
PROTOCOL A SEGUIR A L’INSTALLACIÓ ESPORTIVA DE PALAU 

(Girona) 
 

 
En relació al públic es permet el següent aforament a les instal·lacions 
esportives tancades (Pavelló de Palau): 

1. Per partits d’esport de base: 
a. Per partits que es juguin pista central de base (1 sol partit), 

20 acompanyants per equip o un màxim de 40 persones.  
b. Per partits que es juguin en pista lateral (2 partits simultanis), 

15 acompanyants per equip o un màxim de 30 persones.  

2. Per partits d’equips sèniors (1 sol partit): 
a. Es permet un màxim de 60 persones (categories no 

professionalitzades). 
 
Altres consideracions: 

- L’equip local, serà l’entitat responsable que en tot moment es respecti 
l’aforament i la resta de mesures preventives. En cas que alguna 

entitat no vulgui assumir aquesta responsabilitat, el partit es disputarà 
a porta tancada.  

- En tot moment s’haurà de portar mascareta i abans d’entrar a la 
instal·lació caldrà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.  

- No es podrà entrar a la instal·lació fins que el públic del partit anterior 

hagi abandonat la grada. 
- En el cas que hi hagi grades, s’haurà d’ocupar un seient de cada 3. És 

a dir, deixar-ne sempre dos de lliures i assegurar-se que no hi ha ningú 
davant, ni darrera.  A excepció de les unitats familiars que podran 
seure consecutivament. 

- Caldrà que el públic dels diferents equips estigui distingit a la grada; 
definint un espai per al públic local i un altra per a l’equip visitant.  

- Per les persones que estiguin dempeus hauran de mantenir una 
distància de 2 metres. 

 

 
En relació als vestidors, com a norma general i sempre que sigui possible, 

es prioritzarà l’ús de vestidor amb dret a dutxa als equips sèniors 
visitants i en els casos que la resta d’usos de la instal·lació ho permeti es 
podran fer més excepcions.  

 
 

Altres consideracions: 
- Caldrà que els i les esportistes que puguin fer ús dels vestidors portin 

les seves pertinences a la pista durant el partit.  

- No es podrà superar el número de persones per vestidor que s’indiquin 
des del Servei Municipal d’Esports i des de la instal·lació.  

 


