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Eleccions i COVID-19 
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 
 

1. Finalitat 

Aquest protocol pretén fer 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 la salut, garanties pel vot i legitimitat democràtica”, en tot allò relacionat 
amb les característiques i adequació dels locals electorals, i per al procediment de vot a mesa 
electoral i escrutini per a la jornada electoral prevista pel proper 14 de febrer. 

El protocol té dues parts diferenciades: 

- Adequació dels locals electorals 
- Circuït de vot i escrutini 

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. 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 
és possible per a cada mesa electoral. 

- 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 
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 entre cues d’1,5 metres. 

- 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 en mesa, per tal d’evitar la massificació de votants en els locals i les cues al 
carrer.  



  

 Pàgina 3 de 6 

 
 
 

 
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 (responsables de l’administració i 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 immediata.  

- 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 i també es deixaran les finestres 
obertes tota la jornada electoral, en tot cas. 

- 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 de no disposar d’espais a 
l’aire lliure suficients per 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 el votant, sense acompanyant excepte que 
el requereixi per 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.  
- Cada local tindrà un mínim de dues cues, una de prioritària per a col·lectius vulnerables 

segons l’autoritat sanitària, per tal de reduir el temps d’exposició a un possible contagi, 
i l’altra per a la resta de votants.  

 
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, per evitar creuaments. 
- S’organitzaran els espais per reduir el temps d’estada a l’interior dels edificis i espais 

tancats, especialment a les sales de votació. Es crearan circuits separats per 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’agilitzar el màxim el buidat de es 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.  
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- 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 cartelleria 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 votants portin el sobre amb la papereta 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 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 
intern 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 tancar-se amb cortines.  

- Disposaran de gel hidroalcohòlic al costat de les paperetes i sobres. 
- Es definiran fluxos de sentit únic en l’accés i 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 posar elements que impedeixin el pas i circular entre taules  
- Es farà neteja i desinfecció constant de les meses de votació i altres punts de contacte.  

 
Responsables de seguretat: 
 

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

o Garanteixi 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 Garanteixi la neteja de mans dels electors/es i eviti el contacte entre persones. 
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- 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, 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 
tocar els documents d’identitat dels votants. 

- Els membres de la taula 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 taula 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 taula, a excepció 
de que necessitin assistència.  

- Els interventors/es i 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 l’entrega, es farà una higiene de mans.  

- L’entrega 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); tanmateix ompliran i 
entregaran declaració d’auto-responsabilitat on declararà que no tenen altres 
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simptomatologies compatibles amb la malaltia de la COVID-19 (tos, dificultat 
respiratòria, d’aparició recent...). Si en tenen consultaran al centre d’atenció urgent 
corresponent (CUAP) o al 061 que farà la valoració corresponent i emetrà una IT en 
cas de que sigui necessari. 

- Tanmateix es farà un test d’antígens als membres de la mesa i altre personal acreditat 
(responsables de l’administració i 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. Selecció de membres mesa 

Donades les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia de la Covid 19, el 
govern de la Generalitat demanarà a la Junta Electoral Central reforçar el procediment de 
selecció de membres mesa per tal de garantir el nombre de membres suplents necessaris de 
les meses electorals, als efectes de garantir la substitució d’aquells que el dia de les eleccions 
hagin donat positiu en els testos d’antígens o hagin mostrat una simptomatologia compatible 
amb la Covid 19. 

 

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 a 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 més amunt descrites. 


