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Eleccions i COVID-19 
Informe de l’impacte esperat de la situació de  

l’epidèmia de COVID-19 sobre les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya 2021 

 

1. Fonaments i objectiu d’aquest informe 

El 23/10/2020 el Govern va publicar l'informe " Eleccions i COVID-19. Consideracions per a 
l’organització d’una convocatòria electoral amb seguretat per la salut, garanties pel vot i 
legitimitat democràtica" (Generalitat de Catalunya, 2020) amb l’objectiu de proporcionar un 
marc político-tècnic per guiar les actuacions del Govern de la Generalitat de Catalunya en els 
preparatius de les eleccions al Parlament de Catalunya llavors previstes –i posteriorment 
convocades– pel 14 de febrer de 2021. 

El document fixa els següents objectius del dispositiu d’organització de les eleccions: 

 Minimitzar els riscos sobre la salut d'exercir el dret de vot 
o disminuir el risc de contagis 

 Garantir el dret de vot de tota la ciutadania 
o informar sobre la seguretat per prevenir l’abstenció deguda a dubtes sobre 

salut 
o minimitzar els votants afectats per incidències/excepcions 

 Protegir la legitimitat del procés electoral 
o maximitzar la transparència i nivell de consens sobre el procés 
o minimitzar comportaments de boicot 

Fruit del treball del Govern, en col·laboració amb nombroses institucions i, especialment, amb 
la Taula de Partits creada ad-hoc per al seguiment de l’organització de les eleccions, es van 
publicar cinc protocols per donar cobertura normativa als diferents àmbits d’organització i 
celebració de les eleccions: 

 Protocol de funcionament de la Taula de Partits i definició d’escenaris de celebració 
de les eleccions  

 Protocol específic per a la comunicació institucional i sobre diferents modalitats de vot  

 Protocol específic per a la creació del Dispositiu eleccions COVID: oficina, 
responsables i materials de seguretat sanitària 

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

 Protocol específic per als actes de campanya a les properes eleccions al Parlament 
de Catalunya de 14 de febrer de 2021 

El primer de tot, el Protocol de funcionament de la Taula de Partits i definició d’escenaris de 
celebració de les eleccions, té per objectiu estratègic protegir la legitimitat del procés electoral, 
mentre que els quatre restants perseguien en diferents proporcions els objectius de garantir 
el dret de vot de la ciutadania i minimitzar els riscos sobre la salut d’exercir el dret de vot. 

En aquest sentit, el Protocol de funcionament de la Taula de Partits i definició d’escenaris de 
celebració de les eleccions, aprovat per unanimitat per la mateixa Taula i aprovat després pel 
PROCICAT, en la seva secció cinquena fa referència a la possibilitat d’un ajornament 
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electoral. I fixa cinc àmbits que contribueixen a la legitimitat democràtica d’unes eleccions 
lliures: 

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

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

 Que la ciutadania pugui exercir el seu dret a vot actiu. 

 Que les eleccions puguin organitzar-se amb total normalitat a nivell operatiu. 

 Que el resultat de les eleccions pugui implantar-se. 

Per últim, es presentaven una sèrie d’escenaris per la celebració de les eleccions que posaven 
en relació els diferents escenaris sociosanitaris –especialment els del Pla d’obertura 
progressiva d’activitats (Generalitat de Catalunya, 2020h)– amb l’escenari que s’esdevenia en 
l’àmbit electoral, és a dir, amb una relació d’impactes sobre els diversos àmbits de legitimitat 
democràtica de les eleccions. 
 
Els dispositius d’organització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 així com els 
paràmetres de celebració o ajornament de les eleccions queden en aquests moments afectats 
per la situació analitzada pel Departament de Satut (Generalitat de Catalunya, 2021) així com 
per les probables actuacions de seguretat sanitària que se’n deriven. A l’esmentat informe s’hi 
afirma que: 

 El pic epidèmic epidèmic s’assoliria alguns dies abans de l’inici la campanya electoral, 
mentre que el pic de pressió assistencial a les UCI s’assoliria alguns dies abans de la 
celebració dels comicis. 

 Es mantindrà la fase de mitigació durant les properes setmanes, sense descartar que 
s’han de promoure mesures que suposin un enduriment de les vigents. 

 No es pot descartar una eventual acceleració de la velocitat propagació de la pandèmia 
en els propers dies o setmanes per causes diverses. 

 
A efectes dels escenaris electorals, doncs, la situació pot resumir-se de la següent manera: 

 Catalunya es troba en els límits de l’escenari EPC21-Tram1 (Taula 1 del Protocol de 
funcionament de la Taula de Partits i definició d’escenaris de celebració de les 
eleccions), amb alguns indicadors ja pertanyents al següent escenari més greu, l’ 
EPC21-Aturada, assimilable a la situació d’aturada social. 

 No es pot descartar que a l’inici de la campanya electoral, i encara més alguns dies 
abans de la celebració dels comicis, que l’escenari electoral en què ens trobem durant 
la campanya electoral i/o durant la jornada electoral sigui el corresponent a l’ EPC21-
Aturada. 

 
Més enllà d’una aproximació binària –és possible celebrar unes eleccions– l’objectiu d’aquest 
document és fer aportacions sobre la seva conveniència, en base a informació detallada dels 
diferents dispositius de l’organització de les eleccions, posar-los en relació amb les dades 
epidèmiques i, sobretot, fer una estimació de l’impacte esperat del creuament d’aquests dos 
àmbits en relació amb els objectius fixats pel Govern –Salut, Drets, Legitimitat– i els àmbits 
que contribueixen a la legitimitat democràtica de les eleccions –Deliberació, Sufragi passiu, 
Sufragi actiu, Organització, Implantació–, que són, com s’ha dit, la missió que persegueix la 
creació i convocatòria de la Taula de Partits. 
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L’estructura del document seguirà l’esquema que figura a la Taula 1 i que sorgeix del 
creuament descrit més amunt: 
 

Àmbit          Objectiu Salut Drets Legitimitat 

Deliberació    

Sufragi passiu    

Sufragi actiu    

Organització    

Implantació    

Taula 1: Creuament dels objectius i els àmbits de legitimitat 

Cada secció tractarà un àmbit i les respectives subseccions els corresponents objectius. 
S’acompanyarà, en cada secció i subsecció una valoració del seu estat en relació a la seva 
afectació o impacte motivat per l’epidèmia de la COVID-19, amb les categories següents: 
 

sense 
afectacions 

afectacions 
sense impacte 

afectacions 
menors 

afectacions 
crítiques 

afectacions molt 
crítiques 

 
L’anàlisi de cada secció per àmbit i objectiu es realitzarà en funció dels següents criteris: 

 Idoneïtat, si aquella mesura està aconseguint els fins que perseguia. 

