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L’OBLIGACIÓ DE FER PART DE LES MESES 
ELECTORALS, DÓNA DRET ALS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES A FRUIR D’UNA REDUCCIÓ DE 

JORNADA DE 5 HORES EL 26 DE MAIG 
 

 

CCOO vol recordar als treballadors i treballadores que actuïn en alguna de les Meses 
Electorals el proper 25 de maig, que per ser dia festiu, i seguint allò que disposa el 
Reglament Electoral, tenen el dret de gaudir (en el cas de treballadors i treballadores 
de BMN) d’una reducció de jornada de 5 hores l’endemà, és a dir, el 26 de maig. 
 
El fonament jurídic és el següent: Règim Electoral General, Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny: 
 

"Article 28.1: Els treballadors per compte d'altri i els funcionaris nomenats 
Presidents o Vocals de les Meses Electorals tenen dret a un permís retribuït de 
jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral. En tot cas, tenen dret a 
una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament 
posterior ". 
 
"Article 78.4: Els treballadors per compte d'altri i els funcionaris que acreditin la 
condició d'interventors tenen dret durant el dia de la votació i el dia immediatament 
posterior, als permisos que l'article 28 d'aquesta Llei estableix per als membres de 
les meses electorals ". 
 
Aquest dret empara tant als designats membres de les meses electorals, com a aquells 
que actuïn com interventors de qualsevol de les candidatures. Perquè BMN pugui 
facilitar el seu exercici és necessari que tots els companys i totes les companyes que 
tinguin l’obligació de participar en una mesa, ho comuniquin fefaentment a RRHH i 
així puguin exercir el seu dret a reduir la jornada. 

 

PROTECCIÓ DE DADES:  
De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI adreçada a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la 
referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens 
qualque dubte al respecte pots remetre un 
correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar al 
telèfon 917028077. 

Fitxa d’afiliació     Data .…………………..….. 
 

Noms i Cognoms .................................... .................................................................................................................................................. 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….................................... ...…........ Data naixement ....................... ...................... 
 
Adreça............................................. ........................................................................................................................................................... 
 
Població .......................................... .....................................................................................  Codi postal ... ........................................... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. .....................…............ Firma:  

 
(Porta-la als teus representants CCOO o l’envies directament a la Secció Sindical del teu territori)   


