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Eleccions i COVID-19 
Taula de Partits 

Acta de la plenària de 21/12/2020 
 

1. Assistents 

 
Presideixen: 
 
M. Hble. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya 
Hble. Sr. Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de Catalunya 
 
Assistents: 
 
Mesa del Parlament 
 
I. Sr. Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Secretari primer de la Mesa, Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya 
I. Sr. David Pérez Ibáñez, Secretari segon de la Mesa, Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 
I. Sra. Rut Ribas i Martí, Secretària quarta de la Mesa,Grup Parlamentari Republicà  
 
Generalitat de Catalunya 
 
Hble. Sr. Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència 
Sr. Marc Ramentol, secretari general del Departament de Salut 
Sra. Elisabeth Abad i Giralt, secretària general del Departament d’Interior 
Sr. Xavier Gatius i Garriga, secretari general del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració 
Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert 
Sr. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals 
 
Grups parlamentaris 
 
I. Sr. Nacho Martin Blanco i I. Sra. Noemí de la Calle Sifré (C’s) 
I. Sr. Albert Batet Canadell i Hble. Sra. Elsa Artadi Vila (JxCat) 
I. Sra. Anna Caula Paretas, i I. Sr. Marc Sanglas Alcantarilla (ERC) 
I. Sr. Ferran Pedret Santos i I. Sra. Assumpta Escarp Gibert (PSC) 
I. Sra. Jessica Albiach Satorres i I. Sr. David Cid Colomer (En Comú Podem) 
Sra. Maria Sirvent Escrig (CUP) 
I. Sr. Santi Rodríguez Serra i I. Sr. Daniel Serrano Coronado (PP) 
 
 
  



 

 Pàgina 3 de 5 

 
 
 

2. Relació de documents presentats 

 
Taula de Partits. Acta de la plenària de 04/12/2020 
 
Taula de Partits. Acta de la tècnica de 15/12/2020 
 
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, en relació al Vot de les persones contagiades, v2.0 de 16/12/2020 
 
Protocol específic per a la comunicació institucional i sobre les diferents modalitats de vot, 
v2.0 de 16/12/2020 
 
Protocol específic per als actes de campanya a les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya de 14 de febrer de 2021, v3.0 de 16/12/2020 
 
Protocol específic per a la creació del Dispositiu eleccions COVID: oficina, responsables i 
materials de seguretat sanitària, v2.0 de 16/12/2020 
 
Protocol de funcionament de la taula de partits i definició d’escenaris de celebració de les 
eleccions, v3.0 de 16/12/2020 
 
 

3. Principals punts tractats i acords 

 
S’aprova d’acta de la plenària de 04/12/2020. 
 
S’aprova l’acta de la tècnica de 15/12/2020 amb l’esmena següent: 
En el punt on hi diu 

“S’acorda tornar a considerar l’opció de descarregar les butlletes només per als votants 
a l’exterior si l’Oficina del Cens Electoral acceptés enviar-los la documentació en tancar 
el cens i no en el moment de proclamació definitiva de candidatures, guanyant-se entre 
15 i 40 dies” 

Hi ha de dir: 
Si l’Oficina del Cens Electoral acceptés enviar la documentació dels votants a l’exterior 
en tancar el cens i no en el moment de proclamació definitiva de candidatures, es 
tornarà a proposar l’opció de descarregar les butlletes només per a aquest col·lectiu. 

S’adjunta nova versió d’aquesta acta. 
 
Butlletes de vot 
 
 S’acorda que la Generalitat retiri l’opció de descarregar les butlletes i el sobre per 

Internet, atès que genera molts dubtes sobre les incidències i discussions que puguin 
generar a les meses especialment durant el recompte. S’apunten també dubtes sobre la 
traçabilitat del vot i el secret de vot. 

  
 S’acorda demanar a l’Oficina del Cens Electoral incloure dins el llistat del cens incloure 

els ciutadans robinson que hagin demanat ser exclosos de les trameses de propaganda 
electoral, atès que es considera informació d’interès públic lligada al procés electoral i 
no als partits. 
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 S’acorda demanar a l’Oficina del Cens Electoral que faci la tramesa de documentació 

als votants a l’exterior en tancar el cens i no en el moment de proclamació definitiva de 
candidatures. L’opció de descarregar les butlletes només per a aquest col·lectiu no 
genera acord i es proposa tornar-ho a considerar si hi ha resposta positiva de l’Oficina 
del Cens Electoral.  

 
Franges de vot 
 
 S’acorda mantenir el repartir els tres conjunts de població (persones de risc; persones 

contagiades, contactes estrets i sospitosos; resta de la població) en tres franges de vot. 
  

 S’acorda que les franges no siguin d’obligat compliment, pel què la distribució 
recomanada de franges serà: 
  
 09:00-12:00h persones de risc 
 12:00-19:00h persones sanes no quarantenades 
 19:00-20:00h persones contagiades, contactes estrets i sospitoses 

  
 S’acorda declinar sol·licitar a la JEC l’extensió de la jornada electoral així com permís 

per aturar la votació per poder netejar, atès que perjudicaria la dinàmica de vot així com 
el dret de sufragi actiu. 

  
 S’acorda fer arribar a Salut el suggeriment de, dins el pla de vacunacions, administrar la 

vacuna de forma prioritària als membres de les meses i altre personal del local electoral. 
 
Escenaris electorals i possible ajornament de les eleccions 
 
 S’acorda fixar 15/01/2021 com la data en la què avaluar la tendència a un mes vista fins 

les eleccions del 14/02/2021 i avaluar la possibilitat de mantenir la convocatòria o 
ajornar. La decisió sobre mantenir la convocatòria i ajornar serà definitiva a l’inici de la 
campanya electoral, el 29/01/2021. Durant tot el procés electoral el Govern informarà 
amb freqüència a la Taula dels avenços de la pandèmia així com de l’actualitat sobre els 
preparatius de les eleccions. 
   

 S’acorda que cap decisió cabdal, especialment la decisió de celebrar definitivament o 
d’ajornar, es prendrà de forma automàtica o sense convocar la Taula amb antelació 
  

 S’acorda acceptar la proposta d’escenaris i indicadors proposats, que figuren al Protocol 
de funcionament de la taula de partits i definició d’escenaris de celebració de les 
eleccions, v2.7 de 03/12/2020  

 
Limitació d’apoderats i interventors 
 
 Es proposa que els partits, a través dels seus respectius secretaris d’organització, 

treballin per arribar a un acord en matèria de limitació d’apoderats i interventors segons 
proposta inclosa a l’acta de la reunió tècnica de la Taula de Partits de 15/12/2020. 
 

 El Govern s’ofereix a traslladar a la Junta Electoral Central l’acord al qual arribin els 
partits amb l’objectiu de fer-lo vinculant, si així es decidís. 
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4. Acords finals 

 
 S’acorda que els protocols presentats en aquesta plenària, degudament actualitzats 

segons els acords presos, siguin presentats per a la seva aprovació a la sessió de 
23/12/2020 del PROCICAT. 
 

 S’acorda fer màxima difusió dels acords presos en aquesta Taula de Partits amb 
l’objectiu de traslladar seguretat i confiança a la ciutadania respecte als preparatius i  
desenvolupament de les eleccions. 

 
 Es fixa l’11/01/2021 per la propera reunió de la Taula de Partits. 
 
 

5. Annexos a aquesta acta 

 
Taula de Partits. Acta de la tècnica de 15/12/2020 esmenada. 
 