 Necessitat, si la mesura és inevitable per a la consecució dels objectius fixats. 

 Proporcionalitat, si s’aconsegueix optimitzar la relació entre cost infligit sobre els drets 
afectats o els recursos esmerçats i el benefici obtingut. 
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2. Àmbit: Deliberació 

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

“La Comissió Jurídica Assessora constata que la suspensió de les eleccions per 
manca de garanties perquè el electors puguin formar-se lliurement la seva voluntat 
i puguin exercir aquest dret de vot en condicions de llibertat i igualtat no és, en 
puritat, una mesura de salut pública, sinó que es configura en realitat com una 
mesura de garantia d’un procés electoral conduït amb plenes garanties de 
l’exercici del dret de vot” (Comissió Jurídica Assessora, 2020). 

 
L’àmbit de deliberació fa referència a què la ciutadania pugui tenir temps –tant en termes 
quantitatius com qualitatius– per conèixer les propostes que li fan les candidatures que 
concorren a les eleccions, que pugui acarar-les tant amb la informació que té al seu abans 
com amb els seus propis valors i, en el límit, discutir-les amb persones del seu entorn. 
L’objectiu de la deliberació és poder fer un vot informat a partir d’una opinió formada i ben 
fonamentada. 
 

Objectiu 
Àmbit 

 
Salut 

 
Drets 

 
Legitimitat 

Deliberació 

 Risc sobre la salut de 
deliberacions formals 
i informals. 

 Dret de reunió 
restringit tot i que 
garantit. 

 Atenció de la 
ciutadania fora de la 
campanya. 

   Mesures de 
confinament limiten 
debat en general. 

  

Taula 2: Impacte de la COVID-19 sobre l’àmbit de deliberació 

Objectiu: Salut 

En la mesura que la deliberació requereix interacció social, és d’esperar que l’impacte d’aquest 
àmbit sobre aquest objectiu no sigui nul. Tanmateix, les mesures que s’han pres de caràcter 
general en relació a la prevenció de la COVID-19, així com algunes relacionades amb activitats 
on la interacció humana és rellevant, han estat dissenyades especialment per minimitzar els 
riscos de transmissió i, amb ells, l’impacte sobre la salut. 

Som coneixedors que les mesures de seguretat sanitària preses són reeixides sempre i quan 
se n’observi el seu compliment. De la mateixa manera, s’han mostrat necessàries per a la 
contenció de l’epidèmia i, pel què a la deliberació fa referència, amb un cost assumible dins 
els paràmetres normals de l’epidèmia fora dels dos escenaris més extrems. 

Objectiu: Drets 

Si bé l’objectiu de Salut en surt beneficiat de les restriccions de mobilitat i de protecció personal 
per a reduir el risc de transmissió de la COVID-19, l’objectiu de garantir el dret a la deliberació 
en pateix una major afectació – tot i que encara menor en termes relatius. En aquest sentit, 
quan més greu l’estat de l’epidèmia, majors les restriccions i major l’afectació del dret 
fonamental. 

No obstant, l’afectació a aquest dret, tot i negativa, no arriba a ser crítica per les múltiples 
opcions, essencialment telemàtiques, que gran part de la ciutadania té a la seva disposició. 
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D’altra banda, els protocols sanitaris preveuen, dins de les restriccions, la possibilitat  d’exercir 
el dret a la reunió, per una banda, o a incidir en l’agenda pública, per una altra. 

D’aquesta manera, la garantia del dret depèn en gran mesura de la incidència de l’epidèmia i 
de les actuacions per a contenir-la, fent que les actuacions acabin afectant el dret de forma 
suficient com que el seu exercici perilli. En el límit, en casos on la reunió i la participació en 
l’àgora pública es vegin encara més restringits fins a la pràctica prohibició, es fa difícil pensar 
en alternatives que no passin per l’ajornament electoral, com a mesura menys lesiva del dret. 

Considerem, no obstant, que aquest és un extrem que depèn, també, de situacions extremes 
d’incidència de l’epidèmia. 
 

Objectiu: Legitimitat 

En una lògica semblant a l’anterior, però en aquest cas amb una major afectació dels drets hi 
situem l’àmbit de la legitimitat de la deliberació. 

Si bé podem aconseguir, amb unes determinades mesures, que tingui lloc una deliberació 
quantitativament satisfactòria, és més dubtós que això pugui afirmar-se en termes qualitatius. 

L’atenció del ciutadà, la seva voluntat de rebre informació i debatre idees, d’interessar-se per 
la diagnosi i prognosi que les candidatures fan en els seus programes, tot plegat depèn en 
gran mesura de la situació socio-sanitària i del grau en què impacta en l’individu. 

Les dades anunciades pel Departament de Salut anticipen no només un creixement acusat 
de les persones contagiades, sinó també d’un major tensionament del sistema sanitari – tant 
d’atenció a la COVID-19 com, de forma indirecta, d’atenció a d’altres patologies i casuístiques 
– així com un evident creixement de les defuncions. 

És obvi que, amb això, s’accentua la sensació de proximitat a la malaltia així com la 
consciència de la pròpia vulnerabilitat i fragilitat, ja sigui personal o de les persones més 
properes. 

