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Eleccions i COVID-19 
Protocol específic per als actes de campanya 

a les properes eleccions al Parlament de Catalunya 
de 14 de febrer de 2021 

 

1. Finalitat 

Aquest protocol fa operatius els elements que s’han inclòs en el document de treball 
“Eleccions i COVID-19: consideracions per a l’organització d’una convocatòria electoral 
amb seguretat per a la salut, garanties per al vot i legitimitat democràtica” de 23/10/2020, 
en tot allò relacionat amb els actes de la campanya per a les eleccions convocades pel proper 
14 de febrer de 2021. 

Aquest protocol s’anirà revisant i adaptant en funció de l’evolució de la situació epidemiològica, 
per tal de garantir que s’adeqüi a les directrius provinents de les autoritats sanitàries. 

 

2. Actes de campanya 

 
D’acord amb la legislació electoral, la campanya electoral comença el dia trenta-vuitè a 
comptar des de la data de convocatòria de les eleccions i té una durada de 15 dies. Durant 
aquest període, les candidatures que concorren a les eleccions comuniquen a la ciutadania 
les seves posicions mitjançant diferents espais i actuacions, alguns dels quals impliquen 
proximitat física i, per tant, són susceptibles de comportar riscos potencials relacionats amb la 
COVID-19. 
 
La situació epidemiològica, però, obliga a donar una especial rellevància a les mesures de 
seguretat també al període de precampanya (que s’inicia el mateix dia que es convoquen les 
eleccions) per l’estreta vinculació amb totes i cadascuna de les restriccions que puguin emanar 
tant de les resolucions del PROCICAT com del mateix Govern de la Generalitat. Caldrà per 
tant, en tot moment i en cada resolució del PROCICAT, descriure de forma detallada tot allò 
que és permès i, sobretot, allò que no es pot fer. Mentre no hi hagi normativa específica, serà 
d’aplicació a la precampanya electoral tant allò que s’estipuli per a la campanya en particular 
com, en general, el que quedi recollit en d’altra normativa que reguli actes afins. 
 
 
Mesures de caràcter general: 

 
- Fomentar l’atenció i les activitats telemàtiques, incloent les internes dels partits; les 

activitats amb presència física seran les expressament permeses per les resolucions 
del PROCICAT; és a dir, les genèriques per a tots els ciutadans de Catalunya, sense 
cap excepció per raó d’estar vinculades a la campanya o precampanya electoral. 

- No distribuir en mà material en paper durant els actes. En cas que es consideri 
imprescindible, caldrà sol·licitar-ho expressament al PROCICAT, que n’aprovarà 
l’autorització o la denegació. No queda afectada per aquesta mesura la recollida de 
les signatures necessàries per a avalar la presentació de les candidatures. Es 
recomanarà, tanmateix, que el signatari utilitzi el seu propi bolígraf. 
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- En les accions informatives de campanya es potenciarà l’ús d’aplicacions mòbils, codis 
QR o altres elements digitals. En cas d’ús de plafons o pantalles digitals tàctils 
d’informació, es desinfectaran després de cada contacte i es garantirà la higiene de 
mans. 

- Parar especial esment en les activitats a la protecció de la població més vulnerable, 
entenent per vulnerable als efectes d’aquest protocol el sector de la població amb 
patologies mèdiques i les persones de 65 anys d’edat i més 

- Prioritzar els actes a l’aire lliure. Es considera espai tancat tot aquell que tingui un 
sostre i més de dues parets o tancaments laterals; en aquests espais, caldrà garantir 
en tots els casos la corresponent ventilació, mantenint portes i finestres obertes. Els 
para-sols es consideren espai a l’aire lliure mentre que les carpes es consideren espais 
tancats. 