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, en relació al Vot de les persones contagiades, v2.1 de 21/12/2020 
 
Protocol específic per a la comunicació institucional i sobre les diferents modalitats de vot, 
v2.1 de 21/12/2020 
 
Protocol específic per als actes de campanya a les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya de 14 de febrer de 2021, v3.1 de 21/12/2020 
 
Protocol específic per a la creació del Dispositiu eleccions COVID: oficina, responsables i 
materials de seguretat sanitària, v2.1 de 21/12/2020 
 
Protocol de funcionament de la taula de partits i definició d’escenaris de celebració de les 
eleccions, v3.1 de 21/12/2020 
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Eleccions i COVID-19 
Taula de Partits 

Acta de la tècnica de 15/12/2020 
Esmenada segons plenària de 21/12/2020 

 

1. Assistents 

 
Presideix: 
 
Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert 
 
Assistents: 
 
Mesa del Parlament 
 
I. Sr. Josep Costa i Rosselló, Vicepresident Primer, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(per confirmar) 
 
Generalitat de Catalunya 
 
Sr. Marc Ramentol, secretari general del Departament de Salut 
Sra. Elisabeth Abad i Giralt, secretària general del Departament d’Interior 
Sr. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals 
 
Grups parlamentaris 
 
I. Sr. Nacho Martin (C’s) 
I. Sr. Albert Batet (JxCat) 
I. Marc Sanglas (ERC) 
I. Sr. Ferran Pedret (PSC) 
I. Sr. David Cid (En Comú Podem) 
Sra. Maria Sirvent (CUP) 
I. Sr. Daniel Serrano (PP) 
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2. Relació de documents presentats 

 
Taula de Partits. Acta de la plenària de 04/12/2020 
 
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, v1.7 de 09/11/2020; aprovat per PROCICAT en 09/11/2020 
 
Proposta de MODIFICACIÓ del 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, en relació al Vot de les persones contagiades, v2.5 de 
03/12/2020 
 
Protocol específic per a la comunicació institucional i sobre les diferents modalitats de vot, 
v1.4 de 01/12/2020 
 
Protocol específic per als actes de campanya a les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya de 14 de febrer de 2021, v1.9 de 01/12/2020 
 
Protocol específic per a la creació del Dispositiu eleccions COVID: oficina, responsables i 
materials de seguretat sanitària, v1.4 de 01/12/2020 
 
Protocol de funcionament de la taula de partits i definició d’escenaris de celebració de les 
eleccions, v2.7 de 03/12/2020 
 
 

3. Principals punts tractats i acords 

 
S’aprova per assentiment l’acta de la plenària anterior així com l’ordre del dia de la present 
convocatòria. 
 
En relació als punts de debat, s’assoleixen els acords següents: 
 
 
Butlletes descarregables 
 
S’acorda que la Generalitat retiri l’opció de descarregar les butlletes i el sobre per Internet, 
atès que genera molts dubtes sobre les incidències i discussions que puguin generar a les 
meses especialment durant el recompte. S’apunten també dubtes sobre la traçabilitat del vot 
i el secret de vot. 
 
S’acorda demanar a l’Oficina del Cens Electoral incloure dins el llistat del cens incloure els 
ciutadans robinson que hagin demanat ser exclosos de les trameses de propaganda electoral, 
atès que es considera informació d’interès públic lligada al procés electoral i no als partits. 
 
Es proposa tornar a considerar l’opció de descarregar les butlletes només per als votants a 
l’exterior si l’Oficina del Cens Electoral acceptés enviar-los la documentació en tancar el cens 
i no en el moment de proclamació definitiva de candidatures, guanyant-se entre 15 i 40 dies. 
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Franges de vot 
 
S’acorda mantenir el repartir els tres conjunts de població (persones de risc; persones 
contagiades, contactes estrets i sospitosos; resta de la població) en tres franges de vot. 
 
S’acorda que les franges no siguin d’obligat compliment, pel què la distribució recomanada de 
franges serà 

 09:00-12:00h persones de risc 

 12:00-19:00h persones sanes no quarantenades 

 19:00-20:00h persones contagiades, contactes estrets i sospitoses 
 
Es declina sol·licitar a la EJC l’extensió de la jornada electoral així com permís per aturar la 
votació per poder netejar, atès que perjudicaria la dinàmica de vot així com el dret de sufragi 
actiu. 
 
Es proposa fer arribar a Salut el suggeriment de, dins el pla de vacunacions, administrar la 
vacuna de forma prioritària als membres de les meses i altre personal del local electoral. 
 
 
Escenaris electorals i ajornament de les eleccions 
 
Es fixa 15/01/2021 com la data en la què avaluar la tendència a un mes vista fins les eleccions 
del 14/02/2021 i avaluar la possibilitat de mantenir la convocatòria o ajornar. A ser possible, 
en aquesta data hi hauria d’haver una decisió definitiva en relació a la celebració de les 
eleccions. Des del moment de la convocatòria i fins aquesta data, el Govern informarà amb 
freqüència a la Taula dels avenços de la pandèmia així com dels darrers preparatius de les 
eleccions. 
 
S’acorda que cap decisió cabdal, especialment la decisió de celebrar definitivament o 
d’ajornar, es prendrà de forma automàtica o sense convocar la Taula amb antelació. 
 
S’accepta la proposta d’escenaris i indicadors proposats, que figuren al Protocol de 
funcionament de la taula de partits i definició d’escenaris de celebració de les eleccions, v2.7 
de 03/12/2020 
 
  
Limitació d’apoderats i interventors 
 
S’acorda no proposar la creació de cap nova figura a la Junta Electoral Central. 
 
S’acorda que els partits treballaran preferentment amb apoderats i no amb interventors. 
 
S’acorda que els apoderats dels partits centrin la seva activitat en un sol local electoral sempre 
que sigui possible, amb l’objectiu de reduir desplaçaments i així reduir el risc de contagis. 
 
S’acorda limitar el nombre d’apoderats coincidents en un moment donat en un local. Com a 
proposta de partida es suggereix un màxim d’un apoderat per cada cinc meses durant la 
jornada electoral, i un màxim d’un apoderat per cada tres meses durant el recompte. Aquest 
acord queda pendent de deliberació dins de cada partit i serà modificat o ratificat en una altra 
reunió tècnica o a la propera plenària. 
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S’acorda demanar a la Junta Electoral Central que validi i i faci obligatoris aquests acords, 
atès que el seu compliment serà beneficiós per la seguretat sanitària, en reduir el nombre de 
desplaçaments i el nombre de persones coincidents en un mateix local electoral. 
 
 

4. Compromís de ratificació 

 
S’acorda recollir els acords en una acta – el present document – i fer-los arribar als assistents 
a la reunió amb l’objectiu que es puguin treballar dins les respectives formacions polítiques.  
 
Juntament amb l’acta, s’adjuntaran les noves versions dels protocols de manera que aquests 
recullin els acords presos a la reunió tècnica de la Taula de Partits. 
 
En cas que hi hagi algun canvi durant les deliberacions dins els partits, es considerarà 
convocar una nova reunió tècnica de la Taula. En cas que els canvis puguin resoldre’s sense 
una reunió formal, o en absència d’aitals canvis, tots els acords es ratificaran formalment 
durant la propera reunió plenària de la Taula de Partits, el 21/12/2020 a les 12.30h al 
Parlament de Catalunya. 
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Eleccions i COVID-19 
Protocol específic per a l’adequació dels col·legis 

electorals i per al procediment de vot en la mesa electoral i 
escrutini per 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 “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”, en tot allò relacionat 
amb les característiques i adequació dels locals electorals, i per al procediment de vot en el 
mesa electoral i escrutini 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. 