En aquest escenari, l’empitjorament de la incidència de la pandèmia posa en greu risc la 
legitimitat de l’àmbit de la deliberació, que qualifiquem de crítica. En conseqüència, 
l’ajornament electoral es mostra eficaç per a recuperar-la davant l’absoluta manca 
d’alternatives: no hi ha altra manera d’aïllar els votants de la presència de la malaltia en termes 
d’estat d’ànim i voluntat de participar activament, racional i objectiva en el procés electoral. 
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3. Àmbit: Sufragi passiu 

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

“Procurar [...] condicions fàctiques que assegurin un principi d’equitat entre les 
candidatures validades” (Requejo, 2020) 

 
L’àmbit de sufragi passiu fa referència a què totes aquelles candidatures que concorren a unes 
eleccions puguin donar a conèixer a la ciutadania, als votants, quines són les propostes que 
fan i per les quals demanen el seu vot. Inclou, primer de tot, el programa i els candidats, però 
també el contrast i posada en relació amb propostes d’altres alternatives, la presa de contacte 
amb el potencial votant per a mesurar la recepció de la seva proposta, així com la possibilitat 
d’aportar arguments que la recolzin per diferents mitjans i per diferents canals per garantir que 
la proposta arriba a diferents entorns social. 
 
 

Objectiu 
Àmbit 

 
Salut 

 
Drets 

 
Legitimitat 

Sufragi 
passiu 

 Risc salut actes de 
campanya. 

 Protocol actes de 
campanya ordena 
l’exercici el dret.  

 Hegemonia mediàtica 
de l’epidèmia. 

   Limitacions als actes 
de campanya. 

  

Taula 3: Impacte de la COVID-19 sobre l’àmbit de sufragi passiu 

Objectiu: Salut 
 
Les activitats relacionades amb el sufragi passiu són múltiples, tot i que estan cada cop més 
relacionades tant amb els mitjans de comunicació com amb les xarxes socials. 
 
Dos factors ens fan pensar que l’impacte sobre la salut de l’exercici del dret al sufragi passiu, 
entès de forma àmplia, és positiu però les afectacions no tenen un impacte significatiu. 
 
Per una banda per aquesta translació de la presencialitat als canals de comunicació de 
masses o bé a la virtualitat, amb el que la distància es constitueix en un factor clau per a 
garantir la seguretat sanitària. 
 
Per una altra perquè els protocols aprovats pel PROCICAT pels actes públics vetllen, 
precisament, per aquesta seguretat sanitària i són d’obligat compliment per a qualsevol tipus 
d’esdeveniment col·lectiu.  
 

Objectiu: Drets 

I viceversa. El protocol específic per als actes de campanya, a més de vetllar per la seguretat 
sanitària, és també garantista a l’hora de protegir el dret de lliure reunió i la seva extrapolació 
a qualsevol acte públic com mítings electorals o comitives polítiques. La resolució, sempre 
positiva, de les peticions que han fet les candidatures fins el moment d’emetre aquest informe 
ve a confirmar aquesta afirmació. 
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És obvi, però, que dins les garanties hi ha restriccions i que aquestes restriccions poden 
endurir-se en funció de l’evolució de l’epidèmia. Així, el protocol relatiu als actes electorals 
assumeix que no hi ha una limitació excessiva a la mobilitat i que el confinament, si bé pot 
existir en alguns casos, sempre és perimetral i limitat a uns certs horaris que habitualment són 
nocturns. 
 
Afegint-se a les actuals restriccions, en cas que la mobilitat acabés per restringir-se totalment, 
així com el nombre de persones que poden reunir-se en un espai o esdeveniment públic, el 
dret al sufragi passiu, entès com aquesta possibilitat de donar a conèixer el programa, es 
podria veure afectat de forma significativa. 
 
Tanmateix, i en coherència amb afirmacions anteriors sobre la creixent importància de mitjans 
de comunicació de masses i xarxes socials, considerem que les afectacions podrien 
considerar-se de menors. 
 

Objectiu: Legitimitat 
 
Més greu seria, segurament, l’afectació en el terreny de la legitimitat del sufragi passiu. En un 
entorn on l’agreujament de les condicions socio-sanitàries es fa hegemònic –nombre de 
contagiats, nombre d’ingressats en UCI, nombre de defuncions, nombre i nivell de les 
restriccions afegides a les existents, etc.– el missatge de les candidatures sense cap mena 
de dubte tindria dificultats en arribar, veient-se greument vulnerada la capacitat dels partits 
per exercir el seu dret al sufragi passiu i així la legitimitat del procés.  
 
I no només per la menor capacitat d’organitzar i participar en esdeveniments de campanya.  
 
També en coherència amb el que s’ha dit anteriorment, és difícil pensar que els mitjans de 
comunicació no desviarien gran part de la seva programació vers la pandèmia, per no parlar 
de la informació i converses que es mantindrien a les xarxes socials. Això indubtablement 
dificulta la formació d’una opinió per part dels ciutadans. 
 
En aquest sentit, l’evident dany al dret fonamental té, com succeïa en parlar de l’atenció del 
ciutadà a la deliberació –terme amb el que està molt relacionat– poques alternatives que no 
passin per un ajornament electoral a l’espera d’un canvi significatiu en l’entorn socio-sanitari. 
També com en aquell cas, aquesta seria una mesura eficaç i necessària, mesurant-se la 
proporcionalitat no en relació a la retirada temporal del dret deguda a l’ajornament, sinó a 
l’increment de qualitat que s’esdevindria amb el nou escenari on la pandèmia estigués en certa 
retirada.  
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4. Àmbit: Sufragi actiu 

 Que la ciutadania pugui exercir el seu dret a vot actiu. 