- Evitar tota mena de contacte físic: ni petons, ni abraçades, ni encaixades de mans... 
- Minimitzar els temps d’atenció presencial, que en tots els casos ha de respectar les 

condicions d’higiene, distància, ús adequat de mascareta i ventilació. 
- Potenciar i facilitar el vot per correu per reduir la mobilitat el dia de la votació; caldrà 

incloure un missatge clar en totes les campanyes informatives institucionals. 
- Incentivar de portar la papereta i el sobre de votació preparats des de casa; caldrà 

incloure un missatge clar en totes les campanyes informatives institucionals. 
- No trencar mai la quarantena o l’aïllament de persones amb la COVID-19 confirmada, 

amb simptomatologia compatible o que tinguin contacte estret amb un cas de COVID-
19 confirmat. 

- Fer difusió a la població de totes les mesures de seguretat i prevenció del contagi de 
la COVID-19, tant en relació amb els actes de campanya com amb la votació. 

 
 
En relació amb els actes electorals: 

 
- Els actes electorals s’adequaran a les mesures de restricció per contenir el brot de la 

COVID-19 que siguin d’aplicació en cada municipi, especialment pel que fa a 
aforaments màxims en actes amb assistents. 

- No es realitzaran actes electorals que superin el nombre màxim de persones establert 
a les resolucions dictades pel PROCICAT o pel Govern de la Generalitat. 

- No són compatibles amb la seguretat els actes a la via pública sense organitzar ni 
aquells que comportin interacció amb grups de població i contacte físic (visites a 
mercats, passejos pels carrers dels barris ...) 

- Es prioritzaran els actes en espais a l’aire lliure, no tancats; els que tinguin lloc en 
locals tancats hauran de garantir la ventilació mantenint portes i finestres obertes. 

- Els actes sempre seran estàtics, sense mobilitat dels assistents. 
- Els actes s’organitzaran amb registre d’assistents (d’acord amb la normativa de 

protecció de dades de caràcter personal) i amb seients preassignats si s’escau. 
- Cal establir mesures de control de fluxos en entrades i sortides per evitar 

aglomeracions: 
o diverses portes d’accés, 
o entrades i sortides esglaonades, 
o circulació en sentit únic, 
o tanques o elements que afavoreixen circuits controlats de mobilitat, 
o actes sense pauses per evitar que el públic assistent en surti abans que acabin. 

- No se circularà entre el públic assistent: ni durant l’acte, ni a l’inici ni en acabar. 
- No es permet cap tipus de contacte físic (abraçades o similars) ni picar de mans. 
- No es fomentaran els càntics ni els crits en espais tancats, encara que estiguin 

ventilats; només estaran permesos en espais a l’aire lliure. 
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- No es posarà la música a un volum que dificulti l’escolta entre els assistents; la música 
sempre haurà de sonar a un nivell de decibels que permetin alhora escoltar l’orador. 
La finalitat és guanyar acústica per permetre espaiar al màxim els assistents a l’acte. 

- Es controlarà l’ús obligatori i constant de la mascareta; qui no en porti no podrà en cap 
cas accedir a l’acte. 

- Es garantirà la higiene de mans a l’accés i a la sortida (gel hidroalcohòlic). 
- No es permetran elements comuns com pancartes o similars, ni es distribuirà material 

o elements de merchandising durant els actes. 
- No es permetrà en cap cas el consum d’aliments o begudes en els actes. 
- En les tribunes o llocs dels parlaments, les intervencions seran individuals. Es 

desinfectaran el faristol, els micròfons i la resta d’elements després que acabi cada 
orador. 

- Abans i després de l’acte es desinfectarà l’espai adequadament. 
- En els espais tancats (recordeu que cal evitar-los), es garantirà una ventilació 

adequada: 
o ventilació durant tres hores abans de l’obertura del local, 
o ventilació en funcionament durant l’acte per garantir cabals de renovació d’aire 

durant l’acte, i portes i finestres sempre obertes, 
o ventilació durant dues hores després del tancament, 
o la ventilació en cap cas obeirà criteris inferiors als aquí descrits, que poden 

anar a l’alça si s’estima necessari per part del PROCICAT, les autoritats 
sanitàries o el Govern de la Generalitat segons la situació epidemiològica. 

