Ajuntament de Vallbona de les Monges
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL
L’obertura de les piscines estarà regulada a les condicions sanitàries fixades i
amb una regulació important de l’aforament.
L’Ajuntament de Vallbona de les Monges ha decidit obrir les piscines municipals ja que ha
considerat que és un servei públic i que són unes instal·lacions que fan una funció social.
La voluntat del consistori és garantir que tothom es pugui refrescar aquest estiu.
Per aquest motiu, i per poder obrir amb totes les garanties possibles, les instal·lacions
s’adaptaran a les mesures fixades per les autoritats sanitàries per la prevenció
contra la Covid-19. Així, les piscines s’obriran al públic amb unes mesures molt diferents
a anys anteriors i totes pensades per poder garantir la seguretat de tots els usuaris.
Està previst que les piscines municipals de Vallbona de les Monges obrin el
proper 1 de juliol i la temporada s’allargui fins al 5 de setembre.
L’horari de les piscines serà de 11 hores a 15 hores i de 16 hores a 20 hores de
dimecres a diumenge.
Dilluns i dimarts restaran tancades.
El canvi més important que s’aplicarà serà la regulació de l’aforament.
El bar estarà obert de dilluns a diumenge.
Regulació aforament
Una de les mesures més importants serà la regulació de l’aforament per garantir que no hi
hagi aglomeracions dins les instal·lacions.
AFORAMENT (criteri tècnic del PROCICAT):
Es podrà accedir a la piscina fins a completar l’aforament permès.
-

Amb els criteris actuals del PROCICAT s’estableix un 70% d’aforament, és a dir, 73
persones.

Un cop s’hagi arribat al màxim d’aforament, la gent s’haurà d’esperar fins que surti alguna
persona del recinte.
En referència al 70% d’aforament dins les piscines:
- 26 persones a la piscina gran
- 2 persones a la piscina petita
L’ús serà controlat pels socorristes.
S’habilitarà un accés d’entrada i sortida com es va fer l’any passat per evitar
aglomeracions.
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A cada persona se li donarà una fitxa per a controlar l’aforament, la qual s’haurà
de retornar a la sortida.
ABONAMENTS:
Aquest any podran fer ús de les piscines municipals les persones que disposin de
l’abonament i també hi haurà venda d’algunes entrades individuals. Cal tenir en compte
que no hi haurà venda del carnet comarcal.
Al Bar de la piscina hi haurà venda d’entrades individuals:
- De dimecres a divendres màxim 10 entrades per dia.
- El cap de setmana màxim 15 entrades per dia.
La compra màxima d’entrades individuals per persona serà de (2) dues entrades.
S’haurà de signar la Declaració Responsable amb la compra de l’entrada.
L’abonament s’haurà d’adquirir única i exclusivament i amb caràcter previ, a les
oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 11 a 14 hores, havent de
signar la declaració responsable. També es podrà sol·licitar l’abonament a través
de la plataforma E-TRAM de la web municipal, trametent la petició de
l’abonament (instància), transferència bancària (IBAN: ES78 0049 5298 9429
1644 7106) i adjuntant la declaració responsable, l’original de la qual s’haurà de
lliurar en el moment de recollir l’abonament.
A) SERVEI DE PISCINES
Entrada individual
Entrada (65 anys o més) o infantil (6 a 12 anys)
Abonament temporada
Abonament temporada infantil (6 a 12 anys)
Abonament persones minusvàlides (33% o més)
Abonament (65 anys o més)
Abonament monitors Entitat l’Olivera
Abonament grupal persones amb discapacitat Entitat l’Olivera
Infants menors de 6 anys
Abonament especial cases rurals i albergs, transferible

3,00
2,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
Gratuït
50,00

Altres informacions importants
Aquest any els menors de 14 anys hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult i
no es faran autoritzacions perquè puguin entrar sols a la piscina.
Aquest any es podrà fer ús dels vestuaris, però els usuaris no podran dutxar-se a la
zona dels vestidors.
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Observacions:
Totes les mesures indicades en els apartats anteriors (aforament, franges
horàries, etc...) poden modificar-se i/o adaptar-se a les normatives que es dictin
per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i/o qualsevol
altra normativa d’obligat compliment.