Aquest document modifica l’anterior v1.7 de 09/11/2020, essent-
ne el principal canvi substancial la informació sobre el vot de les 
persones contagiades (secció 4a d’aquest document). 

 

2. Locals electorals 

 
Característiques dels col·legis electorals: 
 

- S’utilitzaran pavellons o altres espai amplis similars que permetin un aforament de 
baixa densitat (com a mínim 2,5 m2 per persona). 

- No es podran utilitzar com a espais electorals els centres sanitaris, els de caràcter 
residencial o els d’ús actual per part de col·lectius vulnerables.  

- S’utilitzaran espais alternatius als centres educatius. En cas que no hi hagi alternativa, 
el seu ús només serà viable si hi ha una neteja i desinfecció especialment acurada de 
tot l’espai abans de l’activitat lectiva ordinària. 

- Seran sempre espais on estigui garantida la ventilació constant i adequada a 
l’afluència prevista. 

- Els punts d’accés i de sortida seran independents i n’hi haurà al màxim possible, i si 
fos possible per a cada mesa electoral. En cas de no ser possible, es prendran les 
mesures necessàries per evitar creuaments de persones.  

- L’espai ha de permetre mantenir les distàncies de seguretat establertes: 2 metres entre 
les diferents meses electorals, 1,5 metres de distància lineal lateral entre els membres 
de mesa, 1,5 metres entre electors, i entre meses i electors, i espai suficient per 
disposar les cabines de votació a distància suficient de les meses i entre elles, si escau. 

- Si en el local hi ha més d’una mesa electoral, s’ha de preveure que caldrà disposar 
d’un espai d’1,5 metres entre les cues de cada mesa. 

- La ubicació dels locals ha de fer que siguin possibles les cues al carrer. 
- Es limitarà el nombre de meses electorals dins d’un mateix local i/o el nombre de 

votants per mesa en espera, per tal d’evitar la massificació de votants en els locals i 
les cues al carrer.  
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Neteja i desinfecció dels locals electorals: 
 

- Es netejarà i desinfectarà l’espai abans del seu ús el dia de la votació. 
- Es netejarà i desinfectarà l’espai després del tancament del mateix, ja sigui durant la 

mateixa jornada o el dia posterior.  
- Els lavabos només podran ser utilitzats pels membres de la mesa i altre personal 

acreditat (representants de l’Administració, responsable de seguretat, interventors, 
etc.) i es farà la neteja i desinfecció almenys un cop durant el dia de la votació. En cas 
que l’hagi d’utilitzar un elector per causa de força major, es farà la neteja i desinfecció 
immediatament.  

- Durant la jornada electoral, els locals s’han de netejar amb la regularitat pautada 
tècnicament per l’autoritat sanitària. 

- Les portes d’accés romandran sempre obertes. També es deixaran les finestres 
obertes tota la jornada electoral, sempre que sigui possible i evitant els corrents d’aire. 
En cas que les condicions climatològiques no permetin mantenir les finestres obertes, 
els locals s’hauran de ventilar amb la freqüència que indiquin les autoritats sanitàries. 

- Hi haurà contenidors i/o papereres amb tapa d’accionament amb pedal on dipositar 
material de seguretat fet servir. 

 
Accés i sortida dels col·legis electorals: 
 

- S’establiran espais d’espera a l’aire lliure o al carrer, i es reduiran al mínim el nombre 
de persones a l’interior d’edificis i espais tancats. En cas que no es disposi d’espais a 
l’aire lliure suficients per a l’espera, es prioritzaran espais amplis, amb sostres alts i 
ventilació forçada durant tota la jornada i de forma ininterrompuda.  

- Només podrà accedir al centre de votació la persona que ha de votar, sense 
acompanyant excepte que el requereixi per a la pròpia assistència. 

- Organització de les cues:  
 En les cues a l’exterior o a l’interior, cal respectar la distància d’1,5 metres i 

garantir el compliment de l’obligació de l’ús de mascareta. 
 A l’interior de l’espai de votació, si es divideixen les cues, han d’estar 

separades per 1,5 metres.  
 No es permetrà circular entremig de les cues  
 S’utilitzaran tanques, cintes o altres sistemes que garanteixin l’ordre de la cua 

als espais interiors.  
 No es permetrà sortir de la fila per recollir paperetes, o avançar-se fins a 

l’interior del centre.  
- Tot i que es recomanarà franges de votació segons la situació sanitària de cadascú, 

en casos excepcionals, tindran prioritat a l’entrada les persones de col·lectius 
vulnerables per tal de reduir el temps d’exposició a un possible contagi. En cas de 
necessitat, es podran doblar les cues per separar els diferents col·lectius, essent la 
prioritària la pertanyent als col·lectius vulnerables. 

 
Organització dels espais de votació: 

 
- S’organitzaran els espais per tal d’evitar les aglomeracions en tot moment, establint 

circuits de sentit únic que evitin haver de retrocedir per sortir, i també el creuament de 
persones. 

- S’organitzaran els espais per reduir el temps d’estada a l’interior dels edificis i espais 
tancats, especialment a les sales de votació. En la mesura del possible es crearan 
circuits separats per a votants que vagin directament de la cua a l’urna; a la taula de 
paperetes i l’urna; o a la taula de paperetes, la cabina i l’urna, amb l’objectiu d’agilitar 
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al màxim el buidat de les cues, tot i vetllant sempre per no superar l’aforament màxim 
permès dins el local. 

- Les portes d’obertura automàtica seran bloquejades a primera hora i romandran 
sempre obertes fins la finalització de la jornada electoral, com la resta de les portes, 
per evitar tocar els poms de les portes d’obertura manual i per garantir la corresponent 
ventilació del local.  

- S’ha de senyalitzar amb marques a terra la posició on ha d’esperar el seu torn cada 
elector, per tal de garantir la distància de seguretat d’1,5 metres. 

- Es disposarà de senyalització vertical amb les normes de seguretat sanitària principals 
que s’aprovin.  

- Als espais tancats, inclosos els de votació, no es podrà superar un aforament d’1 
persona per cada 2,5m2 

- S’establiran punts d’accés segur amb dispensador de gel hidroalcohòlic i control de la 
mascareta i la distància de seguretat entre persones. 

 
Taula amb les paperetes i sobres de votació: 
 

- Es prioritzarà que els i les votants portin el sobre amb la papereta preparats des del 
seu domicili; a tal efecte i amb la finalitat de que el missatge arribi a la ciutadania, 
durant la campanya institucional i electoral, s’introduirà com a eix prioritari a nivell 
comunicatiu, amb l’objectiu clar de portar la papereta i el sobre electoral preparats de 
casa i així no agafar-lo al local electoral. 

- La taula amb les paperetes i sobres de votació se situarà prop de l’accés a l’espai 
interior on hi haurà el punt d’higiene de mans amb gel hidroalcohòlic, per tal de garantir 
la neteja de mans tot just abans del moment de recollir les paperetes i sobres de 
votació. En cas de no ser possible, els dos punts, accés a l’espai interior i taula amb 
paperetes i sobres, hauran de disposar de gel hidroalcohòlic. 

- Es facilitaran guants d’ús únic per a les persones que tinguin al·lèrgia al gel 
hidroalcohòlic.  

- Es farà neteja i desinfecció de la taula i altres punts de contacte amb la freqüència que 
determinin els criteris tècnics de l’autoritat sanitària.  

