
  
 

Protocol obertura Piscina Municipal 

- Període d’obertura: del dilluns 6 de juliol al 13 de setembre de 2020. 

- S’estableixen les següents franges horàries:  

 De dilluns a divendres (juliol i agost*): 

• 11h a 14h franja reservada per Casals d’Estiu.  

• 14h a 16h tancada per neteja i desinfecció. 

• 16h a 20h oberta al públic (sense cita prèvia, però amb aforament limitat). 

* En cas que a l’agost no hi hagi Casals d’Estiu, l’horari d’obertura al públic serà el mateix que dissabtes i 

diumenges. 

Dissabtes i diumenges: 

• 11h a 14h oberta al públic (sense cita prèvia, però amb aforament limitat). 

• 14h a 16h tancada per neteja i desinfecció. 

• 16h a 20h oberta al públic (sense cita prèvia, però amb aforament limitat). 

* Sempre que la piscina estigui oberta al públic s’habilitarà dos carrils exclusius per nedar (màxim 8 persones 

per cada dos carrils o 4 cada un).  

 

Mesures informatives i de prevenció Covid19: 

1) Disposar visiblement per a les persones usuàries, sòcies i abonades, així com treballadors/es, de qualsevol 

espai practicable panels i infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes 

pel departament de salut i ministeri de salut. 

2) Amb caràcter previ a la seva obertura s'ha de dur a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions amb 

especial atenció als espais tancats com vestuaris o banys. 

3) Amb caràcter previ a la seva obertura s'hauran de netejar i desinfectar els diferents equips i materials com, 

vasos, sureres, reixeta perimetral, farmaciola, vestidors, lavabos, així com qualsevol altre en contacte amb 

els usuaris, que formi part de la instal·lació. 

4) És aconsellable adequar el pla de contingència, identificant el risc d’exposició al virus de les diferents 

activitats que es desenvolupin en les instal·lacions esportives, adoptant mesures de protecció en cada cas 

d’acord amb la normativa aplicable. En aquest sentit cal designar una persona responsable de la instal·lació 

per tal de donar compliment al protocol de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones, i  

 



  
 

vigili el seu compliment. Aquestes persones seran les següents: Socorrista, Persona designada al control de 

l’aforament i Responsable de Neteja de l’ajuntament.   

5) Facilitar, en el cas que sigui possible, espais de circulació en zones comunes d’espais, instal·lacions i 

equipaments esportius per a minimitzar la proximitat de les persones en els seus desplaçaments dins de les 

mateixes. Així mateix s’hauran d’assenyalar els espais d’espera per mitjà de limitacions físiques (línies al 

terra, cordons de distribució...) i, en el cas de les cues o torns d’espera per a l’atenció, també s’indicarà la 

distància física mínima i necessària que s’ha de garantir entre els usuaris, respectant un mínim de dos metres 

de distància entre els uns i els altres. Aquests espais d’espera hauran d’estar preferentment en zones 

exteriors. 

6) Els biocides a utilitzar per a la desinfecció de superfícies seran aquells del tipus de producte 2, referits a 

l'annex V del Reglament (UE) núm. 528/2012 de el Parlament Europeu i de Consell, de 22 de maig de 2012, 

relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides. Així mateix, es podran utilitzar desinfectants com dilucions de 

lleixiu 01:50 acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al 

mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 

7) El que preveu aquest article s'entén sense perjudici de les operacions de depuració física i química de 

l'aigua necessàries per obtenir una qualitat de l'aigua dels vasos adequada d'acord amb els annexos I i II de 

Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre , pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, 

amb la realització dels controls pertinents, així com de compliment de la resta de normativa aplicable. 

8) Es podrà procedir a l'obertura a el públic de les piscines recreatives, quedant permès l'accés a les mateixes 

per part de qualsevol persona. 

9) L'aforament màxim permès serà del setanta per cent de la capacitat de la instal·lació, sempre que sigui 

possible respectar la distància de seguretat entre usuaris de dos metres. En cas contrari es reduirà dit 

aforament als efectes de complir amb la distància de seguretat. En cas que variï la normativa, la capacitat 

d’aforament es podrà veure modificada segons es decreti en el seu moment.  

10) S'organitzaran horaris per franges, fora de les quals no es podrà romandre en la instal·lació.  

Aquestes son les següents:  

De dilluns a divendres (juliol i agost*): 

• 11h a 14h franja reservada per casals d’estiu.  

• 14h a 16h tancada per neteja i desinfecció. 

• 16h a 20h oberta al públic (sense cita prèvia, però amb aforament limitat). 

 

 



  
 

Dissabtes i diumenges: 

• 11h a 14h oberta al públic (sense cita prèvia, però amb aforament limitat). 

• 14h a 16h tancada per neteja i desinfecció. 

• 16h a 20h oberta al públic (sense cita prèvia, però amb aforament limitat). 

Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions: 

1. Es procedirà a la neteja i desinfecció diària de la instal·lació d'acord amb el que assenyala l'article 6. 

2. En aquelles superfícies en contacte freqüent amb les mans dels usuaris, com poms de les portes dels 

vestidors, o baranes, s'haurà de dur a terme una neteja i desinfecció, al menys tres vegades a el dia. 

3. Es recordarà als usuaris per mitjans de cartelleria visible les normes d'higiene i prevenció a observar, 

assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma compatible amb el 

COVID-19. 

4. A les zones d'estada dels usuaris, s'ha d'establir una distribució espacial per garantir la distància de 

seguretat de al menys dos metres entre els usuaris mitjançant senyals a terra limitant els espais. 

5. Tots els objectes personals, com tovalloles, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos 

metres establert, evitant contacte amb la resta d'usuaris. 

6. L'ús i neteja dels lavabos es durà a terme de conformitat amb el que preveu l'article 6.5. Així mateix, s'haurà 

de verificar que, en tot moment, estiguin dotats de sabó i / o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat 

virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Els lavabos la seva ocupació màxima serà d'una 

persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es 

permetrà la utilització per la seva acompanyant.  

7. No es podrà fer ús de les dutxes dels vestidors ni de les fonts d'aigua. 

* Els serveis d'inspecció municipals, autonòmics o de policia especial, en l'àmbit de les seves competències, 

seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en l'Ordre de Ministeri de Sanitat. 

Mesures a implementar en els llocs de treball i de prevenció de riscos laborals: 

1) S'assegurarà que tots els treballadors i voluntaris tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de 

treball aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel 

Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. 

2) Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, 

s'assegurarà que els treballadors disposin d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot 

el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció. 

 



  
 

3) Les mesures seran també aplicables a tots els treballadors d'empreses, clubs o entitats que prestin serveis 

en els espais públics o de concurrència pública, ja sigui amb caràcter habitual o de forma puntual. 

Protocol per a treballadors que comencin a tenir símptomes compatibles amb la malaltia: 

a. Contacte immediat amb telèfon habilitat CCAA 061 CatSalut Respon, al 012 de Consultes generals o al 112 

en cas d’emergència, al Consultori Mèdic d’Altafulla  (977 65 60 07) o al CAP Torredembarra (977 64 38 09). 

b. Col·locació de mascareta. 

c. Abandonament de lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari. 

4) Realització d’ajustos en l'organització horària que resultin necessaris per a evitar el risc de coincidència 

massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de 

previsible màxima afluència o concentració (Es considera que hi ha risc de coincidència massiva de persones 

quan no hi hagi expectatives raonables que es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment 

en les entrades i sortides a la feina, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva de les 

persones treballadores com l'afluència d'altres persones que sigui previsible o periòdica). 

Mesures d'higiene i prevenció exigibles a les activitats previstes: 

A. General 

1. Prestació d'especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents. 

2. Utilització de desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar o qualsevol dels 

desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel 

Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta. 

3. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma 

segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans. 

4. Extensió de les mesures de neteja a zones privades dels treballadors i voluntaris, com ara vestuaris, 

taquilles, lavabos i àrees de descans. 

5. Realització de neteja i desinfecció del lloc de treball després de la finalització de cada ús quan hi hagi llocs 

de treball compartits per més d'un treballador o voluntari, amb especial atenció al mobiliari i altres elements 

susceptibles de manipulació. 

6. Realització de tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions tancades i, com a mínim, de forma diària 

i durant el temps necessari per permetre la renovació de l'aire, sobretot en vestidors i serveis. 

 

 



  
 

7. Disposició de papereres on poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes 

papereres han de ser netejades de forma freqüent, i al menys un cop a el dia. 

8. Es mantindrà en tot moment la distància entre treballadors, voluntaris i clients de com a mínim un metre 

quan es compti amb elements de protecció o barrera, o de dos metres sense aquests elements. 

9. En el cas de serveis que no permetin mantenir la distància de seguretat interpersonal, ..., s'haurà d'utilitzar 

l'equip de protecció adequat al nivell de risc. 

10. S’haurà d'exposar al públic l'aforament màxim de cada espai i assegurar que aquest aforament, així com 

la distància de seguretat interpersonal de dos metres, es respecta al seu interior excepte els casos en que no 

sigui possible. 

B. Protocol del Personal 

1. Assistir al lloc de treball amb mascareta i guants.  

2. Realització de les tasques atribuïdes procurant minimitzar les superfícies de contacte i amb posterior i 

freqüent higiene de mans amb producte desinfectant homologat. 

3. Mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2 metres amb altres membres del personal i amb els 

usuaris o en cas de no poder mantenir-la portar posada correctament la mascareta. 

4. Presa de temperatura per part d’un company a l’entrar al lloc de treball, realització de desinfecció de mans 

amb el gel hidroalcohòlic. 

