
Eleccions al Parlament de Catalunya - 14de febrer de 2021

Mesures de protecció davant la Covid-19 i
permisos retribuïts i no recuperables de les
persones treballadores

Mesures de protecció davant la Covid-19

Franges recomanades de vot

Consulta el teupunt de votació: potser ha canviat per l’amplia-
ció d’espais de votació, ho pots consultar aquí

Es recomana portar el vot preparat
des de casa.

Distància d’1,5 metres Porta la mascareta
posada en tot moment

Fes ús del gel hidroalcohòlic
en entrar i sortir de votar

1,5 m

- 09.00 a 12.00 hores: col·lectius de risc
- 12.00 a 19.00 hores: resta de votants
- 19.00 a 20.00 hores: persones contagiades, contactes estrets i sospitoses de contagi

Si la teva mesa no es constitueix el dia 14 de febrer aquests mateixos drets s’aplicaran el dia en que es faci
efectivament la constitució de la mesa de vot.

Pots trobar tota la informació a: ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per
a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021.

Permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores

Per exercir el dret a vot

Si l’horari de treball no coincideix amb l’horari de votació coincideix
2 hores o menys

Cap hora de permís

Si l’horari coincideix entre 2 i 4 hores amb l’horari de votació 2 hores de permís

Si l’horari coincideix 4 hores o més amb l’horari de votació 4 hores de permís

Si la teva jornada és inferior a l’habitual o legal tens dret a un permís proporcional a la jornada que es
realitzi el dia de la votació

L’empresa és qui decideix el moment en que pots exercir el teu permís i té dret a demanar justificant,
que hauras de demanar a la mesa electoral quan votis

Per als quals el dia de les eleccions
coincideixi amb la seva jornada laboral

Permís corresponent a la jornada completa del dia 14 de
febrer i permís de les 5 primeres hores de la jornada laboral
del dia posterior.

Per als quals el dia de les eleccions
gaudeixen del descans setmanal 5 hores de permís el dia 15 de febrer

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors

https://sede.ine.gob.es/ce-mesas/pages/frmPresentacion.xhtml

