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Eleccions i COVID-19 
Protocol específic per a la comunicació institucional i 

sobre les diferents modalitats de vot 
 

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 la comunicació institucional i les modalitats de vot 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. Informació i comunicació institucional 

 
 S’informarà a la ciutadania de les mesures de seguretat adoptades per garantir el seu 

dret de vot amb la màxima seguretat possible. 
 Es demanarà a la ciutadania que exerceixi el seu dret a vot dins d’unes determinades 

franges. 
o El disseny de col·lectius i franges serà tractat al Protocol específic per a 

l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot a mesa electoral 
i escrutini per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de 
febrer de 2021. 

o El seguiment de les franges serà una recomanació i no serà obligatori, amb el 
benentès que pel seguiment d’aquestes indicacions s’apel·larà al sentit comú, 
la bona voluntat i la responsabilitat de cada persona en benefici de la seguretat 
sanitària. 

 Es recomanarà dur el vot preparat des de casa.  
o Es recomanarà no llençar la propaganda electoral que els partits trameten per 

correu a les llars i utilitzar-ne el material per a dur preparada la butlleta amb el 
vot desitjat al local electoral. 

o L’Administració farà una tramesa única i conjunta a tots els domicilis del cens 
de les butlletes de les candidatures així com del sobre de vot. Per a tal efecte, 
s’informarà prèviament a la JEC d’aquesta tramesa i es cursarà la sol·licitud 
pertinent de les dades del cens a l’Oficina del Cens Electoral. Es sol·licitarà a 
la JEC la inclusió dels ciutadans de la llista robinson d’exclusió de propaganda 
electoral per entendre’s que aquesta és una comunicació institucional i no de 
partits. 

 Es recomanarà l’ús del procediment de vot per correu com a mesura de garantia de 
poder exercir el dret a vot, davant l’eventualitat de complicacions de salut personal que 
facin impossible exercir aquest dret durant la jornada electoral. 
 

 Es desestima la possibilitat de votar en diferents jornades, atesa la dificultat de tenir-
ne un marc normatiu a temps així com pel cost que suposaria. 

 D’acord amb l’oficina de seguretat, es vetllarà perquè les necessitats d’informació de 
la ciutadania al voltant de la seguretat sanitària durant les eleccions siguin puntualment 
satisfetes i amb la màxima qualitat i fonaments. 
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3. Vot per correu  

 
 S’adapta el procediment de vot per correu a la situació excepcional causada pel 

COVID-19 i s’habilita la possibilitat de realitzar tot el procediment sense necessitat de 
desplaçar-se a les oficines de Correus (validat per la Junta Electoral Central): 

o Possibilitat de realitzar la sol·licitud de vot per correu de manera telemàtica 
mitjançant certificats digitals reconeguts. A més de l’ús del DNI electrònic i els 
certificats de la FNMT, s’ha integrat també l’idCat Certificat com a certificat 
electrònic segur a la plataforma de Correos. 

o En cas de desplaçar-se a l’oficina de Correus per tramitar la sol·licitud de vot 
de manera presencial, s’habilita en molts casos l’opció de demanar cita prèvia 
des del web i aplicació de Correus o per telèfon. 

o En el moment de rebre la documentació electoral, és suficient que l’elector o 
electora mostri el document acreditatiu de la identitat, sense que sigui 
necessari signar cap rebut. 

o S’habiliten els carters com a custodis del vot. Així, el vot per correu podrà 
realitzar-se sense sortir de casa, i es podrà entregar la butlleta al carter que 
faci entrega de la documentació electoral. 

 La Generalitat de Catalunya podrà oferir efectius (personal, locals, etc.) a Correos i/o 
l’Oficina del Cens Electoral per reforçar els dispositius de vot per correu, si es 
considera necessari. 

 En cas d’alta incidència de la COVID19 o confinaments inesperats, se sol·licitarà a la 
Junta Electoral Central allargar els períodes habilitats pel vot per correu. 

 En el cas de persones malaltes o incapacitades es facilitaran els protocols necessaris 
per apoderar un tercer per realitzar la sol·licitud delegada del vot per correu: 

o S’instarà al Ministeri de Justícia que possibiliti l’apoderament davant de notari 
per videoconferència. 

o S’informarà del procediment d’apoderament de la sol·licitud de vot per correu 
a llars de gent gran i hospitals. 

 
 

4. Altres modalitats de vot 

 
Vot des de l’estranger (CERA, ERTA) 
 

 Es farà un seguiment de les limitacions de mobilitat a causa de la pandèmia en els 
diferents països i si escau se sol·licitarà ampliació dels terminis de sol·licitud i dipòsit 
de vot. 

 Es sol·licitarà a la Junta Electoral Central la tramesa de documentació en el moment 
del tancament del cens, sense esperar a la proclamació de candidatures. 
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Vot accessible per a persones amb discapacitat visual 
 

 Els electors o electores que sol·licitin la documentació electoral complementària en 
Braille, la podran rebre al seu domicili si ho sol·liciten de manera expressa. Aquest 
enviament es realitzarà a través de l’ajuntament corresponent.  

 
 
Vot electrònic 
 

 Queda descartat l’ús de vot per Internet atesa la pràctica impossibilitat de tenir el marc 
regulador a punt per al dia de les eleccions. 

 Es descarta també l’ús de l’urna electrònica en seu electoral. 
 
 
 

5. Actuacions puntuals 

 
 La Junta Electoral Central ha desestimat (Acord 320/366) arbitrar mesures 

extraordinàries en el procediment de vot per correu per als centres de màxim risc per 
a la salut (llars de gent gran, hospitals, etc.), sens perjudici de revisar-ho més 
endavant en funció de la situació epidemiològica. Si escau, aquesta petició es 
tornarà a cursar un cop convocades les eleccions. 

 
 

6. Referència a la normativa vigent 

En cas de dubte o absència d’indicacions o suggeriments específics sobre la comunicació 
institucional i els procediments de vot en les 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 més amunt descrites. 

 


