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Aquest pla pretén donar una solució d'aforament per al Pavelló Joan Alay a Andorra la Vella (c/ Baixada del Molí 31-35), amb l’objectiu de poder facilitar el desenvolupament 

dels partits de la base del Bàsquet Club Andorra amb la presència de públic a les graderies i amb les màximes mesures sanitàries i de seguretat tan en l’accés, l’estància i 

l’evacuació de la instal·lació. 

 

Aquest protocol serà d’aplicació sempre dins el marc normatiu establert pel Govern d’Andorra i el Ministeri de Salut, així com el que a tal efecte estableixin els organitzadors 

d'ambdues competicions. 

 

Des del Bàsquet Club Andorra s’ha establert tot un seguit de requeriments previs per recolzar el compliment de les mesures sanitàries de protecció previstes i garantir la 

seguretat dels assistents que passem a enumerar: 

I. Només es permetrà l’accés als familiars dels jugadors del partit que es jugui en aquell moment, limitant els membres permesos per família. 

II. En les franges horàries amb 1 partit es permetrà l’accés a 2 acompanyants per jugador (màxim 48 persones) 

III. En les franges horàries amb 2 partits es permetrà l’accés a 1 acompanyant per jugador (màxim 48 persones) 

IV. S’habilita com a zona d’accés el vial inferior de l’Estadi Nacional només per a esportistes, staff tècnic i organització. 

V. S’habilita com a zona d’accés per a espectadors l’accés des del costat del Riu, evitant l’encreuament dels diferents col·lectius. 

VI. Sectorització de la graderia assignant-ne una hora determinada d’entrada a cada sector. S’habilitarà controladors per supervisar els sectors delimitats. 

VII. No es permetrà aixecar-se del seient ni sortir del recinte, excepte en cas d’urgència. 

(...) 
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VII. S’establirà un protocol d’accés i sortida de la instal·lació esglaonat, en funció de la ubicació dins de cada sector per minimitzar les circulacions dins la instal·lació. 

VIII. Per poder accedir a la instal·lació, cada assistent haurà de registrar-se a l’aplicació TRACEM de Govern escanejant el codi QR que s’habilitaran a tots els accessos. 
L’objectiu de la mesura serà garantir la traçabilitat de tots els assistents en cas de detectar-se una incidència amb posterioritat al partit.  

IX. Reforçar amb senyalització horitzontal i vertical per garantir el manteniment de la distància de seguretat en els accessos i espais interiors, establint-ne circuits per la 
mobilitat interior de les persones. 

X. Es posar a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic dins el recinte. 

XI. L’accés a la instal·lació s'habilitarà des de 20 minuts anteriors a l’inici del partit i una vegada hagin sortit tots els espectadors de la franja anterior. 

XI. Tota persona que surti en el transcurs del partit, de la instal·lació del Pavelló Joan Alay, no podrà tornar a entrar a la instal·lació. 

XII. No estaran habilitats els serveis, la utilització estarà restringida només per a urgències i esportistes. 

XIII. En accedir a la instal·lació, els espectadors acceptaran respectar les mesures sanitàries, control i seguretat establertes tals com: 

• Permetre un control de temperatura a l’accedir a la instal·lació. 

• Portar mascareta correctament posada i en tot moment durant la seva estància a la instal·lació. 

• Mantenir les mesures d’higiene personal i fer ús de gel hidroalcohòlic. 

• Respectar la distància física entre persones. 

• Comunicar a l’organització cas de presentar símptomes compatibles, un cop dins la instal·lació, així com abandonar la mateixa. 

• Romandre asseguda a la seva localitat en tot moment 

• Restringir els moviments dins la instal·lació a allò estrictament necessari, seguint en tot moment les indicacions del personal del club, seguretat i voluntaris 

• No estarà permès el consum de begudes i menjar dins de la instal·lació. 
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I. Es suprimeixen, quedant físicament no accessibles, els seients més 
propers a la pista de joc i les seves immediacions.  

II. S’establirà un sistema de files alternes i seients no utilitzables per 
respectar les distàncies de seguretat. 

III. Només quedaran habilitats seients individuals, separats no menys de 
1,50 metres entre un i altres. 

IV. Els seients disponibles seran indicats convenientment i només 
aquests podran ser ocupats. 

V. L’esquema adjunt indica la distribució de seients prevista. 

VI. Aquesta distribució representa un aforament màxim pel públic en 
general de 60 persones. d’un total de 400 localitats  tot i que només 
se’n permetran 48, estant per sota del 20% permès, ubicant 24 
persones per sector.  

Accés ÚNIC 
Costat del RIU Zona dreta Zona esquerra 



I. L’accés al Pavelló per a espectadors serà únicament per l’accés del Riu Valira. 

II. S’ha establert una sectorització de la graderia en 2 àrees o sectors independents, els quals tenen assignada una hora concreta
d’entrada. 

II. Mitjançant la senyalització i personal de seguretat, es garantirà que cap persona es troba en localitats fora del sector corresponent, i
evitant desplaçament interiors no autoritzats. 

III. Per cada sector s’establirà una franja horària a la graderia gradual i sense aglomeracions. 

IV. A la part exterior del punt d’accés, s’establiran els elements i controls necessaris per mantenir les mesures i distàncies de seguretat
escaients. 

• Distància entre grups de convivents

• Control de temperatura 

• Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic 

• Verificació identitat  (familiars de jugadors)

VI. La distribució dels espectadors es farà de la següent manera: 

• Franges horàries amb 1 partit A vs B: 

• Equip A: accés lateral del Riu i ocupació a la part dreta de la graderia 

• Equip B: accés lateral del Riu  i ocupació a la part esquerra de la graderia 

• Franges horàries amb 2 partits A vs B i C vs D: 

• Equips A i B: Accés lateral del Riu i ocupació a la part dreta de la graderia 

• Equips C i D: Accés lateral del Riu i ocupació a la part esquerra de la graderia 

VII. La sortida de la instal·lació serà per la mateixa porta que s’ha accedit (porta lateral Riu Valira). 

Accés i sortida de la instal·lació 
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Accés Baixada del Molí 
Esportistes, staff tècnic i organització 

Accés lateral del Riu 
(CG1-Riu Valira) 



• En cas d’utilitzar roba específica o uniforme, cada treballador/voluntari arribarà amb aquesta ja posada en la mesura que sigui possible. En aquest sentit s’haurà d’evitar la utilització de vestidors. 

• Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica així com aigua i sabó. 

• Cal que cada treballador mantingui la distància de seguretat en els seus desplaçaments respecte la resta de persones. 

• Es farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia. 

• Cada treballador facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents. 

• Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

• Evitarà la permanència innecessària dins la instal·lació. 

• Evitarà aglomeracions a la sortida de la instal·lació. 

 

Altres consideracions. Treballadors i voluntaris 
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