“En l’escenari actual, no és exagerat afirmar que el 14 de febrer entre 100.000 i 
200.000 ciutadans amb dret de vot hauran d’escollir entre votar de manera 
presencial i posar en risc la salut de milers de persones, o bé abstenir-se de fer-
ho i renunciar a un dret fonamental. Cap de les dues alternatives és legítima des 
d’una perspectiva de drets.” (Síndic de Greuges de Catalunya, 2021) 

 
L’àmbit de sufragi actiu fa referència a què el ciutadà pugui expressar lliurament el seu grau 
recolzament a una candidatura en particular o al procés electoral en general forma de vot o 
abstenint-se de fer-ho. És sense cap dubte l’àmbit més objectivable de tots, atès que en gran 
mesura es pot mesurar pels vots emesos, tot i que roman sempre un marge d’interpretació a 
l’hora d’avaluar el grau d’abstenció respecte al total del cens. 
 

Objectiu 
Àmbit 

 
Salut 

 
Drets 

 
Legitimitat 

Sufragi 
actiu 

 Protocol locals 
electorals. 

 Les persones 
contagiades podran 
votar. 

 Por al contagi a l’hora 
d’anar a votar. 

 Risc per la salut 
votants. 
 

 Protocol vot per 
correu. 
Ampliació de termini. 

 Risc de no constituir 
totes les meses i 
menor legiti-mitat en 
votar a les 48h. 

 Risc per la salut dels 
membres mesa. 

 Sol·licitud telemàtica 
del vot per correu i 
reforç expedició 
idCAT Certificat. 

 Impacte diferencial de 
la crisi COVID-19 pot 
imprimir biaixos. 

 Reducció de votants 
per mesa.  
Canvi de locals 

 Entrega del vot per 
correu al carter. 

 Dubtes del Síndic 
sobre la factibilitat de 
votar de persones 
quarantenades 

 Vot per franges. No 
obligatòries. 

 Vot accessible.   

 Vot preparat de casa 
(tramesa o 
descàrrega). 

 Greus deficiències al 
vot exterior. 
Ampliació parcial de 
termini. 

  

 Reducció d’apoderats 
en mesa. 

    

 Denegació del vot 
per correu a 
residències. 

    

 Denegació d’ampliar 
l’excepció a membres 
mesa per sobre de 
60 anys. 

    

Taula 4: Impacte de la COVID-19 sobre l’àmbit de sufragi actiu 
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Objectiu: Salut 
 
La salut tant del ciutadà com, a nivell més ampli, dins el concepte de salut pública està 
àmpliament garantida per un seguit de mesures implantades des de diversos dispositius. 
 
L’instrument més important és sense cap mena de dubte el protocol de locals electorals que 
protegeix especialment la salut a l’hora d’exercir el sufragi actiu. De les diferents mesures que 
incorpora el protocol val la pena destacar les de protecció individual –tant per votants com per 
membres de la mesa i altres persones de l’organització–, les mesures de distància social que 
han conduït a una reducció efectiva del nombre de votants per mesa, l’aprovació de la tramesa 
única per dur el vot preparat des de casa (a més de la possibilitat de descarregar-se les 
paperetes des de casa, opció que al final no s’utilitzarà) i així reduir el temps necessari per 
votar (indirectament reduint l’afluència de persones al local en un moment determinat) o el 
previst acord entre partits per reduir el nombre d’apoderats per mesa. 
 

Província 
Meses 
2021 

Meses 
2017 

Increment 
Locals 
2021 

Locals 
2017 

Increment 

Barcelona 6.694 5.885 13,75% 1.730 1.602 7,99% 

Girona 853 825 3,39% 362 393 -7,89% 

Lleida 544 534 1,87% 315 318 -0,94% 

Tarragona 1.026 1.003 2,29% 357 369 -3,25% 

Total  9.117 8.247 10,55% 2.764 2.682 3,06% 
Taula 5: Evolució del nombre de meses i locals electorals 2017-2021 

 

 
Figura 1: Evolució del tipus de locals electorals 2017-2021 

L’establiment d’un vot per franges per diversos col·lectius –col·lectius de risc, persones sanes, 
persones contagiades i contactes freqüents o sospitosos– redueix també el risc de contagi. 
Ara bé, el fet de no fer les franges d’obligat compliment fa que es confiï en la voluntat del 
votant de respectar-les i, per tant, obre més possibilitats a incomplir-les, fet que fa incrementar 
el risc sanitari. Aquesta decisió es va prendre acarant-la amb l’alternativa de fer les franges 
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obligatòries: aquesta obligatorietat, però, vulnerava el dret del votant a gaudir de la totalitat de 
la jornada electoral. D’altra banda, fer complir la norma també hagués compromès el temps 
necessari per votar, deixant de banda que difícilment hagués estat materialment possible 
forçar el seu compliment de forma absoluta. Estaríem davant una mesura, doncs, 
desproporcionada en comparació amb la seva idoneïtat. 
 
El major risc per la salut és, opinem, l’afluència de persones grans –considerades col·lectiu 
de risc– als locals electorals. Més enllà del vot per correu, les dues actuacions dirigides a 
facilitar-los o bé el vot a les pròpies residències –mitjançant un procediment similar al del vot 
als centres penitenciaris per part dels reclusos– o bé a evitar entrar en el sorteig per ser 
membres de la mesa van ésser desestimades per la Junta Electoral Central.  
 

Objectiu: Drets 
 
Com en el cas de la salut, el dret a votar té el seu propi protocol, amb el foment del vot per 
correu com actuació prioritària. Les dades de l’evolució de la sol·licitud de vot per correu 
demostren un important impacte positiu de les actuacions del protocol. 
 
El vot per correu, a més de tenir una campanya de difusió institucional, també s’ha vist reforçat 
per l’increment de possibilitats a l’hora de realitzar la sol·licitud de vot de forma telemàtica a 
través del popular idCAT Certificat. D’altra banda, s’ha possibilitat la recollida del vot per part 
del funcionari de correus a domicili. Amb això, i prèvia obtenció del certificat per identificar-se 
electrònicament, el vot es pot realitzar íntegrament des del domicili. 
 
 

  
Figura 2: Sol·licituds de vot per correu totals 
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Figura 3: Sol·licituds de vot per correu diàries 

Una estimació aproximada ens fa pensar que la combinació d’increment de locals electorals 
junt amb la major adopció del vot per correu podria arribar a reduir a la meitat la concurrència 
als locals electorals, el que tindria un efecte positiu combinat sobre la salut i sobre el dret a 
votar. 
 