 
Cabines de votació: 
 

- Les cabines de votació es distribuiran de forma que es garanteixi la privacitat del votant 
sense necessitat de passar les cortines.  

- Disposaran de gel hidroalcohòlic al costat de les paperetes i sobres. 
- Es definiran fluxos de sentit únic en l’accés i la sortida per evitar creuaments.  
- Es farà neteja i desinfecció freqüent de l’interior de la cabina, d’acord amb els criteris 

tècnics de salut.  
 

Meses electorals: 

 
- Les meses de votació se situaran a una distància mínima de 2 metres entre elles.  
- Cal disposar d’elements que impedeixin el pas i la circulació entre les meses.  
- Es farà neteja i desinfecció constant de les meses de votació i altres punts de contacte.  

 
Responsables de seguretat sanitària: 
 

- Els locals electorals han de disposar de personal que: 
o Controli l’accés ordenat dels votants al local electoral, que organitzi les cues i 

el flux dels votants dins dels locals, que vetlli perquè es mantinguin les 
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distàncies de seguretat, que s’entri i es surti pels accessos correctes i no es 
formin aglomeracions. 

o Garanteixi el compliment de l’obligació de l’ús de la mascareta en tot moment, 
excepte en els casos que puntualment pugui ser incompatible amb la 
identificació de les persones o per raons de seguretat o d’impossibilitat d’ús per 
patologies dels electors. 

o Garanteixi la neteja de mans dels electors/es i eviti el contacte entre persones. 
 
 

- Les funcions de responsable de seguretat sanitària podran ésser assumides per 
persones amb d’altres responsabilitats o, al contrari, repartir-se entre diferents 
persones en funció de les necessitats de cada local. En cas d’haver-hi més d’una 
persona responsable, una d’elles serà identificada com a responsable última i 
interlocutora única amb d’altres dispositius de les eleccions, especialment amb 
l’Oficina de seguretat sanitària. 

- Els responsables de seguretat rebran els recursos informatius o formatius necessaris 
per poder desenvolupar correctament les seves funcions. 
 

3. Vot a mesa i escrutini 

 
Vot a mesa electoral: 
 

- Els votants exhibiran el seu document oficial d’identificació de tal manera que els 
membres de la mesa en puguin veure les dades necessàries; els membres de la mesa 
no tocaran en cap cas el document. Les taules podran utilitzar una safata per col·locar-
hi el document oficial d’identificació si calgués acostar-lo als membres de la mesa per 
sota de la distància de seguretat. En tot cas, però, els membres de la mesa han d’evitar 
el contacte amb els documents d’identitat dels votants. 

- Els membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí seran els que retiraran 
el paper que tapa l’urna. Si és necessari, indicaran al votant que mostri el sobre per 
comprovar que hi ha un únic. Els votants situaran el vot a l’interior de l’urna.  

- Els votants no es retiraran la mascareta a excepció de que la mesa li requereixi fer-ho 
de forma puntual per a facilitar la seva identificació.  

- Només podrà haver una persona votant en el front immediat de cada mesa, a excepció 
de que necessitin assistència.  

- Els interventors/es i/o apoderats/es mantindran les distàncies de seguretat (mínim 1,5 
metres) amb els votants i els membres de la mesa en tot moment. 

 
Escrutini: 
 

- Durant el recompte, es farà ús de la mascareta FFP2 i de guants d’un sol ús. Es 
mantindrà la distància de seguretat.  

- Es retiraran els guants en el moment d’acabar el recompte.  
- Es garantirà que en la sala on es fa el recompte hi ha un aforament equivalent a 2,5m2 

per persona i es manté la distància mínima d’1 metre.  
 
Circuits per al lliurament de la documentació electoral: 
 

- Abans de manipular els sobre per la recollida de les actes, i sempre abans i després 
de fer-ne el lliurament, es farà una higiene de mans.  
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- El lliurament es farà minimitzant el temps de contacte proper i en tot cas mantenint la 
distància mínima de seguretat d’1 metre.  

 
Material de protecció per als membres de les meses electorals: 
 

- Als membres de la mesa electoral se’ls prendrà la temperatura que en tot cas haurà 
de ser inferior de 37.5ºC (sempre sense prendre antitèrmics). Si els membres de la 
mesa tenen símptomes, consultaran, abans d’adreçar-se al col·legi electoral, amb el 
centre d’atenció urgent corresponent (CUAP) o al 061 que farà la valoració 
corresponent i emetrà una IT en cas de que sigui necessari. 

- Si escau i les condicions d’ús del test ho fan possible, es farà un test d’antígens als 
membres de la mesa i altre personal acreditat (representant de l’administració, 
responsable de seguretat, interventors, etc.) abans de constituir-se com a mesa.  

- Als membres mesa se’ls facilitarà el següent material: 
o 4 mascaretes per la seva renovació al llarg del dia. S’ha d’informar del temps 

màxim d’utilització (hores) segons el tipus de mascareta facilitada.  
o 1 pantalla facial. 
o 1 mascareta FFP2 i guants d’un sol ús per al moment del recompte. 
o Gel hidroalcohòlic suficient per a un ús freqüent al llarg del dia.  

- Els membres de la mesa electoral se situaran mantenint la distància lineal lateral 
mínima d’1,5 metres.  
 

 

4. Vot de les persones contagiades 

 
Hi ha un ampli consens entre la comunitat internacional que el dret al vot és un dret fonamental 
i que per tant s’ha de garantir en qualsevol circumstància. En aquest sentit, i davant una 
situació excepcional com l’actual pandèmia de la COVID-19, les autoritats han de posar a 
disposició de la ciutadania tots els mitjans que siguin possibles per garantir el lliure exercici 
d’aquest dret. 
 
Amb l’experiència acumulada els últims mesos, es considera que:  

- Exceptuar transitòriament els estats d’aïllament o de quarantena durant el temps 
màxim imprescindible per a efectuar una votació en un local electoral pressuposa un 
risc poc significatiu per la salut pública, sempre i quan es segueixin estrictament les 
mesures de seguretat sanitària determinades per les autoritats. 

- Contribueix al control efectiu de l’esmentat risc de contagi un ús adequat dels equips 
de protecció per part de no professionals –amb les limitacions que suposa, però sense 
que sigui estrictament necessària la vigilància o l’assistència de personal professional 
de salut–, el reforç de les mesures higièniques, de neteja,  desinfecció i ventilació; i 
l’establiment de circuits específics que garanteixin el dret a vot, minimitzant la 
interacció social. Això inclou la col·locació dels equips de protecció individual –a 
utilitzar pels membres de la mesa com pel personal de neteja i desinfecció–, que pot 
ser efectuada pel propi usuari prèvia formació o seguint un manual. 

- La neteja i desinfecció ha de realitzar-se per part de equips professionals del sector, 
però no els cal cap formació o acreditació específica per a fer-ho. 

 
Per aquest motiu, es considera segur permetre el vot de persones contagiades per SARS-
CoV-2 en les properes Eleccions al Parlament de Catalunya, sota les següents condicions i 
criteris: 
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Procediment de vot de les persones contagiades: 
 

- Es promourà activament el vot per correu de les persones que hagin rebut la indicació 
sanitària d’iniciar un aïllament o quarantena, per tractar-se d’un cas positiu o d’un 
contacte estret, respectivament.  
 

- Es recomanarà a la ciutadania votar segons una distribució de franges d’acord a la 
situació sanitària personal. El seguiment d’aquestes indicacions no és obligatori i 
s’apel·larà al sentit comú, la bona voluntat i la responsabilitat de cada persona fer-ne 
seguiment en benefici de la seguretat sanitària. 

