
 Ajuntament dels Pallaresos 

  

 

Atenent a la situació excepcional d’obertura de les instal·lacions, demanem i 

agraïm la col·laboració de tots els usuaris de la piscina municipal, en el 

compliment de les normes i fent especial atenció a les directrius del personal 

responsable. Per tot això, us recordem que: 

 

 Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions, seguint les 

indicacions del socorrista i controlador d’accessos. 

 

 Fer atenció especial als senyals de seguretat de la piscina. 

 

 Els menors de 14 anys aniran sempre acompanyats d’un adult responsable. 

 

 Està prohibit fumar i/o menjar en tot el recinte, exceptuant-ne les zones 

destinades a aquest fi. 

 

 No es pot córrer, donar empentes, o jugar a la vora de la piscina. 

 

 Els nens petits han d’estar sempre sota la vigilància d’un adult. 

 

 Segons l'Ordre SND/414/2020  de 16 de maig,  del Ministerio de Sanidad, 

estableix en el seu article 45.2 que qualsevol persona amb simptomatologia 

compatible amb la COVID 19,  haurà d'abandonar les instal·lacions públiques, 

per tant està prohibida l’entrada al recinte de totes les persones amb 

simptomatologia compatible amb la COVID 19 

 

 Per tal de poder complir amb les distàncies de seguretat, cal que es 

respectin les zones marcades a la zona de platja, de 16m2, que les podran 

ocupar fins a 4 persones. 

 

 Tothom que accedeixi a les instal·lacions de la piscina municipal haurà de 

seguir les directrius que el controlador d’accés marqui, i que com a mínim 

hauran de ser: accedir al recinte amb mascareta, neteja/desinfecció de mans 

i sabates.  

 

 Està totalment prohibit tocar el torn d’accés a la zona de platja de la 

piscina. Per accedir serà suficient amb apropar la targeta que donarà 

l’ordre d’obertura a les portes. 
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 L’aforament total del recinte de la piscina, zona de bany i zona de platja, 

serà de 75 persones, per tal de poder complir amb la distància de seguretat. 

 

 Per tal de que tothom pugui gaudir de les instal·lacions, aconsellem que no 

s’estigui més de ½ hora a la zona d’esbarjo del xiringuito, per tal de no 

alterar l’aforament.  

 

Si es vol estar més de ½ hora, el controlador considerarà que l’usuari, surt 

de les instal·lacions i al seu lloc hi podrà accedir una altra persona, no 

garantint l’accés a l’usuari que ha sortit inicialment. 

 

 
1.- Es obligatori accedir a l’entorn de la piscina exclusivament amb banyador. 

No es permès fer servir peces de roba intima o de carrer per banyar-se. Es 

obligatori circular per les zones humides amb sabatilles de bany. 

2.- Cal dutxar-se abans d’entrar a la piscina. 

3.- No es permès fer servir cap gel o sabó a les dutxes de la platja de la 

piscina. 

4.- No es permès cap tipus de joc d’activitat perillosa, com ara córrer, 

saltar, empènyer, enfonsar ningú o practicar jocs que puguin molestar o portar 

un risc físic per als practicants i/o la resta d’usuaris/es. 

5.- En cas de tenir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus 

epilèptic, s’ha de comunicar als/les tècnics/ques per escrit. 

6.- No es pot utilitzar la piscina si es pateixen afeccions a la vista, a la 

pell o es te una ferida oberta. No es permès banyar-se amb tiretes. 

7.- No es permès l’ús d’estris de natació com: aletes, flotadors, 

manyoples,... llevat dels horaris i carrils destinats a aquest efecte. 

8.- S’han de respectar els carrils destinats a les diferents activitats (bany, 

cursets, natació programada...) que estaran sempre degudament senyalitzats. 

10.- Cal complir les normes i consells donats pels monitors/res i socorristes. 

Per a més informació, consulti: 

 

 

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20120719&anyp=2012&num=

08016&v= 

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20120719&anyp=2012&num=08016&v=
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20120719&anyp=2012&num=08016&v=