Per últim, el dret al sufragi actiu o al vot s’ha reforçat també per a aquells col·lectius amb 
discapacitats, facilitant la recepció a casa del kit de vot en Braille per als votants amb dificultats 
visuals, o bé seguint protocols d’accessibilitat cognitiva per a millorar la comprensió de les 
instruccions de vot a tots els públics. 
 
El punt feble el trobem en el vot exterior, amb greus carències que penalitzen l’exercici de 
votar. Malgrat l’ampliació parcial del termini per a la seva sol·licitud, la denegació d’avançar la 
tramesa de documentació o d’eliminar el prec del vot suposen un greuge gravíssim per al 
votant a l’exterior.  
 
Amb l’excepció d’aquest col·lectiu, però, considerem que el dret a votar es garanteix 
àmpliament mitjançant els diversos instruments posats en funcionament. 
 

Objectiu: Legitimitat 

A diferència del què passa amb els objectius de Salut i Drets, l’objectiu de la Legitimitat també 
se’n ressent a l’àmbit del sufragi actiu – com succeeix també a la deliberació i el sufragi passiu. 

En aquest cas, a més, tant per l’abast del dret, que afecta a tots els ciutadans, com pels 
diferents punts d’afectació, considerem que l’objectiu estaria molt compromès en cas 
d’empitjorar les condicions de la pandèmia, com sembla apuntar l’informe de Salut. 

Per una banda, s’ha posat de manifest per diferents canals un cert recel a la seguretat dels 
dispositius electorals. Al marge de si les pors són més o menys fonamentades, l’efecte 
d’aquesta percepció pot tenir greus conseqüències a diferents nivells, essent-ne la més greu, 
en termes democràtics, el desconfiar de tot el sistema i el seu resultat. Al marge de la qüestió 
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de l’abstenció, que veurem més avall, el vot amb por és tradicionalment un vector de biaixos 
electorals de diferent naturalesa que poden alterar substancialment el resultat del procés 
electoral deslegitimant-lo. L’impacte diferencial de la crisi de la COVID-19 segons el nivell 
socio-econòmic (Peña-López, 2020) no fa més que accentuar aquesta qüestió, actuant 
d’efecte multiplicador d’altres biaixos inherents a diferents classes socials. 

De major gravetat, però, és la possibilitat que aquesta por es pugui traslladar al cas dels 
membres de les meses. En l’extrem, això pot acabar comportant comportaments 
d’insubmissió respecte el deure de participar en el procés electoral si així ho estableix el 
sorteig. En cas de ser massius, pot donar-se el cas que les desercions comportin la no 
constitució de les meses, ni tan sols en la segona ronda. Tal i com marca la llei, en aquests 
casos cal ajornar el procés de votació 48h. El problema, en termes de legitimitat, és que als 
dubtes ja inherents al procés s’hi suma votar coneixent –perquè és impossible que no es 
difonguin– els resultats provisionals, amb el que això suposa de devaluació del propi vot. 

Afegim a aquestes consideracions l’estimació que el Síndic de Greuges de Catalunya (2021) 
fa dels possibles casos de persones que podrien quedar-se sense votar i que eleva a més de 
200.000 casos en el pitjor escenari. Fins i tot en el cas que aquestes persones poguessin 
realment votar perquè el procediment és segur, la sola sospita que puguin no fer-ho és un 
problema de legitimitat de primera magnitud. De no poder-se solucionar a temps –mitjançant 
campanyes de transparència i d’informació–, l’ajornament pot ser una mesura eficaç i 
proporcionada, atès que en un entorn socio-sanitari més favorable pot ser, també, més eficaç 
aquesta campanya de transparència i d’informació.  
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5. Àmbit: Organització 

 Que les eleccions puguin organitzar-se amb total normalitat a nivell operatiu. 

“La comoditat, la qualitat del servei, la transparència, la professionalitat, la 
integritat, l’eficiència i la satisfacció dels ciutadans i dels grups d'interès són trets 
distintius d’una bona organització electoral de la mateixa manera que ho són pels 
serveis públics en general”. (James, 2020) 

 
L’àmbit d’organització fa referència a la possibilitat de posar en funcionament el dispositiu 
electoral de manera que funcionin amb normalitat i eficàcia tots els diferents processos i 
tasques que desemboquen en un escrutini i la proclamació dels resultats electorals. 
 

Objectiu 
Àmbit 

 
Salut 

 
Drets 

 
Legitimitat 

Organització 

 Protocol Dispositiu 
COVID19. 

 Decrets aprovats 
amb normalitat. 

 Protocol 
comunicació 
institucional. 

 Riscos per als 
equips de 
l’organització. 

 Materials elaborats 
amb normalitat. 

 Treball col·laboratiu 
entre institucions. 

 Context sanitari 
tendent a empitjorar. 

 Tensió organitzativa 
en àmbits del vot per 
correu. 

 Dificultat de reclutar 
membres mesa per 
por al contagi. 

   Tensió organitzativa 
en alguns àmbits de 
tramesa de material 
electoral. 

  

   Sobrecost dispositiu 
COVID 

  

Taula 6: Impacte de la COVID-19 sobre l’àmbit d’organització 

 

Objectiu: Salut 
 
L’àmbit de l’organització utilitza com a base el protocol del dispositiu COVID-19 per a garantir 
el disseny i funcionament correcte i segur de tot l’aparell organitzatiu de les eleccions. 
 
Més enllà de riscos controlats i amb afectacions menors sense impacte significatiu sobre els 
propis equips de l’organització, cap dels dispositius de l’organització suposa un impacte sobre 
la salut, ni individual ni pública. 
 