- La distribució dels votants per franges és la següent: 
o Els col·lectius de risc votaran preferentment durant les 3 primeres hores de la 

jornada electoral, és a dir, de les 09.00h a les 12.00h. 
o Els votants no pertanyents als col·lectius de risc o en quarantena votaran 

preferentment a la franja de les 12.00h a les 19.00h. 
o Els col·lectiu de persones en quarantena –contagiats, contactes estrets i 

sospitosos– votaran durant la darrera hora de la jornada electoral, és a dir, de 
les 19.00h a les 20.00h. 

- Durant la darrera hora de votació els membres de la mesa utilitzaran equips de 
protecció individual (EPI) integrals d‘alta seguretat. Se’ls hauran de posar entre les 
18.40 i 19.00 per torns, quedant sempre dos membres en custòdia de l’urna i per 
seguir amb el procés electoral. 
 

- Les persones contagiades, contactes estrets i sospitosos hauran de dur un certificat 
de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 o document equivalent vigent 
amb la finalitat única de trencar el confinament obligatori per exercir el seu dret a vot. 
L’autoritat competent els podrà demanar la seva presentació.  
 

- Es recomana dur el vot preparat de casa per votar en aquest torn a fi i efecte de 
minimitzar el temps d’estada dins el local electoral així com evitar tocar qualsevol tipus 
de material.  
 

- Es demanarà a la Junta Electoral Central que les persones vulnerables o que es trobin 
en quarantena per ser contactes estrets puguin al·legar la seva situació de salut per 
declinar la seva obligació de ser membres mesa en cas de ser seleccionats per ser-
ho. 

- El Govern sol·licitarà informe jurídic respecte la possibilitat legal que persones de risc 
i ciutadania en general puguin declinar l’obligació de ser membres mesa en cas de ser 
seleccionats per ser-ho. 
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Material de protecció per als membres de les meses electorals durant la darrera franja: 
 

- Als membres de la mesa se’ls facilitarà un Equip de Protecció Individual d’alta 
seguretat, d’acord amb les característiques que indiqui el PROCICAT, i que inclou: 

o Roba protectora. 
o Guants. 
o Màscara ffp2 
o Ulleres protectores. 

- Se’ls facilitarà també un manual sobre com posar-se i treure’s l’equip correctament. 

 

5. Referència a la normativa vigent 

En cas de dubte o absència d’indicacions o suggeriments específics sobre l’adequació dels 
col·legis electorals i per al procediment de vot en la mesa electoral i escrutini per 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 . 
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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. 
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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.  
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Eleccions i COVID-19 
Protocol específic per a la creació del Dispositiu Eleccions 
COVID-19: oficina, responsables i materials de seguretat 

sanitària 
 

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 el dispositiu de coordinació de la seguretat sanitària 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. Oficina de seguretat sanitària 

 
L’equip de seguretat sanitària està compost per l’Oficina de seguretat sanitària, el responsable 
COVID-19 (responsable de seguretat sanitària a cada Administració local) i un responsable 
de seguretat sanitària a cada col·legi electoral el dia de les eleccions: 
 

 L’Oficina de seguretat sanitària, centralitzada a la Direcció General de 
Participació Ciutadana i Processos Electorals, coordinarà els dispositius de 
seguretat sanitària: 

o Farà el seguiment dels diferents dispositius de seguretat durant el procés 
electoral. 

o Dissenyarà els protocols de seguiment dels dispositius.  
o Proporcionarà material de formació als responsables municipals de 

seguretat sanitària, si escau. 
o Posarà a disposició dels ajuntaments el disseny del material informatiu amb 

les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT per col·locar en el 
col·legi electoral. El material serà en format obert per tal que els 
ajuntaments puguin adaptar-lo a les seves necessitats. 

o Resoldrà les consultes dels ens locals. 
 
 

3. Responsable COVID-19 de l’administració local 

 

 El responsable COVID-19 de l’administració local és una única persona per 
ajuntament que coordina tots els preparatius en matèria de seguretat sanitària de 
la celebració de les eleccions, així com la interlocució única amb l’oficina de 
seguretat sanitària. 
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Funcions: 

 

o Ser la persona de referència de l’ajuntament (interlocutor) per totes les 
comunicacions relacionades amb COVID-19 i eleccions amb l’Oficina de 
seguretat sanitària. 

 
o Assegurar l’adequació dels col·legis electorals (p. ex.: càlcul 

d’aforament, distribució de les meses, comprovació de la ventilació, etc.) 
fins la finalització de la jornada electoral i posteriors tasques derivades (p. 
ex.: neteja), d’acord amb les pautes que s’estableixin 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 Assegurar l’aprovisionament del material de protecció necessari per a 

la celebració de les eleccions (p. ex.: gestió de la compra del material, 
seguiment, inventari, etc.), d’acord amb les pautes que s’estableixin 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 Realitzar el seguiment de l’adequació de col·legi electoral, prèviament 

a la jornada electoral, durant i posteriorment als comicis. Durant la jornada 
electoral i fins a la finalització, ha d’estar disponible com a referent per a 
resoldre qualsevol incidència o prestar assistència (p. ex.: necessitat de 
material de senyalització no previst, redistribució de l’espai per una causa 
no prevista, provisió de material), coordinant-se amb els respectius 
responsables de seguretat sanitària dels col·legis electorals. 

 
Perfil: 
 

o Es recomana que sigui una persona treballadora de l’ajuntament amb un 
perfil de responsabilitat tècnic, proper a l’àmbit de la gerència o del secretari 
de l’ajuntament. 

o  
 

4. Responsable de seguretat sanitària del col·legi electoral 

 

 El responsable de seguretat sanitària del col·legi electoral és una persona per 
local electoral que vetlla per la seguretat sanitària del mateix durant la jornada 
electoral. En conseqüència, estarà apoderat per romandre al local i prendre 
decisions respecte el seu àmbit de competència. En cas de considerar-se 
necessari, es podrà disposar assistents que l’ajudin en les seves funcions, 
romanent aquesta persona com a única responsable del local.  

 
Funcions: D’acord amb el “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”, durant la jornada 
electoral haurà de: 
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o Controlar l’accés ordenat dels votants al col·legi electoral, organitzar 
les cues i el flux dels votants dins dels col·legi, mantenir les distàncies 
de seguretat, assegurant l’entrada i sortida pels accessos correctes, 
amb l’objectiu d’evitar la formació d’aglomeracions. 

 
o Garantir el compliment de l’obligació d’ús de mascareta en tot 

moment, excepte en els casos que puntualment pugui ser incompatible 
amb la identificació de les persones o per raons de seguretat o 
d’impossibilitat d’ús per patologies dels electors. 

 
o Garantir la neteja de mans dels electors/es i evitar el contacte entre 

persones. 
 

Perfil: 
 

o Les qüestions relatives al perfil del responsable i assistents de seguretat 
sanitària del col·legi electoral són de lliure decisió per part dels 
ajuntaments. La selecció del responsable i assistents de seguretat podrà 
ser d’entre el seu propi personal o bé personal extern. 

 
o Com a recomanacions genèriques per a la selecció de personal es 

suggereix experiència en l’atenció al públic i/o organització i gestió 
d’esdeveniments i/o prevenció i gestió de riscos. 

 
o En funció de la grandària del local electoral, les funcions de seguretat 

sanitària del col·legi electoral podran ser assumides per persones amb 
altres responsabilitats. 

