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OBERTURA DE PISCINES 
Davant la situació sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19 ens hem vist obligats a 
replantejar el servei de les piscines municipals per a aquesta temporada de bany 2020, 
establint un conjunt de restriccions amb la finalitat d’evitar la propagació del COVID-19. 

Les limitacions d’aquest any per tothom que vulgui disposar d’abonament per aquesta 
temporada són les que us indiquem a continuació, i estan subjectes a un pla rigorós, 
actualitzat i validat per part de les administracions territorials  amb un control d’aforament, 
prevenció i desinfecció i neteja: 

1.- Obertura: Del 29 de juliol fins el dia 11 de setembre. 

2.- Horari: De 11 a 14:00 i de 16:00 a 20:30, on el recinte romandrà tancat des de les 14:00 
a les 16:00 per realitzar tasques de desinfecció, igualment es desinfectarà al finalitzar la 
jornada. 

3.- Només es podrà accedir al recinte de les piscines amb abonament de temporada, només 
veïns/es del poble o els que hi tinguin 2a residència.  

4.- Actualment la normativa de l’obertura de piscines restringeix l’aforament i en el nostre 
cas podran fer ús del recinte fins a 180 persones. 

5.- Per accedir al recinte s’haurà de presentar l’abonament i un cop s’arribi al nombre màxim 
de 180 persones no hi podrà accedir ningú més. No obstant, si no s’arriba a la capacitat total 
de 180 persones hi ha la possibilitat de fer un tiquet per dia al preu de 10 €, on només es 
podrà treure el mateix dia que s’hi vulgui anar per l’aplicatiu. Un cop a l’interior no hi haurà 
restricció horària per fer ús del recinte.  En quan a la capacitat per làmina d’aigua (piscina) i 
també segons les mides de les nostres piscines, s’estableix que: 

Piscina Gran:  42 usuaris alhora 
Piscina Mitjana:  26 usuaris alhora 
Piscina Petita: 3 usuaris alhora 
 
6.- Els lavabos i vestidors, pícnic i bar estaran tancats i només s’hi podrà accedir al WC per 
petició de les persones usuàries, facilitant-los l’accés i desinfectant-los després de cada ús. 
Serà obligatori la dutxa prèvia per entrar al vas de la piscina. 

7.- Caldrà respectar les distàncies de seguretat de 4 m2 per persona. NO és podrà esquitxar 
ni entrar a la piscina amb salts i tombarelles. 

9.- Obligatori: Canvi i ús de xancletes per entrar a tot el recinte. Ús de mascareta obligatori. 
A l’entrar al recinte és prendrà la temperatura a cada usuari. 
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10.- S’intal.larà un dispositiu de desinfecció del calçat i dispensadors de gel hidroalcohòlic 
per a la desinfecció de mans, que serà obligatori utilitzar per les persones usuàries que 
entrin al recinte de les piscines. 

11.- És obligatori signar la declaració responsable per  poder fer ús de les instal.lacions de 
les piscines municipals, alhora de recollir l’abonament físicament s’ha d’entregar a les 
oficines de l’ajuntament o al taquiller/a quan us entregui l’abonament per primera vegada. 
Tanmateix les persones que es facin el tiquet diari han d’entregar la declaració al taquiller/a. 

12.- Els menors de 15 anys (nascuts després del 2005) han d’anar acompanyats d’un adult.  
Els de 15 a 17 anys per accedir sols a les instal.lacions de les piscines municipals han de 
portar l’ autorització del pare, mare o tutor legal. 
 
Aquestes són les mesures de seguretat sanitàries que estan vigents a dia d’avui marcades 
pel Departament de Salut,  pel que fa a les piscines municipals. No es pot saber si durant 
l’estiu la situació ens permeti reduir o ampliar l’exigència d’aquestes mesures de seguretat. 

PER FER ELS ABONAMENTS 

*A les oficines municipals, previ pagament de l’import al banc i portant el 
justificant d’ingrés o enviant-lo a l’adreça electrònica 
secretaria2@artesalleida.cat, portant una foto de carnet per cada usuari i indicant 
l’email de cada usuari.   

ES65 2100 4404 66 0200002694    --    ES22 0182 5938 91 0201720328 

Un cop fets els abonaments, s’ha de demanar cita prèvia per l’aplicatiu que 
se us donarà el dia de l’obertura de les piscines. 

PREU DELS ABONAMENTS (meitat de preu de l’any passat) 

INDIVIDUAL: 12 € 

JUBILATS I PENSIONISTES:   6 € 

ABONAMENT FAMIIAR:  
1 ADULT:   11  € 
2 ADULT:   22 € 
Per cada FILL nascut fins al 2016 inclòs : 7  € 
Ha d’estar composat com a mínim per 1 adult/a i 1 fill/a 
Per Família Nombrosa tota la unitat familiar descompte del 50% 

*El Tiquet per dia a 10 €, només es podrà treure el mateix dia que es vulgui anar 
a les piscines, per l’aplicatiu que se us donarà el dia de l’obertura de piscines. 
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