L’excepció a aquest cas és, de nou, la possibilitat d’una escalada de gran magnitud dels 
diferents factors epidemiològics. El que en circumstàncies de període “vall” pot ser 
perfectament assumible per un dispositiu de seguretat sanitària, el període “onada” aquest 
dispositiu pot veure’s desbordat. Així, tant allò que indica el protocol de l’oficina de seguretat 
i dispositiu COVID-19 com d’altres protocols respecte a la gestió de la mobilitat pot ser 
insuficient i que la molt major incidència del coronavirus pugui ser difícil de controlar. 
 
Aquest és un factor d’enorme afectació i de nivell molt crític que té difícil solució un cop tot 
l’entorn social, no només l’electoral ni el sanitari, sinó protecció civil i altres dispositius, tenen 
el risc de col·lapsar o comprometre seriosament les seves funcions. En un cas així, la mesura 
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de l’ajornament pot ser una mesura idònia a més de necessària davant l’alternativa de 
mantenir el calendari electoral, que pot acabar essent molt més desproporcionat en relació a 
l’impacte sobre la salut. 
 

Objectiu: Drets 
 
Pel què fa als drets, l’experiència fins aquest moment és que tots s’han mantingut intactes en 
tot el procés organitzatiu. 
 
Així, s’han pogut elaborar i publicar oficialment tots els documents necessaris d’un procés 
electoral, programar i efectuar tots els procediments relatius a la logística del procés com les 
contractacions de personal, subministraments i serveis. S’ha pogut desenvolupar també amb 
una certa normalitat tot el dispositiu de comunicació i les diverses campanyes informatives. 
 
El treball en col·laboració amb els ajuntaments ha permès assolir amb èxit el condicionament 
dels locals com s’ha comentat més amunt. Per al seguiment d’aquestes tasques s’ha produït 
un quadre de comandament digital per a disposar d’informació actualitzada de tots els locals 
i anticipar-se a incidències relacionades amb el dispositiu de seguretat sanitària. 
 
La COVID-19 ha suposat, certament, tensions en alguns procediments així com la 
programació de reforços –amb els seus respectius sobrecostos– o l’aconseguiment de 
determinats serveis o béns. Cap d’ells, però, amb una afectació que no hagi pogut ser resolta 
sense impacte en el procés electoral –sí, per descomptat, en l’esforç i dedicació esmerçats 
pels equips de professionals que els desenvolupen. 
 

Objectiu: Legitimitat 
 
La col·laboració entre diverses administracions, així com l’acurat protocol de comunicació 
institucional han fet possible que la legitimitat, pel què fa a la part estrictament organitzativa, 
no s’hagi vist afectada més enllà del que aporta la pròpia complexitat d’organitzar un procés 
electoral amb 5.600.000 votants. 
 
Sí ha suposat una preocupació gens menor l’anticipació del possible problema de no poder 
reclutar els membres de les meses per por al contagi, factor associat al risc de no poder 
constituir-les durant la jornada electoral que comentàvem anteriorment. Separem, però, la 
qüestió de la constitució de la qüestió del reclutament, apuntant aquí la desconfiança que 
genera sobre tota la resta del dispositiu organitzatiu aquesta qüestió. A les dificultats de 
condicionar els locals electorals –costoses però assumibles– s’hi afegeix el dubte dels 
membres meses, de molt més difícil solució en cas de fallar el reclutament i d’un impacte molt 
major en cas de fracassar la pròpia constitució de les meses. 
 
Com en el cas del sufragi actiu, tot i que amb diferent impacte, la casuística és la mateixa i 
l’ajornament pot acabar essent l’únic factor de canvi de percepció radical sobre el dispositiu 
en particular i sobre el procés electoral en general, facilitant així, de forma eficaç, una nova 
visió del dispositiu, aquesta vegada amb la confiança habitual d’unes eleccions organitzades 
i celebrades dins la normalitat sanitària. 
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6. Àmbit: Implantació 

 Que el resultat de les eleccions pugui implantar-se. 

“L’objectiu principal dels processos electorals és oferir resultats electorals fiables. 
La credibilitat s’aconsegueix mitjançant una àmplia participació del públic, 
idealment amb una alta participació i nivells de participació iguals en diferents 
segments d’una societat, donant legitimitat als representants electes” (Radjenovic 
et al., 2020) 

 
L’àmbit d’implantació fa referència tant a la possibilitat real d’implantar a la pràctica els 
resultats de les urnes com a la credibilitat que la ciutadania concedeixi a aquests resultats. 
Més enllà de la qüestió pràctica, la implantació fa referència també al grau amb què la voluntat 
la ciutadania ha estat recollida de forma representativa i fidedigna i, per tant, els resultats 
electorals seran el vector d’implementació d’aquesta voluntat. 
 

Objectiu 
Àmbit 

 
Salut 

 
Drets 

 
Legitimitat 

Implantació 

 La implantació del 
resultat electoral no 
tindrà efectes en la 
Salut. 

 L’epidèmia no 
impedirà implantar el 
resultat de les 
eleccions. 

 Protocol Taula de 
Partits. 

 Dubtes sobre 
l’impacte sanitari en 
general de celebrar 
les eleccions. 

   Indicadors 
d’indecisos i 
d’abstenció. 

 Dubtes sobre la 
conveniència en 
general de celebrar 
les eleccions en 
termes sanitaris. 

   Conveniència en 
general de celebrar 
les eleccions en 
termes polítics i 
socials. 

     Marc internacional 
comparat amb 
celebració electoral 
fora d’onades. 

Taula 7: Impacte de la COVID-19 sobre l’àmbit d’implantació 

 

Objectiu: Salut 
 
En general, la implantació del resultat electoral no tindrà efectes sobre la salut pública –menys 
encara sobre la salut individual de les persones. Tot allò que s’esdevé en el moment en què 
s’han proclamat els resultats pot realitzar-se amb la màxima seguretat sanitària. 
 
