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Si tens dubtes, truca

972 419 010

He de portar la mascareta per anar 
a votar?
Sí, en tot moment has de portar la mascare-
ta; tant dins del col·legi electoral com en el 
moment de fer cua a l’exterior. 

Hi haurà control perquè la gent 
segueixi les mesures de seguretat 
sanitàries?
Sí, hi haurà responsables de seguretat sani-
tària que controlaran l’ús de la mascareta,  la 
distància de seguretat entre les persones i la 
neteja de mans dels electors/es. També 
organitzaran les cues i controlaran l’accés 
ordenat dels votants al local electoral, el flux 
dels votants dins dels locals, que s’entri i 
surti pels accessos correctes i que no es 
formin aglomeracions. 

Quin és l’aforament permès dins 
dels col·legis electorals?
No es pot superar un aforament d’1 persona 
per cada 2,5 m2. 

Per on s’entrarà i se sortirà dels 
col·legis electorals?
Els punts d’accés i de sortida seran indepen-
dents. 

L’espai estarà ventilat?
Sí, hi haurà ventilació constant. Es deixaran 
les finestres obertes tota la jornada electo-
ral, 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 ven-
tilar amb la freqüència que indiquin les auto-
ritats sanitàries. A més, les portes roman-
dran obertes tota la jornada  per evitar tocar 
els poms i per garantir la corresponent venti-
lació del local.

Haig d’anar a votar al col·legi 
electoral habitual?
Depèn. Majoritàriament sí, però hi ha hagut 
modificacions. L’Ajuntament de Girona ha 
hagut de canviar tots aquells locals que no 
complien les mesures de distància i segure-
tat i ha buscat espais més grans, amb més 
accessos i amb ventilació com són els 
pavellons de Fontajau, Vila-Roja, Palau 1 i 
Montfalgars i l’Auditori – Palau de Congres-
sos. Consulta el punt on et toca anar a votar 
en el següent enllaç: girona.cat/cens

A quina franja horària puc anar a 
votar?
Pots anar-hi quan vulguis. Però es recoma-
na a la ciutadania seguir aquestes franges 
horàries:
De les 09.00 h a les 12.00 h: col·lectius de 
risc 
De les 12.00 h a les 19.00 h: votants no 
pertanyents als col·lectius de risc ni en qua-
rantena
De les 19.00 h a les 20.00 h: persones en 
quarantena (contagiats, contactes estrets i 
sospitosos)

Com estaran organitzats els 
col·legis electorals?
A l’interior s’establiran circuits de sentit 
únic per evitar haver de retrocedir per sortir 
i l’encreuament de persones. 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. La posició d’espera estarà 
senyalitzada amb marques a terra per tal 
de garantir la distància de seguretat d’1,5 
metres.
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A l’hora de votar, es mantindrà la 
distància de seguretat?
Sí, en tot moment. Hi haurà 2 metres entre 
les diferents meses electorals; 1,5 metres de 
distància entre els membres de la mesa; 1,5 
metres entre electors i entre meses i elec-
tors, i espai suficient per col·locar les cabi-
nes de votació a distància de les meses i 
entre elles, si escau.

Com hauré d’identificar-me davant 
les persones de la mesa electoral? 
M’hauré de treure la mascareta?
Els votants exhibiran el seu document oficial 
d’identificació de tal manera que els mem-
bres de la mesa en puguin veure les dades 
necessàries sense tocar 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. Els 
votants no es retiraran la mascareta a 
excepció de què la mesa li requereixi fer-ho 
de forma puntual per a facilitar la seva identi-
ficació.

Com hauré de dipositar el meu vot 
dins l’urna?
Els membres de la mesa retiraran el paper 
que tapa l’urna. Si és necessari, hauràs de 
mostrar el sobre per comprovar que només 
n’hi ha un. Tot seguit, hauràs de col·locar el 
vot a l’interior de l’urna.

