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NORMES LABORALS PEL REFERÈNDUM DEL 1 D’OCTUBRE 2017 
    

 
Sense ànim de fer cap valoració política de la situació, TEXFOR informa dels aspectes 

laborals relacionats amb la normativa que la Generalitat de Catalunya ha publicat 

sobre el Referèndum d’Autodeterminació i del recurs de la mateixa per part del Govern 

Central i la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional. 

 

S’ha publicat en el DOGC de 7 de Setembre el DECRET 140/2017, de 6 de 

Setembre, de normes complementaries per a la realització del Referèndum 

d’Autodeterminació de Catalunya, després d’haver estat publicada en data 6 de 

Setembre de 2017 la Llei 19/2017, de 6 de Setembre, del Referèndum 

d’Autodeterminació. 

 

El Decret 140/2017, en el Capítol XII regulava, entre altres qüestions, els permisos 

laborals derivats de la convocatòria del Referèndum.  

 

Davant la publicació de les esmentades normes, el Govern de l’Estat va presentar 

recurs de inconstitucionalitat contra la pròpia llei, incloent les normes 

complementàries de la mateixa. 

 

El Ple del Tribunal Constitucional va acordar el 7 de Setembre, per unanimitat, 

admetre a tràmit els quatre recursos presentats pel Govern Central en quan a les 

actuacions del Govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya referides a la 

celebració del referèndum d’autodeterminació previst per al pròxim 1 d’Octubre. 

 

En conseqüència, i en aplicació del Art. 161.2 de la Constitució Espanyola, el Ple del 

Tribunal Constitucional ha acordat la suspensió de totes les disposicions impugnades, 

no resultant d’aplicació cap de les previsions legals recollides en les esmentades 

normes, entre elles les d’àmbit laboral, i en tant no s’aixequi la suspensió. 

 

De totes maneres, els hi resumim a continuació les normes relatives als permisos 

laborals en matèria electoral, que així mateix han estat d’aplicació en els processos 

electorals portats a terme fins ara i que poden ser del seu interès: 

 

 Persones treballadores amb la condició de electors 

 

 Les persones treballadores amb la condició d’electors, que el dia 1 d’Octubre de 

2017 no gaudeixin del descans setmanal, tenen dret a un permís de com a màxim 
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quatre hores dintre de la jornada laboral. No es precís concedir el citat permís a les 

persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb  

l’horari d’apertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de 

dues hores; si és de més de dues hores i menys de quatre, s’ha de concedir un 

permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores s’ha de 

concedir el permís general de quatre hores. En el cas de portar a terme aquest dia 

una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda, la durada del permís serà 

proporcional.  

 Les persones treballadores que tinguin una jornada, l’horari de la qual, no 

coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret 

a cap permís. 

 La determinació del moment de utilització de les hores concedides per la votació, és 

potestat de l’empresari o l’empresària, el qual també te dret a sol·licitar el 

justificant acreditatiu d’haver votat, expedit  per la mesa electoral corresponent. 

  

Persones treballadores membres de mesa electoral, interventors o apoderats 

 

 Les persones treballadores que el dia de la votació no gaudeixin del descans 

setmanal, i que acreditin la condició de membres de Mesa electoral, de 

interventors, o apoderats, se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada 

complerta del dia citat. 

 Sigui o no sigui coincident el dia de la votació amb el gaudir del descans setmanal, 

en el cas de ser membre de Mesa electoral o interventor, a més, se’ls ha de 

concedir un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del 

dia immediatament posterior. Aquest permís ha de ser retribuït per l’empresa un 

cop justificada l’actuació como a membre de mesa o interventor. 

 En el cas de ser membre d’una Mesa electoral, interventor o apoderat, i es tingues 

que treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada 

electoral, l’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, ha de 

canviar-li el torn.  

 

Naturalesa dels permisos i càlcul del salari 

 

 Els permisos citats son retribuïts i de caràcter no recuperable. 

 Si el salari a percebre està constituït en part per una prima o incentiu, aquesta part 

ha de calcular-se d’acord amb la mitja percebuda per aquest concepte en els sis 

mesos immediatament anteriors. 

  

Personal al servei de l’Administració 

 

 El personal que presta serveis en l’Administració de la Generalitat, en les 

administracions locals de Catalunya i en el seus organismes autònoms en règim 

administratiu, estatutari o laboral tenen dret als mateixos permisos retribuïts en 

circumstàncies idèntiques a les citades en l’article anterior. 

  

Per a qualsevol dubte, poden contactar amb el nostre Departament Laboral en el      

e-mail georgina@texfor.es 
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