una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari 

dels col·legis quatre o més hores se li concedirà un permís de quatre hores. 

o En cas que la coincidència sigui per temps inferior a quatre hores: si la 

coincidència és de fins a dues hores, no hi ha dret al permís; si és de més 

de dues hores i menys de quatre, el permís serà de dues hores. 

o El personal que realitzi una jornada l’horari de la qual no coincideixi 

totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals no tindrà dret al 

permís. 

 
El personal que té fixada una part de jornada diària amb un horari de permanència 
obligada i la resta de jornada flexible (el PAS no en forma part), pot gaudir del permís de 
fins a quatre hores amb independència de si coincideix amb l’horari de permanència 
obligada. De manera que les hores es podran imputar tant al segment de permanència 
obligada com a la part flexible. 
 
Per tal de preservar la bona marxa dels serveis durant la jornada electoral, 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 electorals. 
Les unitats directives podran establir torns, concretant-los amb la deguda antelació. 
 
Els responsables de personal podran sol·licitar el justificant acreditatiu d’haver votat, que 
haurà expedit la mesa electoral corresponent. 
 
En cas de remissió del vot per correu, es concedirà un permís de fins a quatre hores dins 
de la jornada que correspongui. 
 
El personal que hagi estat designat president/a 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 la jornada completa i també un permís durant les cinc 
primeres hores de l’endemà del dia 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, 
però no tindrà el permís de les cinc primeres hores del dia següent a les eleccions. 
 
Podeu accedir a la nota publicada al respecte per Funció Pública  
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