Puc anar a votar amb els meus fills 
menors d’edat?
No. Només podrà accedir al centre de vota-
ció la persona que ha de votar, sense acom-
panyant excepte que el requereixi per a la 
pròpia assistència.
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A l’interior s’establiran circuits de sentit 
únic per evitar haver de retrocedir per sortir 
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del possible es crearan circuits separats 
per a votants que vagin directament de la 
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l’urna; o a la taula de paperetes, la cabina i 
l’urna. La posició d’espera estarà 
senyalitzada amb marques a terra per tal 
de garantir la distància de seguretat d’1,5 
metres.

I net i desinfectat?
Sí, els equipaments es netejaran i desinfec-
taran abans i després del seu ús el dia de la 
votació.

On m’haig d’esperar si hi ha cua?
A l’aire lliure o al carrer. Es reduiran al mínim 
el nombre de persones a l’interior d’edificis i 
espais tancats. Les persones entraran a 
dins els col·legis electorals de forma regula-
da i ordenada, fent cua i mantenint la distàn-
cia d’1,5 metres. Hi haurà personal munici-
pal que gestionarà les cues a l’exterior i 
orientarà a la ciutadania sobre on s’han de 
situar per anar a la mesa que els pertoca. A 
més, hi haurà un punt d’informació a l’exte-
rior del local electoral per localitzar la mesa 
i el local en cas que no se sàpiga.

Podré agafar la papereta i el sobre 
electoral al col·legi? 
Sí, però et recomanem portar la papereta i 
el sobre electoral preparats de casa i així no 
agafar-los al local electoral. A la taula amb 
les paperetes i sobres de votació hi haurà a 
prop gel hidroalcohòlic, per tal de garantir la 
neteja de mans tot just abans del moment 
de recollir les paperetes i sobres de votació. 
Es facilitaran guants d’ús únic per a les 
persones que tinguin al·lèrgia al gel hidroal-
cohòlic.

Hi haurà cabines de votació?
Sí, aquestes es distribuiran de forma que es 
garanteixi la privacitat del votant sense 
necessitat de passar les cortines. Disposa-
ran de gel hidroalcohòlic al costat de les 
paperetes i sobres. Es definiran fluxos de 
sentit únic en l’accés i la sortida per evitar 
encreuaments. I es farà neteja i desinfecció 
freqüent de l’interior de la cabina.
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Els membres de la mesa hauran de 
portar equips de protecció 
individual (EPI)?
Només durant el moment de votar de les 
persones contagiades (de 19 h a 20 h) els 
membres de la mesa utilitzaran equips de 
protecció individual (EPI) integrals d‘alta 
seguretat (roba protectora, guants, màscara 
FFP2 i ulleres protectores). Se’ls hauran de 
posar entre les 18.40 i 19.00 h per torns, 
quedant sempre dos membres en custòdia 
de l’urna i per seguir amb el procés electoral. 
Se’ls facilitarà també un manual sobre com 
posar-se i treure’s l’equip correctament.

Podré entrar dins el col·legi 
electoral per seguir l’escrutini? 
S’ha establert un límit d’aforament de 2,5 m2 
per persona i una distància mínima d’1 
metre.

Haig de portar algun tipus 
d’autorització per anar a votar?
Només les persones contagiades, contac-
tes estrets i sospitosos hauran de dur un 
certificat de desplaçament per la crisi sani-
tària per la COVID-19 o document equiva-
lent 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.

M’ha tocat assistir en una mesa 
electoral. Què haig de fer si tinc 
símptomes abans que comenci la 
jornada electoral?
Si els membres de la mesa tenen símpto-
mes, 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 que sigui necessari.

Quins controls sanitaris passaran 
els membres de les meses 
electorals?
Se’ls prendrà la temperatura que en tot cas 
haurà de ser inferior de 37,5ºC (sempre 
sense prendre antitèrmics). 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. Se’ls facili-
tarà el següent material: 4 mascaretes per 
la seva renovació al llarg del dia, 1 pantalla 
facial, 1 mascareta FFP2, guants d’un sol ús 
per al moment del recompte i gel hidroalco-
hòlic suficient per a un ús freqüent al llarg 
del dia.
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