
VISITES AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Cal passar el control de 
temperatura corporal 
abans de començar 
la visita. No es permet 
l’entrada al Palau del 
Parlament als visitants 
amb una temperatura 
superior a 37,3 °C.

Si algun d’aquests 
visitants és un menor, 
s’ha de quedar a 
fora amb un dels dos 
responsables del centre.

Cal posar-se gel 
hidroalcohòlic a les 
mans per accedir a 
l’edifici. 

El Parlament en 
posa a disposició 
de tots els visitants.

L’ús de mascareta 
és obligatori en tot 
moment. 

ACCÉS AL PALAU DEL PARLAMENT

VISITES

Tots els espais 
visitats se sotmeten 
a la desinfecció 
i la ventilació 
que estableix la 
normativa vigent.

No poden coincidir 
en cap espai ni circuit 
del Palau dos grups 
de visitants. Per tant, 
només es pot atendre 
alhora una visita i fer 
un taller de simulació 
parlamentària. 

El circuit de la visita és 
unidireccional i segueix 
l’itinerari marcat en el 
Pla de contingència del 
Parlament. Les explica-
cions es fan en espais 
que permeten mantenir 
la distància de seguretat 
entre persones. Ningú 
no es pot separar del 
grup, no és permès 
l’accés a la cafeteria del 
Parlament i la sortida ha 
de ser conjunta.

Cal mantenir la 
distància interpersonal 
d’1,5 m entre 
persones.

Les persones dels 
grups educatius o 
universitaris, com a 
grups estables de 
convivència, i les 
dels grups familiars 
bombolla només han 
de mantenir aquesta 
distància amb les 
persones que no 
siguin del grup.

PUNT DE TROBADA I NOMBRE DE PERSONES PER GRUP

Els grups de centres 
educatius o universita-
ris no poden superar 
el nombre d’alumnes 
que el centre hagi 
estipulat com a grup 
estable de convivèn-
cia, amb un màxim 
de trenta persones. 
Han d’anar sempre 
acompanyats per 
dos responsables del 
centre. 

Els grups que no 
són de centres 
educatius o univer-
sitaris poden ser 
d’un màxim de deu 
persones.Els grups han de ser 

al Palau del Parlament 
deu minuts abans de 
l’hora de la visita. S’han 
d’esperar al punt de tro-
bada de sota la porxada 
fins que el responsable 
d’Aula Parlament els in-
diqui com acreditar-se.


