
Els presidents i els vocals de les meses, així com els suplents que siguin 
finalment designats com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

En cas de requerir assistència sanitària:

A més, les persones designades poden al·legar altres causes, justificades documentalment, que la 
JEZ valorarà abans de resoldre les al·legacions. La JEZ ha de resoldre les al·legacions en el termini 
de 5 dies i comunicar-ho a la persona interessada.

Les causes legals que impedeixen l’acceptació del càrrec de vocal  
o president d’una mesa electoral (titular o suplent) són les següents:

ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS

DRETS I DEURES DELS MEMBRES DE LA MESA

AL·LEGACIONS A LA DESIGNACIÓ COM A MEMBRE MESA 

Eleccions al Parlament 2021
 parlament2021.cat

Membres de les meses electorals 

Des de la data de la notificació, disposes d’un termini de 7 dies naturals per presentar les  
al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al teu municipi de residència.

Ser candidat a les eleccions

Tenir la condició d’inelegible segons la Llei electoral

Percebre una dieta.

Estar protegits pel sistema de la Seguretat Social:

Assistència sanitària / prestacions recuperadores / prestacions econòmiques  
en cas d’incapacitat temporal, invalidesa, mort o supervivència / serveis socials

Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia  
de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia.

En tot cas, tenen dret a un reducció de la jornada laboral de les cinc primeres 
hores el dia immediatament posterior.

El membre de la mesa electoral s’haurà d’identificar com a tal al centre sanitari al qual acudeixi 

i haurà de comunicar a eleccions@gencat.cat al més aviat possible, les dades següents:

Nom, cognoms i DNI / mesa en què exercia la condició de membre / descripció dels fets o accident 
que han motivat la visita al centre mèdic / centre en el qual ha estat atès o atesa.

S’HAN PRES TOTES LES MESURES SANITÀRIES PER A UNES ELECCIONS SEGURES

Els ajuntaments elegeixen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic
entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de la mesa corresponent. En cas de 
ser elegit o elegida, rebràs una notificació i un manual d’instruccions.

Si la persona designada no pot presentar-se a les 08.00 hores del dia 14 de febrer, per causa  
justificada, ha d’avisar al més aviat possible a la JEZ corresponent. Si no hi ha causa justificada, 
el fet de no acudir a la mesa està penat per la llei. 