- La distància mínima entre assistents serà de dos metres, excepte entre membres d’un 
mateix grup bombolla. 

- Els grups de persones s’ajustaran al nombre màxim i a la tipologia (bombolla de 
convivència o bombolla ampliada) que sigui d’aplicació en cada cas. Els grups hauran 
de mantenir la distància mínima de dos metres entre si. 

- Es garantirà que els aforaments no superen els valors màxims d’acord amb la 
normativa vigent en cada municipi i moment. Els valors poden variar en els propers 
mesos i caldrà adaptar les característiques dels actes a l’evolució de la pandèmia. 

- Es prendran com a referència les activitats culturals que tinguin unes condicions 
similars: aire lliure o espai tancat, assistents asseguts o dempeus. 

- Els aforaments màxims possibles, en absència de mesures especials, són els que 
reculli la normativa vigent, tant pel que fa a espais a l’aire lliure com en espais tancats. 

 
En relació amb espais de trobada amb els electors (seus de campanya, carpes tancades 
temporals a la via pública, taules/para-sols a la via pública): 
 

- Cal prioritzar espais a l’aire lliure, no tancats; els que es facin en interiors, sempre han 
de complir els estàndards de ventilació i la resta de mesures.  

- En cas de trobades organitzades, cal que compleixin els punts de l’apartat anterior. 
- Si són trobades esporàdiques, cal que compleixin els punts previstos a l’apartat 

següent. 
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Espais fixos a l’aire lliure o tancats als quals els ciutadans s’aproximen breument per 
fer consultes i/o recollir material divers: 
 

- Cal prioritzar espais a l’aire lliure; els que es facin en interiors sempre han de complir 
els estàndards de ventilació i la resta de mesures. 

- Resta prohibit distribuir material en paper o altres elements de contacte i intercanvi. 
- Cal minimitzar els temps d’atenció. 
- Cal optar per l’atenció individualitzada sempre que sigui possible. 
- Davant de taules, mostradors i similars a la via pública, només podrà estar-s’hi 

l’equivalent a 1 persona per 2 metres lineals de la zona d’atenció. 
- Cal situar tanques, cintes o altres elements que evitin aglomeracions al voltant del punt 

d’atenció. 
- Cal afavorir més d’un punt d’atenció. 

 
Lliurament de material de propaganda als electors (díptics, paperetes de votació, 
caramels, globus...): 
 

- Cal evitar la distribució en mà d’aquest tipus de material. 
- Sí que es considera viable la distribució de paperetes i sobres de votació per facilitar 

que els electors els portin des de casa la jornada electoral i evitar-se agafar-los al 
centre de votació. 

- L’Administració posarà a disposició de l’electoral les paperetes de totes les 
candidatures i el sobre de vot al local electoral i en tramesa única al domicili, tal i com 
s’estipula al Protocol específic per a la comunicació institucional i sobre les diferents 
modalitats de vot. 

- S’instarà a les candidatures a realitzar una tramesa única de propaganda electoral, a 
fi i efecte de disminuir els costos de campanya així com minimitzar la manipulació i 
distribució de material per correu. 

 
Comitiva política itinerant (comerços, carrer, mercats...) en què els candidats 
interactuen breument amb els ciutadans amb lliurament de material divers: 
 

- No són adients les comitives itinerants. S’han d’evitar sempre. En cas que es 
considerin imprescindibles, cal sol·licitar-ho expressament al PROCICAT, que 
n’aprovarà l’autorització o la denegació. 

 
 

3. Referència a la normativa vigent 

En cas de dubte o absència d’indicacions o suggeriments específics sobre els actes de 
campanya a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, serà 
de referència la normativa legal de caràcter general o bé els plans i protocols sectorials per 
fer front a la COVID-19 que tractin qüestions afins o assimilables a les situacions descrites 
més amunt.  


