
 

 Drets dels treballadors/es per participar a les eleccions estatals 26/06/2016  (maig 2016)   

Fitxes Sindicals 
Ajuntament de 

L’Hospitalet 

Drets dels treballadors/es per participar a 
les ELECCIONS ESTATALS del 26/06/2016 

 

 

NOTA: Càlcul del salarI  Art. 8. “Si el salari a percebre per les persones 
treballadores  amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en 
part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord 
amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte 
esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors” 

TREBALLADORS I  
TREBALLADORES 
AMB LA CONDICIÓ 
D’ELECTORS I 
ELECTORES 

TREBALLEN EL 26/6/2016:  PERMÍS PER ANAR A VOTAR 

Amb el següent horari 
coincident amb l’horari de 
votació de les taules 
electorals. 

 Fins a 4 hores. 

 Proporcional a la jornada del 
dia (si es té jornada parcial) 

 No recuperable 

 Retribuït amb tot el salari 

 L’horari el determina 
l’empresari/a 

 L’empresari/a pot requerir 
justificant de votació 

 0 a 2 h. 0 hores 

 Més de 2 i menys de 4 h. 2 hores 

 4 hores o més. 4 hores 

TREBALLEN DESPLAÇATS O AMB ESPECIALS 
DIFICULTATS PER VOTAR EL 26/06/2016 

 PERMÍS PER TRAMITAR, PERSONALMENT, LA 
CERTIFICACIÓ PER VOTAR PER CORREU 

 Permís fins a 4 hores màximes. 

 Es pot gaudir fins el dia 16 de juny del 2016. 

 Permís per realitzar el tràmit de certificació necessari per 
emetre el vot per correu. 

 L’empresari/a pot requerir justificant del tràmit realitzat. 

 

MEMBRES TAULES 
INTERVENTORS I 
INTERVENTORES 

PERMISOS 
 Permís retribuït, i no recuperable, per tota la jornada si 

treballen aquell dia. 

 Permís retribuït  i no recuperable de les 5 primeres hores de 
la jornada del dia immediatament posterior: dilluns 27 juny. 

 Canvi de torn si es treballa la nit anterior al dia de votació. 

 L’empresari/a pot requerir certificació d’haver actuat. 

 

APODERATS I 
APODERADES 

PERMISOS 
 Permís retribuït, i no recuperable, per tota la jornada si 

treballen aquell dia. 

 Canvi de torn si es treballa la nit anterior al dia de votació. 

 L’empresari/a pot requerir certificació d’haver actuat. 

Maig 2016 