És difícil d’afirmar la mateixa cosa, però, en agafar tot el procés en la seva totalitat, atesa 
l’enorme mobilització de recursos de tot tipus i nivell. Tant de forma directa com de forma 
indirecta pel cost d’oportunitat, la celebració d’eleccions pot tenir un impacte en el sistema 
sanitari i en la salut pública en general. L’escenari que obre la predicció del rebrot per la 
COVID-19, qualificat com tercera onada en alguns casos, és un escenari en què el sistema 
de protecció civil i de salut pot tenir profundes dificultats d’atendre tots els requeriments que 
se li fan. Un escenari que no admet més activitat humana, sigui del tipus que sigui, amb 
independència del risc particular que suposi. El mer fet de realitzar activitat és un problema. 
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En aquesta situació que pot desembocar en col·lapse hi ha poques opcions més que o bé 
l’abocament massiu de mitjans en aquest sistema, o bé l’ajornament d’aquesta activitat 
sobrevinguda –per no estructural a la vida quotidiana– com a actuació totalment necessària. 
 

Objectiu: Drets 
 
Com en el cas general de la salut, l’epidèmia no ha de poder afectar de cap manera la 
implantació dels resultats de les eleccions. Aquí s’hi engloben proclamacions, constitucions 
d’institucions, nomenaments, etc., és a dir, el dret dels ciutadans a veure la seva elecció 
formalitzada, que difícilment poden ser compromesos per la crisi de la COVID-19 més enllà 
de casos personals totalment excepcionals. 
 

Objectiu: Legitimitat 

El protocol de la Taula de Partits estableix un marc d’actuació per treballar per la legitimitat en 
la implantació de tot el procediment electoral, inclosa la mateixa qüestió de l’eventual 
ajornament de les eleccions. Més enllà dels marcs jurídics, en democràcia és essencial el 
consens i la lleialtat institucional en moments de crisis profundes –com l’actual. 

A nivell més pràctic, un dels punts que poden comprometre la legitimitat del procés i que s’ha 
tractat en d’altres àmbits de forma tangencial és que la ciutadania no confiï en la totalitat del 
procés, en la institució de les eleccions. Si bé l’abstenció té múltiples motivacions, una 
abstenció deguda a la por o a la desconfiança en general sobre la qualitat del procés electoral 
és una afectació que cal evitar. Tot i que hi ha diverses maneres de fer-ho, és obvi que 
l’atenuació de la influència de la crisi sanitària pot resultar molt eficaç. En funció de la 
desconfiança detectada –mesurable en enquestes, mitjans de comunicació i xarxes socials– 
i la seva possible conversió en abstenció efectiva, l’ajornament electoral pot ser la mesura 
més ponderada per atenuar aquesta influència negativa de la crisi sanitària en el procés 
electoral. 

Podem redundar en la qüestió de la conveniència però ara des d’un punt de vista sociològic. 
Dèiem que el conjunt del procés electoral genera processos paral·lels de reubicació de 
recursos –per exemple els de seguretat i protecció civil, o els mateixos sanitaris, degut a 
l’increment de la mobilitat– que, en agregat, no són menors. Però mentre la desviació 
d’aquests recursos, en un escenari de normalitat, es redueix a una qüestió d’intendència i de 
planificació, en un escenari on el mer fet de realitzar una activitat humana pot tenir un impacte 
tant sanitari com organitzatiu de primer ordre, la desviació dels recursos d’allò que és 
considerat com a essencial pot acabar generant rebuig cap aquesta activitat. A efectes 
pràctics es tradueix en un decrement de la legitimitat del procés. 

Per últim, la ciutadania pot acabar realitzant un exercici de política internacional comparada i 
analitzar què ha succeït en d’altres processos electorals arreu del món. Com podeu veure a 
l’annex sobre el context epidemiològic a la celebració i ajornament d’eleccions al món, de 251 
processos electorals previstos durant 2020, 155 van celebrar-se i 96 van ajornar-se. 
 
Tot i que cada país té un context pandèmic, polític, social i jurídic únic, és evident el 
comportament anticíclic dels processos electorals: tendeixen a ajornar-se durant els pics de 
la pandèmia i a celebrar-se en les “valls”, especialment entre la primera i la segona onada. 
L’experiència acumulada com la diferent incidència de la segona onada fan aparentment 
menys clar el darrer trimestre de 2020. En realitat, la resta de dades ens indiquen de nou els 
comportaments anti-cíclics, tant si agafem els ingressos en UCI com les morts per COVID-19, 
amb poques excepcions. 
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7. Resum de l’impacte de la COVID-19 sobre objectius i àmbits de legitimitat 

Objectiu 
Àmbit 

 

Salut 
 

Drets 
 

Legitimitat 

Deliberació 

 Risc sobre la salut de 
deliberacions formals i 
informals. 

 Dret de reunió restringit tot 
i que garantit. 

 Atenció de la ciutadania 
fora de la campanya. 

   Mesures de confinament 
limiten debat en general. 

  

Sufragi 
passiu 

 Risc salut actes de 
campanya. 

 Protocol actes de 

campanya ordena 
l’exercici el dret 

 Hegemonia mediàtica de 
l’epidèmia. 

   Limitacions als actes de 
campanya. 

  

Sufragi actiu 

 Protocol locals electorals.  Les persones contagiades 
podran votar. 

 Por al contagi a l’hora 
d’anar a votar. 

 Risc per la salut votants. 
 

 Protocol vot per correu. 

Ampliació de termini. 
 Risc de no constituir totes 

les meses i menor legiti-
mitat en votar a les 48h. 

 Risc per la salut dels 
membres mesa. 

 Sol·licitud telemàtica del 
vot per correu i reforç 
expedició idCAT Certificat. 

 Impacte diferencial de la 
crisi COVID-19 pot 
imprimir biaixos. 

 Reducció de votants per 
mesa.  
Canvi de locals 

 Entrega del vot per correu 
al carter. 

 Dubtes del Síndic sobre la 
factibilitat de votar de 
persones quarantenades 

 Vot per franges. No 
obligatòries. 

 Vot accessible.   

 Vot preparat de casa 
(tramesa o descàrrega). 

 Greus deficiències al vot 
exterior. Ampliació parcial 
de termini. 

  

 Reducció d’apoderats en 
mesa. 

    

 Denegació del vot per 
correu a residències. 