 
Altres qüestions: 

 
o Abans de l’inici de la jornada electoral, el responsable de seguretat sanitària 

del col·legi electoral haurà d’identificar-se davant del president o presidenta 
de la mesa/es. 

 

5. Preparatius i seguiment de les mesures de seguretat i prevenció 

 

 Es realitzaran comprovacions de seguretat sanitària per garantir l’adopció de 
mesures a tots els col·legis electorals. 

 
o Com a mínim, es realitzarà una comprovació inicial, una just abans del dia 

de les eleccions i una cada cop que hi hagi algun canvi de normativa que 
tingui impacte en l’organització dels col·legis electorals. Si escau, l’Oficina 
de seguretat sanitària podrà demanar la realització d’altres comprovacions 
si així ho considera necessari. 

 
o Les comprovacions de seguiment en el terreny les realitzarà el responsable 

de seguretat sanitària (responsable COVID-19) de l’Administració local. 
 

o L’Oficina de seguretat sanitària elaborarà els protocols de comprovació i 
proporcionarà material informatiu als responsables municipals de seguretat 
sanitària. 
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o Es considerarà que la informació resultant de les comprovacions pugui ser 
pública de manera que la ciutadania pugui consultar en temps real l’estat 
del seu col·legi electoral. Aquesta informació pública incorporaria, a més 
del compliment de les mesures de seguretat sanitària, una estimació del 
temps mitjà per votar. 

 

 Es preveu realitzar un simulacre dels dispositius de seguretat sanitària previstos 
en un col·legi electoral com exemple de referència per la resta de col·legi 
electorals. 
 

 Es farà arribar al Departament de Salut el suggeriment de, dins el pla de 
vacunacions, administrar la vacuna de forma prioritària als membres de les meses 
i altre personal del local electoral. 

 

 L’Oficina de seguretat sanitària treballarà amb els diversos dispositius d’informació 
i comunicació electoral perquè les necessitats d’informació de la ciutadania al 
voltant de la seguretat sanitària durant les eleccions siguin satisfetes amb la 
màxima qualitat i fonaments. 

 

6. Comunicació de les mesures de seguretat i prevenció 

 

 Les mesures de seguretat sanitària: 
 

o Es recullen en protocols aprovats pel PROCICAT i, si escau, s’eleven a la 
JEC. 

 
o S’incorporen, en allò que escau, al manual de membres mesa com a annex. 

 
o Es difonen a les campanyes i espais de comunicació institucional (p. ex.: 

simulacions amb figurants de les instruccions a seguir en el moment de 
votar). 

 

 L’Oficina de seguretat sanitària elaborarà material informatiu amb les indicacions 
de seguretat per tal que els ajuntaments puguin utilitzar-lo, tot adaptant-lo a les 
seves necessitats. 

 

 En tots cas, els ajuntaments col·locaran cartells informatius en llocs visibles dels 
col·legis electorals amb les indicacions de seguretat aprovades.  

 
 

7. Organització de la seguretat sanitària als col·legis electorals 

 
Els ajuntaments adequaran els col·legi electorals d’acord amb les mesures que s’estableixen 
en el 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. 
 
S’afegeixen a aquell protocol les següents particularitats: 
 

 En funció de les necessitats de cada municipi, es valorarà sol·licitar a les autoritats 
competents la suspensió de l’esport escolar i federat que es practiqui en els 
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pavellons esportius durant la jornada de reflexió i la jornada electoral per poder 
alliberar els equipaments per al seu ús com a col·legi electoral. 

 

 Es recomanarà que els equipaments públics que cedeixin els seus locals com a 
col·legi electorals cancel·lin la seva activitat l’endemà de les eleccions per poder 
realitzar les corresponents tasques de neteja i desinfecció. 

 

 Per evitar el risc d’un nombre de persones superior a l’aforament permès en el 
col·legi electoral o que es puguin comprometre les distàncies de seguretat 
acordades: 

 
o Els mitjans de comunicació hauran de comunicar d’avançada a l’ajuntament 

que correspongui la seva intenció de visitar un col·legi electoral, per tal de 
minimitzar els riscos sanitaris. En tot cas, hauran d’acreditar-se davant del 
president o presidenta de la mesa. Les entrevistes que se sol·licitin hauran 
de realitzar-se fora del col·legi.   
 

o Es recomana als partits que els seus respectius apoderats centrin la seva 
activitat en un sol local electoral sempre que sigui possible, amb l’objectiu 
de reduir desplaçaments i així reduir el risc de contagis. 

 
o Es convida als partits polítics arribar a un acord sobre el nombre 

d’apoderats coincidents en un moment donat en un local. Com a proposta 
de partida es suggereix un màxim d’un apoderat per cada cinc meses 
durant la jornada electoral, i un màxim d’un apoderat per cada tres meses 
durant el recompte. 

 
o Amb l’objectiu de poder complir amb aquestes recomanacions, es convida 

als partits a arribar a un acord en el qual optin per la figura de l’apoderat, 
que pot suplir les funcions de l’interventor, enlloc de la de l’interventor, que 
no pot fer les seves funcions fora de la mesa on està adscrit. En cas que 
els partits arribin a un acord, i prèvia sol·licitud al Govern, aquest el 
traslladarà a la Junta Electoral Central amb l’objectiu que aquesta el faci 
d’obligat compliment. 

 
Les mesures per als col·legis electorals s’hauran de replicar al centre de recollida 
d’informació (CRI), al centre de difusió de dades (CDD) al Parlament, i en els escrutinis 
de les juntes electorals provincials. En cada cas, no obstant, es faran les adaptacions que 
sigui necessàries segons la tasca a desenvolupar (mascaretes FFP2, guants de nitril, etc.). 
 
 

8. Adquisició i distribució del material de seguretat sanitària  

 

 Els ajuntaments es responsabilitzaran del subministrament de material de 
protecció que s’estableix en les instruccions que aprova el PROCICAT per als 
electors i electores que acudeixin als col·legis electorals per exercir el seu dret a 
sufragi així com als membres de la mesa electoral i altres actors que participen en 
la jornada electoral i escrutini (líquid hidroalcohòlic, mascaretes de recanvi, etc.). 
El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
n’assumirà el cost. 
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 Els ajuntaments es responsabilitzaran de la selecció de responsables COVID-19 
de l’administració local i dels responsables de seguretat sanitària dels locals 
electorals. Tanmateix, dins la bestreta que la Generalitat de Catalunya transferirà 
als ajuntaments per cobrir les despeses derivades dels dispositius de seguretat 
sanitària, s’inclourà també el cost de les despesa en personal de seguretat 
sanitària. S’inclourà una quantitat fixa per col·legi i una de variable en funció del 
nombre de meses. 

 

 El càlcul de les quantitats del material a subministrar es basarà en el recompte del 
nombre de meses i de votants de cada col·legi electoral. A continuació, es presenta 
una aproximació de quantitats orientatives que poden servir d’ajuda a l’hora de 
fer els càlculs d’alguns dels materials a subministrar: 

 

Mil·lilitres necessaris de gel hidroalcohòlic, 
calculant que un votant utilitzarà un màxim 
de 3 vegades el dispensador: entrada, 
documentació, sortida. 
 

Una dosi (una pulsació al dosificador del 
flascó) té 3 ml.  

Quantes vegades al dia hauria de canviar-
se la mascareta una persona que estarà al 
col·legi electoral unes 12-14h (membres 
mesa, interventors, altres) i quin tipus de 
mascareta. 
 

