
 

 

 
Eleccions Generals de PIMEC 
23 de febrer de 2021 
 

Protocol específic per a la prevenció de contagis 

per Coronavirus Sars COV 2 (Covid 19) 

 

  



1. Instal·lacions  

1.1. Ventilació 

Es garantirà en tot moment la ventilació constant i adequada a l’afluència prevista. 

Les portes d’accés romandran obertes durant tota la jornada electoral. També es deixaran les finestres 

obertes, 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 una 

duració i freqüència de 10 minuts cada hora. 

1.2. Punts d’accés i sortida 

La ubicació dels locals de votació ha de permetre la formació de cues de votants a l’exterior. 

Els punts d’accés i de sortida seran independents. N’hi haurà tants com sigui possible, preferiblement 

un per a cada mesa electoral. Si això no fos viable, es prendran les mesures necessàries per evitar 

creuaments de persones. 

1.3. Distància de seguretat 

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. 

1.4. Taula amb les paperetes i sobres de votació 

▪ La taula amb les paperetes i sobres de votació se situarà a 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  els sobres de votació. En cas que 

això no fos possible, els dos punts esmentats,  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. 



1.5. Cabines o espais per garantir el secret de la votació 

▪ Les cabines de votació o espais per garantir el secret de votació es distribuiran de forma que 

es garanteixi la privacitat dels votants 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. 

1.6. Neteja i desinfecció 

Es netejarà i desinfectarà l’espai abans del seu ús el dia de la votació i després del seu tancament.  

Els lavabos només podran ser utilitzats pels membres de la mesa i es farà la neteja i desinfecció 

almenys un cop durant la jornada electoral. En cas que un elector hagi d’utilitzar el lavabo per causa 

de força major, es procedirà a la neteja i desinfecció immediatament després. 

Hi haurà contenidors i/o papereres amb tapa d’accionament amb pedal i bossa d'escombraries de 

nansa on dipositar material de seguretat que s’hagi fet servir. 

 

2. Votants 

2.1. Accés 

Només podrà accedir al centre de votació la persona que ha de votar, sense acompanyant excepte 

que el requereixi per a la pròpia assistència. 

Es prendrà la temperatura corporal a totes les persones en el moment d’accedir a les instal·lacions. Si 

es detecta una temperatura igual o superior als 37.5ºC, es denegarà l’accés i s’aconsellarà la persona 

que contacti amb el Centre d’Assistència Primària o amb CatSalut (061). 

2.2. Mascareta i higiene de mans 

Tothom ha de portar obligatòriament mascareta en tot moment, llevat d’aquells casos en què sigui 

incompatible amb la identificació de les persones, per raons de seguretat, o bé perquè la persona 

presenta alguna patologia que no permet l’ús de mascareta. 

Es disposaran dispensadors de gel hidroalcohòlic al costat de les paperetes i sobres. 



2.3. Organització de les cues 

En les cues, tant a l’exterior com a l’interior del local, 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.  

S’utilitzaran tanques, cintes o altres sistemes que garanteixin l’ordre de la cua als espais interiors. 

No es permetrà circular entremig de les cues, sortir de la fila per recollir paperetes ni tampoc avançar-

se fins a l’interior del centre. 

Es senyalitzarà 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 entre persones. 

2.4. Personal 

Els locals electorals han de disposar de personal que: 

▪ Controli la temperatura dels votants a l’entrada. 

▪ Controli l’accés ordenat dels votants al local electoral i organitzi les cues i el flux dels votants 

dins dels locals. Haurà de vetllar perquè es mantinguin les distàncies de seguretat, s’entri i es 

surti pels accessos correctes i no es formin aglomeracions. 

▪ Garanteixi el compliment de l’ús obligatori de mascareta, tenint en compte les excepcions 

esmentades en el punt 2.2.  

▪ Garanteixi que els electors/es es netegen les mans i no hi ha contacte físic entre persones. 

3. Procediment de votació 

3.1. Identificació dels votants 

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. 

Es podrà 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  



3.2. Disposició del vot 

Els votants col·locaran el vot a l’interior de l’urna. Els membres de la mesa retiraran el paper que tapa 

l’urna però no tocaran el sobre de votació.  

Els votants no es retiraran la mascareta a menys que la mesa els ho requereixi, de forma puntual, per 

tal de facilitar la seva identificació.  

Només hi podrà haver una persona votant immediatament davant de cada mesa, llevat que requereixin 

l’assistència d’un acompanyant. 

3.3. Membres de la mesa 

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

També disposaran d’una mampara de metacrilat que els separarà dels votants. 

Durant les votacions, es protegiran mitjançant pantalla facial, mascareta FFP2 i guants d’un sol ús. 

Cada membre disposarà de dues mascaretes per tal que pugui recanviar-la a la meitat de la jornada.  

Disposaran de gel hidroalcohòlic suficient per a un ús freqüent al llarg del dia.  

Els mocadors i tovalloles seran d’un sol ús. 

3.4. Altre personal de suport 

La resta de personal de suport per a les votacions (si n’hi hagués) mantindran en tot moment les 

distàncies de seguretat (mínim 1,5 metres) amb els votants i els membres de la mesa. 

3.5. Escrutini 

Durant el recompte de vots, s’empraran mascaretes FFP2 i guants d’un sol ús.  

Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat.  

Els responsables de l’escrutini evitaran manipular la mascareta durant el temps que duri l’escrutini. Si 

han de fer-ho, es rentaran primer les mans.  

Finalitzat el recompte, les responsables es podran treure els guants i rentar-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic.  

 



3.6. Procediment de vot de les persones contagiades 

Es recomanarà als socis o sòcies que vulguin exercir el dret a vot i estiguin contagiats o estiguin 

confinats concertar l’hora de votació amb la presidència de la Mesa Electoral on vulgui exercir-ho. 

El seguiment d’aquestes indicacions no és obligatori i s’apel·larà al sentit comú, la bona voluntat i la 

responsabilitat de cada persona en benefici de la seguretat sanitària.  

 


