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0. Introducció 
 
Mitjançant el Reial Decret  374/2003 de 31 de març, pel qual es convoquen eleccions 
locals i les assemblees de Ceuta i Melilla, s’estableix que el proper dia 25 de maig es 
celebraran les eleccions municipals. 
 
En aquest procés electoral el cos de Mossos d’Esquadra ha de vetllar i garantir la 
seguretat  ciutadana en tots els col·legis electorals en les comarques en que estan 
desplegats. 
 
Per això, es fa necessari regular les condicions que permetin garantir l’exercici del dret 
de vot dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra i assegurar al mateix temps, el 
servei de seguretat pública durant el desenvolupament de la jornada electoral. 
 
Tenint en compte el que disposen els articles 47 i 48 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 
de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, el  Decret 146/1996, de 30 d’abril, 
pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de Mossos 
d’Esquadra el Decret 15/1997, de 21 de gener, pel qual es regula el règim de 
llicències, permisos i vacances dels membres del cos de Mossos d’Esquadra. 
 
De conformitat amb les competències que m’atorga l’article 5.2 d del Decret 157/1996, 
de 14 de maig, de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i les 
facultats atorgades al Departament de Governació per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, dicto les normes següents:  
 
 
1. Permisos per exercir el dret de vot 
 
1.1 Els efectius del cos de Mossos d’Esquadra que se’ls hi planifiqui treball que 

coincideixi totalment amb la jornada electoral del dia 25 de maig de 2003 
disposaran de fins a quatre hores de permís de caràcter retribuït i no recuperable, 
amb la finalitat que pugui exercir el seu dret a vot a les eleccions convocades. 

 
1.2 El personal que realitzi una jornada de treball que coincideixi parcialment amb 

l’horari dels col·legis electorals, si la coincidència és de fins a dues hores, no 
gaudirà de permís; si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, 
es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o  
més hores, es concedirà el permís general de quatre hores, amb la limitació   
establerta anteriorment.  

 
1.3 Els efectius que tinguin una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni 

parcialment amb el dels col·legis electorals no tindrà dret a cap permís.  
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1.4 Els efectius presentaran el justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa 

electoral corresponent, el següent dia de treball  efectiu posterior a les eleccions. 
 
1.5 El cap de la unitat determinarà, d’acord amb les necessitats dels servei, el moment 

d’utilització de les hores concedides per a la votació.   
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