Varia en funció de les instruccions del 
fabricant però en general les quirúrgiques 
no s’haurien d’utilitzar més de 4 hores.  
En l’escrutini, es recomana l’ús d’una 
mascareta FFP2. 

Quants cops haurien d'utilitzar el gel 
hidroalcohòlic les persones que estiguin al 
col·legi electoral unes 12-14h. 

La principal mesura és evitar al màxim tocar 
cap objecte i fer freqüents rentats de mans. 
No obstant això, s’ha de fer servir gel 
hidroalcohòlic de manera regular. 
També és important recordar que la 
transmissió per superfícies contaminades, 
en el moment de coneixement actual, es 
considera baixa. 

Taula 1: Equip/material de protecció individual.  

 

 La Direcció General de Contractació Pública i el Departament de Salut a través de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Servei Català de la Salut podran 
assessorar en la compra de material de protecció sanitària en conformitat amb les 
directrius del PROCICAT. 

 

 En cas de necessitat excepcional, es podrà recórrer a les existències de material 
de seguretat sanitària del Departament de Salut, on s’hauran de reposar els 
materials utilitzats. El Departament de Salut serà receptor del material de seguretat 
que resulti sobrant en finalitzar el procés electoral.  

 
 

9. Referència a la normativa vigent 

En cas de dubte o absència d’indicacions o suggeriments específics en aquest protocol, 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. 
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Eleccions i COVID-19 
Protocol de funcionament de la Taula de Partits i definició 

d’escenaris de celebració de les eleccions 
 

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 instruments per a prendre la decisió de mantenir o ajornar la 
convocatòria de les eleccions i 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. Objectius 

Objectiu estratègic 

 Protegir la legitimitat del procés electoral 

Objectius operatius 

 Maximitzar la transparència i nivell de consens sobre el procés 
 Sensibilitzar la ciutadania sobre les condicions sanitàries i polítiques en què 

transcorreran les eleccions 
 Minimitzar comportaments de boicot  
 Objectivar al màxim els paràmetres que farien aconsellable un ajornament de les 

Eleccions al Parlament de Catalunya 

3. Funcionament 

 

 Es crearà una Taula de Partits per informar de l’evolució de la pandèmia i l’afectació 
als preparatius de les eleccions (abans i després de la convocatòria). 

 La Taula de Partits és un òrgan consultiu no vinculant que persegueix aconseguir un 
clima electoral que fomenti la seguretat del ciutadà i evitar comportaments que puguin 
malmetre la legitimitat del procés electoral. 
 

 Aquesta Taula serà convocada pel conseller amb competències en matèria electoral i 
en formaran part dos membres de cada grup o subgrup parlamentari o, un cop 
convocades les eleccions, dos membres de cada candidatura amb actual 
representació al Parlament de Catalunya.  

 La Taula serà informada puntualment de tots els avenços en l’organització de les 
eleccions i serà convocada per a comunicar decisions d’especial rellevància. Amb 
aquest propòsit, s’habilitarà un canal de comunicació preferencial i segur a través del 
qual compartir informació i convocar la Taula. 
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 Les actes de les sessions de la Taula de Partits seran públiques. Amb aquest propòsit, 
s’habilitarà un espai al web electoral (parlament2021.cat) on s’hi publicarà la 
informació relacionada amb l’activitat de la Taula. Serà el secretari de la Taula el 
responsable de la unitat competent en matèria electoral. 

 
 

4. Protocol pels actes de campanya 

 
Vegeu el document “Eleccions i COVID-19. Protocol específic pels actes de campanya  
a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021”, en la seva v3.0 
de 16/11/2020. 
 
 

5. Ajornament de les eleccions 

 

 En cas de canvis de gran calat o d’ajornament de la data de celebració de les eleccions 
es buscarà el màxim consens dins la Taula de Partits. Cap decisió es prendrà de forma 
automàtica i/o sense consultar la Taula. 

 La Taula de Partits, sempre observant les directrius del PROCICAT i del Govern, 
contribuirà a fer la diagnosi dels diversos aspectes que contribueixen a la legitimitat 
democràtica d’unes eleccions lliures. Una possible categorització d’aquests àmbits és: 

o Que hi hagi suficients oportunitats per la deliberació i la creació d’una opinió 
informada. 

o Que les candidatures tinguin suficients oportunitats per presentar els seus 
programes i candidats. 

o Que la ciutadania pugui exercir el seu dret a vot actiu. 
o Que les eleccions puguin organitzar-se amb total normalitat a nivell operatiu. 
o Que el resultat de les eleccions pugui implantar-se.  

 Correspondrà a la institució competent l’acceptació dels suggeriments fets en la Taula 
de Partits, tot i que es vetllarà sempre pel compliment dels acords presos amb 
unanimitat o per consens. En cas de ser decisions sense competència institucional, 
dependrà de cada partit observar el seu seguiment.  

 En cas d’ajornar-se les eleccions, el Govern proposarà una data prèvia consulta amb 
la Taula de Partits. En cap cas s’ajornaran les eleccions sense tenir una data de nova 
convocatòria prevista, que es farà pública en el mateix moment de l’ajornament. 

Proposta d’escenaris per la celebració de les eleccions 

Els següents escenaris estan basats en el Pla d’obertura progressiva d’activitats així com en 
els diversos Plans sectorials per fer front a la COVID-19 aprovats pel PROCICAT. 

S’ha defugit definir indicadors ad-hoc pels processos electorals i utilitzar, en canvi, una sèrie 
d’escenaris derivats de l’afectació pràctica que les decisions de les autoritats sanitàries i de 
protecció civil tenen en la vida quotidiana de les persones. En aquest sentit, s’ha parat especial 
atenció als aspectes amb major impacte en un procés electoral: la mobilitat individual i les 
activitats de tipus social i públic.  

En tots els escenaris proposats, llevat de l’EPC21-Normal, cal que: 

 Tota activitat es desenvolupi en condicions de seguretat, autoprotecció i distància 
social, essent obligatori l’ús de mascaretes i gel hidroalcohòlic fora de casa. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/pla-obertura-progressiva-activitats.pdf
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/
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 Els locals públics i els seus equipaments hauran de desinfectar-se periòdicament. 
Segons l’escenari, hi haurà protocols específics de seguretat sanitària per a locals 
electorals i esdeveniments públics. 

 La mobilitat haurà de respectar sempre tant les restriccions de confinament com el 
tipus d’activitat permesa. En aquest sentit, el vot de diferents col·lectius –contagiats, 
contactes estrets i sospitosos; col·lectius vulnerables; resta de votants– tindran 
indicacions explícites sobre protocols de mobilitat i exercici del dret a votar. 

Es proposa la data del 15 de gener de 2021 per fer una primera avaluació dels escenaris 
epidemiològics del període electoral, a partir de la qual s’efectuarà una revisió periòdica cada 
7 dies com a màxim.  

Es fixa l’inici de la campanya electoral, el 29 de gener de 2021, com la data a partir de la qual 
es considera definitiva la decisió de celebrar o ajornar les eleccions. 

Durant tot el període electora, el Govern informarà de forma puntual i sistemàtica dels avenços 
de l’epidèmia així com de la seva possible afectació a tot el procés electoral i pre-electoral. 

Criteris guia en els canvis d’escenaris 

Els escenaris proposats per a la celebració d’eleccions s’ajusten als trams previstos al Pla 
d’obertura progressiva d’activitats aprovat pel PROCICAT. Aquest Pla preveu quatre trams 
d’obertura, major conforme s’avança en el Pla, que s’avaluen quinzenalment en el marc del 
òrgans del PROCICAT. Per tant, l’evolució dels escenaris per a la celebració d’eleccions serà 
paral·lela a l’evolució dels trams d’obertura, la qual està estretament vinculada a la progressió 
de la pandèmia COVID-19 a Catalunya i el seu impacte en el sistema públic de salut. 

