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Darreres concrecions dels criteris tècnics relatius a 
ventilació, neteja i desinfecció i cartelleria  

 
 
En el present document només s’inclouen els punts que han estat actualitzats per l’autoritat 
sanitària. Per a més informació consulteu el web Parlament2021, apartat COVID-19. 
 

1. Llistat orientatiu dels ítems a tenir en compte en l’adequació dels 
locals electorals 

Qüestions generals del local electoral 

 S’ha de garantir una ventilació constant i adequada del local electoral amb les portes 
i finestres obertes sempre. En cas que les condicions climatològiques no permetin 
mantenir les finestres obertes, els locals s’hauran de ventilar amb la freqüència 
necessària per aconseguir el cabal mínim d’aire exterior per segon i persona indicats. 

Indicacions de ventilació desenvolupades: 

 Cal assegurar un cabal mínim d’aire exterior de 12,5 litres per segon i persona.  
 

 Es ventilaran els espais abans del seu ús el dia de la votació, durant una hora com a 
mínim, i es ventilaran després del tancament, ja sigui durant la mateixa jornada o el 
dia posterior.  
 

 Per tal que la ventilació sigui efectiva, convé provocar fluxos d’aire entre finestres o 
entre portes i finestres, obrint finestres o portes que es trobin oposades entre sí per tal 
que corri l’aire, aconseguint una ventilació creuada, de forma que facin un escombrat 
de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. 
 

 Els lavabos cal que estiguin permanentment ben ventilats. Per aquest motiu, si tenen 
extracció forçada d’aire és recomanable que sigui ininterrompuda, tot i tenir en compte 
els límits de funcionament d’aquests equips. 

Senyalística i cartelleria 

 Respecte el material de senyalística necessari, s’afegeix un cartell: 

 1 cartell “Baixeu la tapa i descarregueu després” per a cada lavabo 

Neteja i desinfecció 

Indicacions de neteja i desinfecció desenvolupades: 

 Cal incidir especialment en la neteja i desinfecció de tots aquells elements amb els 
que pot haver contacte amb les mans: interruptors i timbres, manetes i poms de 
portes, finestres, baranes i passamans, taules, cadires, ordinadors (sobretot teclats i 
ratolins), utensilis d’oficina, màquines expenedores si n’hi ha (es recomana que només 
les utilitzin les persones de les meses i el personal relacionat amb l’organització) i 

https://www.parlament2021.cat/ca/covid-19/index.html
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qualsevol altre superfície o punts de  contacte freqüent amb les mans. Si l’accés es 
pot fer amb ascensors, es recomanarà que només els utilitzin les persones 
vulnerables, amb acompanyant si és necessari, i no els usaran més d’una persona al 
mateix temps, excepte que siguin de la mateixa bombolla. Es realitzarà també una 
neteja i desinfecció del local abans de la jornada electoral, incidint en els punts de més 
contacte amb les mans, com poms de porta i botons, i es mantindran si és possible 
amb la porta oberta per garantir la seva ventilació. 
 

 S’han de desinfectar cada 2 hores les superfícies de les taules (taules de votació, 
de paperetes o d’altres usos) i els objectes o punts de contacte de mans que hi pugui 
haver, incloses les safates per col·locar-hi el document oficial d’identificació, i les 
superfícies de contacte de les cabines de votació, els objectes, taulell o llocs de 
contacte amb les mans. 
 

 Cal incidir especialment en la neteja i desinfecció dels lavabos en els punts de més 
contacte amb les mans, com aixetes, poms de portes, interruptors, eixugamans, etc. 
Cal assegurar la dotació de sabó i/o gel hidroalcohòlic per garantir l’adequada higiene 
de mans en tot moment. Es recomana indicar que quan es faci ús dels inodors, es 
tanqui la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna. 

 