MESURES D’OBLIGAT COMPLIMENT PELS USUARIS DE LA PISCINA
- Mesures d’obligat compliment d’accés a la piscina
* L’accés a les instal·lacions es realitzarà prèvia presentació de l’abonament, tenint en
compte l’aforament màxim.
* Es prohibirà l’entrada a qualsevol persona amb símptomes de problemes respiratoris.
* Es realitzarà un control de temperatura a l’entrada de la instal·lació.
* Es prohibirà l’entrada als usuaris que tinguin una temperatura corporal superior a 37,5
graus C.
* És obligatori realitzar una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de la
instal·lació.
* Els menors de 14 anys hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult
- Mesures d’obligat compliment d’ús de la piscina
*De 15 hores a 16 hores atès que no hi haurà socorrista, el bany estarà prohibit,
encara que el bar romangui obert.
*Només hi pot haver consum de begudes i menjar a la zona de taules del bar i no
a la gespa.
* Dins el recinte de les piscines és obligatori l’ús de calçat específic, tipus xancleta. A
l’arribada al recinte, el calçat de carrer s’haurà de recollir en una bossa.
* Desinfectar les soles del calçat de piscina en el lloc habilitat.
* Es mantindrà en tot moment una distància d’1,5 metres entre els usuaris que no són
nucli familiar. Tant fora com dins de l’aigua.
* En els desplaçaments per dins al recinte és obligatori la utilització de mascareta i calçat
de piscina (xancleta).
* Els vestidors romandran oberts i es podran utilitzar només per canviar-se, no per
dutxar-se.
* Les dutxes romandran tancades. Les dutxes del costat de la piscina estaran obertes per
tal que ens puguem dutxar abans d’entrar a l’aigua i al sortir, no estarà permès la dutxa
amb sabó.
* No es pot utilitzar la zona de platja de la piscina per prendre el sol. Només s’utilitzarà
com a zona de pas.
* Dins a l’aigua s’ha de respectar en tot moment als altres usuaris (no escatxigar, no
saltar, i no molestar).
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* Qualsevol persona que estant dins del recinte presenti símptomes respiratoris se l’hi
indicarà que ha d’abandonar la instal·lació.
* Els socorristes o el personal de piscines poden prendre la temperatura aleatòriament a
l’interior de les piscines.
* S’ha d’establir una distribució espacial per garantir la distància de seguretat d’almenys
1,5 metres en la zona solàrium.
* S’ha de portar la mascareta al damunt i posar-se-la quan no es pugui complir la
distància de seguretat d’1,5 metres amb altres usuaris excepte, en els casos d’unitats
familiars o persones que convisquin.
* S’ha de respectar l’aforament de dins l’aigua.
* És obligatori sempre dutxar-se abans i després de nadar a la piscina.
* No està permès saltar a l’aigua des de la vora ni jocs que generin esquitxades a dins
l’aigua.
* No es permet utilitzar cap tipus de material auxiliar de joc (pilotes, objectes inflables,
pistoles d’aigua...).
* Es recomana la utilització d’ulleres de bany.
* Cada usuari s’haurà de fer responsable de la seva tovallola i estris personals que haurà
de dipositar a l’espai que utilitzi i sempre a una distància d’1,5 metres d’altres usuaris.
* Qualsevol mesura que impliqui l’abandonament o expulsió de les instal·lacions no
donarà lloc a la reclamació dels imports abonats per l’adquisició de l’abonament.
* Cal atendre les indicacions del personal responsable de la instal·lació i normes d’ús
(senyalització).
* La policia i les autoritats d’inspecció podran establir controls aleatoris i per sorpresa de
les condicions en les piscines que podrà iniciar procediments sancionadors.
* La normativa COVID-19 preval sobre la normativa general d’ús de piscines.
* En cas de no complir les normatives relacionades amb les mesures contra el COVID-19,
L’expulsió serà DEFINITIVA.
* El personal de la piscina i els socorristes tenen la potestat d’EXPULSIÓ d’usuaris.
Observacions:
Totes les mesures d’obligat compliment indicades en els apartats anteriors
(accés piscina, ús de les piscines, etc...) poden modificar-se i/o adaptar-se a les
normatives que es dictin per part del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i/o qualsevol altra normativa d’obligat compliment (PROCICAT).
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