La situació epidemiològica i assistencial en el marc de la pandèmia de la COVID-19 es 
monitora  a través d’una sèrie d’indicadors, recollits en l’Annex  1 del Decret Llei 27/2020, de 
13 juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de 
mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.  Tots aquests indicadors es 
publiquen de manera regular i la majoria es troben a disposició de la ciutadania de manera 
actualitzada diàriament. Entre ells, s’identifica un conjunt mínim d’indicadors que expliquen 
l’estat i l’evolució de la pandèmia COVID-19, destacant, per una banda el nombre de 
reproducció efectiu instantani (Rt)  i l’evolució  en el nombre de casos COVID-19 que 
requereixen hospitalització, tant en llit  d’hospitalització convencional, com en llits de crítics 
(generalment, s’utilitzen aquests indicadors en còmput setmanal). 

Com a criteri general, tenint en compte aquests dos indicadors esmentats: 

 Es planteja la progressió en el tram d’obertura progressiva d’activitats quan: 
o El valor de la Rt, de manera persistent, es manté igual o inferior a 0,9 
o El número de casos que requereixen ingressos hospitalaris es manté en 

descens  

 Es  planteja congelar la progressió en els trams d’obertura quan: 
o El valor de la Rt, de manera persistent, es manté entre 0,9 i 1 
o El número de casos que requereixen ingressos hospitalaris s’estabilitza 

 Es planteja retrocedir de tram d’obertura quan: 
o El valor de la Rt, de manera persistent, és superior a 1 
o El número de casos que requereixen ingressos hospitalaris augmenta 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804571.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804571.pdf
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Taula 1: Escenaris per la celebració de les eleccions 

 Escenari Mobilitat Activitat social Afectacions electorals Protocol electoral COVID19 

 EPC21-Normal Hi ha vacuna.  
No hi ha COVID19. Normalitat sanitària. 

Cap. Cap. 

 EPC21-Novanormal Nova normalitat. 
Sense confinaments. 
Cap restricció. 

Vigilància epidemiològica. Preventives en locals electorals. 
Distància i aforament en actes. 

Vot permès a tot el cens. 
Protocols d’oficina de seguretat; locals i 
circuit de vot; actes electorals. 

 EPC21-Local 
(assimilable a situació 
de Nova normalitat 
amb territoris amb 
mesures específiques) 

Sense confinaments 
perimetrals, sense limitació 
de la mobilitat nocturna. 

Mesures en alguns territoris concrets 
equiparables a nivell EPC21-Tram4. 

Risc moderat per la salut en els 
territoris afectats per les mesures. 
Baix en la resta de territoris.  
Risc baix de desbordament sist sanitari. 
Mesures estrictes en locals electorals. 
Distància i aforament en actes. 

Vot permès a tot el cens. 
Protocols d’oficina de seguretat; locals i 
circuit de vot; actes electorals. 

 EPC21-Tram4 
(assimilable a Tram 4) 

Sense confinaments 
perimetrals, però limitació de 
la mobilitat nocturna. 
Recomanació de limitar la 
mobilitat. 

Activitats socials amb aforament limitat, 
generalment ≥ 50%  
Grans espais 50% i possibilitat 
d’esdeveniments massius.  Restriccions 
només a àmbits molt circumscrits. 
Limitació de trobades a 10 persones. 

Risc moderat per la salut. 
Risc baix de desbordament sist sanitari 
Mesures estrictes en locals electorals. 
Limitacions estrictes en actes segons 
afectació territorial. 

Vot permès a tot el cens. 
Mesures de vot extraordinàries puntuals 
en cas d’afectacions molt localitzades. 
Protocols d’oficina de seguretat; locals i 
circuit de vot; actes electorals. 

 EPC21-Tram3 
(assimilable a Tram 3) 

Sense confinaments 
perimetrals, però limitació de 
la mobilitat nocturna. 
Recomanació de limitar la 
mobilitat. 

Activitats socials amb aforament limitat, 
generalment ≥ 50%  
Restriccions només a àmbits molt 
circumscrits.  
Limitació de trobades a 10 persones. 

Risc moderat per la salut. 
Risc moderat-baix de desbordament 
del sistema sanitari 
Mesures estrictes en locals electorals. 
Limitacions estrictes en actes segons 
afectació territorial. 

Vot permès a tot el cens. 
Mesures de vot extraordinàries puntuals 
en cas d’afectacions molt localitzades. 
Protocols d’oficina de seguretat; locals i 
circuit de vot; actes electorals. 

 EPC21-Tram2 
(assimilable a Tram 2) 

Recomanació de limitar la 
mobilitat. 
Confinaments perimetrals i 
limitació de la mobilitat 
nocturna. 

Activitat social permesa en amplis espais i 
sectors, però amb aforaments molt limitats 
(<50%) o limitats (≥ 50%) . 
Restriccions només a àmbits molt 
circumscrits.  
Utilització molt estesa i preceptiva de la cita 
prèvia. Limitació de reunions a  6 persones 

Risc elevat per la salut. 
Risc moderat de desbordament del 
sistema sanitari. 
Mesures molt estrictes en locals 
electorals. 
Limitacions estrictes en actes. 

Vot permès a tot el cens. 
Mesures de vot extraordinàries 
generalitzades. 
Protocols d’oficina de seguretat; locals i 
circuit de vot; actes electorals. 

 EPC21-Tram1 
(assimilable a Tram 1) 

Recomanació de limitar la 
mobilitat. 
Confinaments perimetrals i 
limitació de la mobilitat 
nocturna. 

Activitat social permesa en amplis espais i 
sectors, però aforaments generalment molt 
limitats (<50%). Grans espais comercials i 
altres àmbits circumscrits tancats. Utilització 
molt estesa i preceptiva de cita prèvia. 
Limitació de reunions a 6 persones 

Risc elevat per la salut. 
Risc moderat-alt de desbordament del 
sistema sanitari. 
Mesures molt estrictes en locals 
electorals. 
Limitacions estrictes en actes. 

Vot permès a tot el cens. 
Mesures de vot extraordinàries 
generalitzades. 
Protocols d’oficina de seguretat; locals i 
circuit de vot; actes electorals. 

 EPC21-Aturada 
(assimilable a situació 
d’aturada social) 

Recomanació de restricció 
de la mobilitat. Confinaments 
perimetrals i limitació de la 
mobilitat nocturna. 

Restricció absoluta d’activitats socials en 
amplis espais i sectors i aforaments molt 
limitats a la resta (<50%). Limitació de 
reunions socials a 6 persones. 

Risc molt elevat per la salut i de 
desbordament del sistema sanitari. 
Risc elevat per la legitimitat del procés. 

Ajornament de les eleccions. 
En funció de la tendència prevista a mitjà 
termini, fixar una nova data d’eleccions. 

 EPC21-Tancament 
Situació de Lock down 
total 

Confinament domiciliari. 
Mobilitat restringida només a 
supòsits essencials. 

Tancament global de l’activitat social 
excepte serveis essencials. 

Impossibilitat de celebrar eleccions per 
profunda crisi sanitària. 

Ajornament de les eleccions fins a canvi 
d’escenari. Es fixarà data estimada a 
partir de la qual poder convocar de nou. 
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