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0. Introducció 

Mitjançant el Reial decret 5/2005, de 14 de gener, es convoca un 
referèndum consultiu sobre la decisió política de ratificar el Tractat pel qual 
s’estableix una constitució per a Europa. Aquesta consulta popular es 
portarà a terme el dia 20 de febrer de 2005. 
 
En aquest procés de consulta popular, el cos de Mossos d’Esquadra ha de 
vetllar per l’ordre públic i garantir la seguretat ciutadana en tots els col·legis 
electorals de les comarques en què els efectius del cos hi estan 
desplegats. 
 
Per això es fa necessari regular les condicions que permetin garantir 
l’exercici del dret de vot dels funcionaris dels cos de Mossos d’Esquadra i 
assegurar, al mateix temps, els serveis policials de seguretat pública durant 
el decurs de la jornada de realització del referèndum. 
 
D’acord amb l’esmentat Reial decret de convocatòria del referèndum, les 
normes que el regeixen són la Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre 
la regulació de les diferents modalitats de referèndum, la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i el Reial decret 
605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos 
electorals. 
 
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, i 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 
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Governació (actualment, d’Interior) per la Llei 10/1994, d’1 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, dicto les normes següents: 
 

1. Permisos per exercir el dret de vot en la jornada de votació 

1.1. Els membres dels cos de Mossos d’Esquadra que tinguin planificada 
una jornada de treball que coincideixi totalment amb l’horari de votació en 
els col·legis electorals, disposaran de fins a quatre hores de permís de 
caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que puguin exercir el seu 
dret a vot en la consulta popular convocada. 

 
1.2. Els membres dels cos de Mossos d’Esquadra que tinguin planificada 
una jornada de treball que coincideixi parcialment amb l’horari de votació 
en els col·legis electorals, si aquesta coincidència és de fins a dues hores, 
no gaudiran de permís; si la coincidència és de més de dues hores i menys 
de quatre, podran gaudir d’un permís de fins a dues hores; i si la 
coincidència és de quatre o més hores, podran gaudir del permís general 
de quatre hores, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot en la 
consulta popular convocada. 

 
1.3. En el supòsit que aquest personal realitzi una jornada inferior a la 
normal, el permís serà reduït proporcionalment a la seva jornada. 

 
1.4. Els membres dels cos de Mossos d’esquadra que tinguin planificada 
una jornada de treball que no coincideixi ni totalment ni parcialment  amb 
l’horari de votació en els col·legis electorals, no podran gaudir de cap dels 
permisos regulats en aquesta instrucció. 

 
1.5. Els membres del cos de Mossos d’Esquadra que exerceixin el seu dret 
de vot d’acord amb alguna de les modalitats de permisos regulades en els 
punts anteriors, hauran de presentar el certificat d’haver votat, que els serà 
expedit per la mesa electoral corresponent. Aquest certificat el presentaran 
davant de la seva oficina de suport dins del primer dia posterior a la jornada 
electoral en què, d’acord amb la seva planificació, els correspongui 
treballar. 

 
1.6. El cap la unitat corresponent determinarà, d’acord amb les necessitats 
del servei, el moment en què els efectius a les seves ordres podran gaudir, 
si escau, dels permisos regulats en aquesta Instrucció per a l’exercici del 
dret de vot dins de la jornada laboral. 
 

2. Permisos per exercir del dret de vot per correu 
 
2.1. Per tal de facilitar l’exercici del dret de vot dels membres del cos de 
Mossos d’Esquadra, es recomana l’exercici del vot per correu a aquells 
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membres del cos de Mossos d’Esquadra que tinguin planificada una 
jornada de treball que coincideixi totalment o parcialment amb l’horari de 
votació en els col·legis electorals. 
 
 
 
 
2.2. Es podrà concedir un únic permís de fins a 4 hores per a l’exercici del 
vot per correu si el funcionari del cos de mossos d’esquadra acredita que té 
planificat treball la jornada del dia 20 de febrer, per tal que realitzi els 
tràmits de sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció en el 
cens i la tramesa del vot, en el termini que finalitza el dia 10 de febrer per al 
primer tràmit, i dins del termini que finalitza tres dies abans de la votació 
(17 de febrer) per a la tramesa postal del vot. 
 
2.3. Els membres del cos de Mossos d’Esquadra que triïn l’opció del vot per 
correu i que gaudeixin del permís indicat, hauran d’acreditar 
documentalment que han efectuat els tràmits per als quals ha estat 
concedit el permís, és a dir, la sol·licitud de la certificació censal i la 
tramesa postal del vot. 
 
Barcelona, 25 de gener de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Samsó Huerta 
Director general de Seguretat Ciutadana 
SGCP/MCP/jm 
-- 