    

 Denegació d’ampliar l’ex-
cepció a membres mesa 
per sobre de 60 anys. 

    

Organització 

 Protocol Dispositiu 

COVID19. 
 Decrets aprovats amb 

normalitat. 
 Protocol comunicació 

institucional. 
 Riscos per als equips de 

l’organització. 
 Materials elaborats amb 

normalitat. 
 Treball col·laboratiu entre 

institucions. 
 Context sanitari tendent a 

empitjorar. 
 Tensió organitzativa en 

àmbits del vot per correu. 
 Dificultat de reclutar 

membres mesa per por al 
contagi. 

   Tensió organitzativa en 
alguns àmbits de tramesa 
de material electoral. 

  

   Sobrecost dispositiu 
COVID 

  

Implantació 

 La implantació del resultat 
electoral no tindrà efectes 
en la Salut. 

 L’epidèmia no impedirà 
implantar el resultat de les 
eleccions. 

 Protocol Taula de Partits. 

 Dubtes sobre l’impacte 
sanitari en general de 
celebrar les eleccions. 

   Indicadors d’indecisos i 
d’abstenció. 

 Dubtes sobre la 
conveniència en general 
de celebrar les eleccions 
en termes sanitaris. 

   Conveniència en general 
de celebrar les eleccions 
en termes polítics i socials. 

     Marc internacional 
comparat amb celebració 
electoral fora d’onades. 

Taula 8: Impacte de la COVID-19 sobre àmbits de legitimitat i objectius 
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Àmbit             Objectiu Salut Drets Legitimitat 

Deliberació 
   
   

Sufragi passiu 
   
   

Sufragi actiu 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Organització 

   
   
   
   
   

Implantació 

   
   
   
   

Taula 9: Impacte de la COVID-19 sobre àmbits de legitimitat i objectius, simplificada 

 

Àmbit             Objectiu Salut Drets Legitimitat 

Deliberació 
   
   

Sufragi passiu 
   
   

Sufragi actiu 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Organització 

   
   
   
   
   

Implantació 

   
   
   
   

Taula 10: Impacte de la COVID-19 sobre àmbits de legitimitat i objectius, mantenir o ajornar 

  

Mantenir 

Ajornar 

Ajornar Ajornar 
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8. Conclusions 

 
El canvi d’escenari sanitari de la pandèmia de la COVID-19 previst durant el procés electoral 
que desemboca en les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel 14 de febrer de 
2021 fa preveure un greu impacte en les garanties democràtiques del procés, pel què 
considerem necessari un ajornament de les eleccions. 
 
En particular, considerem especialment rellevants els següents aspectes: 

 L’afectació generalitzada de tota activitat humana qüestiona la possibilitat de controlar 
que el conjunt del procés electoral i que la celebració d’aquest no tingui cap afectació 
en la salut pública, a nivell macro, més enllà que es pugui veure garantida la protecció 
a títol individual de les persones. 

 La legitimitat del procés electoral es veu afectada en pràcticament la seva totalitat, 
amb especial impacte i de forma transversal en la deliberació, el sufragi actiu i el sufragi 
passiu. La possible manca de legitimitat d’un procés electoral és motiu suficient per al 
seu ajornament. 

 Dels cinc àmbits que contribueixen a la legitimitat democràtica d’unes eleccions lliures, 
malgrat que la ciutadania pogués exercir el seu dret a vot actiu, malgrat que les 
eleccions poguessin organitzar-se a nivell operatiu, considerem que no hi ha suficients 
oportunitats per la deliberació i la creació d’una opinió informada, que les candidatures 
no tindran suficients oportunitats per presentar els seus programes i candidats i que, 
en conseqüència, el resultat de les eleccions que pugui implantar-se podria no tenir 
prou fonaments per ser legítim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismael Peña López 
Director General de Participació Ciutadana i Processos Electorals 
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9. Annex: Context epidemiològic a la celebració i ajornament d’eleccions al món 

 
Els gràfics següents presenten diferents processos electorals i el context de la pandèmia – 
hospitalitzacions en UCI per COVID-19 i morts per COVID-19 – en diferents moments del 
procés electoral: un mes abans de la jornada electoral, dues setmanes abans, el mateix dia 
de la jornada electoral, dues setmanes després, un mes després. 
 
Els gràfics en cap moment volen indicar cap tipus de causalitat, tampoc correlació. 
Únicament volen il·lustrar el context en què van succeir les eleccions. 
 
A grans trets, la conclusió general és que les eleccions van tendir a ajornar-se durant les dues 
onades de la pandèmia, especialment la primera, i va aprofitar-se el període entre onades per 
celebrar-les. 
 
L’inici de la campanya electoral tindria lloc dies després del pic epidèmic, durant la qual se 
succeiria el pic de pressió assistencial a les UCI, que s’assoliria pocs dies abans de la jornada 
electoral. Tot el procés tindria lloc en plena fase de mitigació del rebrot epidèmic. 
 

 
Figura 4: Mes en què s’han celebrat i ajornat eleccions a tot el món durant l’any 2020. 

Font: International Idea 
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Figura 5: Ingressos a UCI per COVID-19 per 100.000h (mitjana 7 dies anteriors). 

Eleccions ajornades i previstes. Font: Our World in Data; Ministerio de Salud; Genralitat 
de Catalunya. 

 
Figura 6: Ingressos a UCI per COVID-19 per 100.000h (mitjana 7 dies anteriors). 

Eleccions celebrades i previstes. Font: Our World in Data; Ministerio de Salud; Genralitat 
de Catalunya. 
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Figura 7: Morts per COVID-19 per 100.000h (mitjana 7 dies anteriors). Eleccions 
celebrades i previstes. Font: Our World in Data; Ministerio de Salud; Genralitat de 

Catalunya. 

 
Figura 8: Morts per COVID-19 per 100.000h (mitjana 7 dies anteriors). Eleccions 
celebrades i previstes. Font: Our World in Data; Ministerio de Salud; Genralitat de 

Catalunya.  
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