5. Accedir al lloc de treball amb el temps suficient per a la realització de les tasques atribuïdes. 

6. Ubicació al lloc de treball i disposició localitzada d’efectes personals en lloc no compartit. 

7. Informar als usuaris de forma prèvia a l’accés de les següents consideracions: 

a. No es permet anar descalç per cap paviment de l’espai públic. Cal entrar al recinte amb calçat diferent del 

carrer. 

b. Portar mascareta en les circulacions dins la instal·lació  i sempre que no es pugui preservar la distància de 

seguretat de 2 metres. 

c. Cal tenir presents i complir la resta de normes establertes pels diferents espais. 

8. Registrar totes les entrades diàries quan estigui oberta l públic. Cal anotar nom i cognoms i dia d’estada a 

la piscina. En cas de brot, ens facilitarà la detecció de la persona infectada així com totes les persones 

assistents en el mateix moment. Els Casals d’estiu ja tenen el seu propi registre.  

9. Protocol en cas de detecció de positiu simptomàtic d’un usuari o client: 

a. Sol·licitar que abandoni les instal·lacions. 



  
 

b. Facilitar-li mascareta i guants sempre que sigui possible. 

c. Recomanar a l’usuari o client que contacti d’immediat amb telèfon habilitat CCAA 061 CatSalut Respon, al 

012 de Consultes generals o al 112 en cas d’emergència, al Consultori Mèdic d’Altafulla  (977 65 60 07) o al 

CAP Torredembarra (977 64 38 09), en cas de ser major d’edat. 

d. En cas de ser menor d’edat procedir a la mateixa recomanació al seu tutor legal. 

10. Controlar l'aforament dels diferents espais, i determinar en cas necessari la limitació de l'accés als 

mateixos, segons els aforaments màxims permesos en cada espai. 

11. Determinar l'abandonament de la instal·lació per part dels usuaris en cas d’incendis, tempestes, 

inclemències climatològiques o esdeveniments que així ho aconsellin. 

12. Controlar i fer complir la Normativa per part dels usuaris. 

13. En finalitzar la jornada de treball: 

a. Retirada de forma segura de l’Equip de Protecció Individual. 

b. Higiene de mans. 

C. Protocol dels usuaris del servei 

1. Previ accés caldrà passar pel protocol de control simptomàtic establert. Presa de temperatura. A més 

desinfecció de mans abans d’accedir a la instal·lació i després de l’ús del lavabo, en cas d’utilitzar-lo.  

2. No es permet anar descalç per cap paviment de l’espai públic. Cal entrar al recinte amb calçat diferent del 

carrer. 

3. Portar mascareta en les circulacions dins la instal·lació i sempre que no es pugui preservar la distància de 

seguretat de 2 metres. 

4. Cal tenir presents i complir la resta de normes establertes per als diferents espais. 

5. No es poden utilitzar materials que no siguin estrictament necessaris pels que no sàpiguen nedar.  

6. Protocol en cas de detecció de positiu simptomàtic d’un usuari o client: 

a. Sol·licitar que abandoni les instal·lacions. 

b. Facilitar-li mascareta i guants sempre que sigui possible. 

c. Recomanar a l’usuari o client que contacti immediat amb telèfon habilitat CCAA 061 CatSalut Respon, al 

012 de Consultes generals o al 112 en cas d’emergència, al Consultori Mèdic d’Altafulla  (977 65 60 07) o al 

CAP Torredembarra (977 64 38 09), en cas de ser major d’edat. 

d. En cas de ser menor d’edat procedir a la mateixa recomanació al seu tutor legal. 



  
 

 

D. Protocol per a entitats i empreses per a l’ús esportiu dels espais de pública concurrència 

1. Les mesures i protocols de personal, espais i activitats establertes seran també aplicables a tots els 

treballadors, voluntaris i usuaris d'empreses, entitats, clubs i centres d’ensenyament que prestin serveis als 

espais i locals de pública concurrència dins el terme municipal, ja sigui amb caràcter habitual o de forma 

puntual. 

2. Cal designar una persona responsable de l’ entitat o empresa per tal de donar compliment al protocol de 

seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones, i vigili el seu compliment. 

3. Si s’escau, es complementaran els protocols i mesures d’higiene i seguretat establerts amb aquelles que 

estableixin les autoritats federatives i/o normatives específiques sectorials i/o de les disciplines esportives i 

no esportives a desenvolupar. 

4. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, 

s'assegurarà que els treballadors o voluntaris disposin d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En 

aquest cas, tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de 

protecció. 

5. Les mesures establertes seran també aplicables a tots els treballadors d'empreses proveïdores que prestin 

serveis a les entitats o empreses, ja sigui amb caràcter habitual o de forma puntual. 

6. Les entitats i empreses de serveis externs es faran responsables de l’accés i sortida dels seus 

usuaris/clients/socis complint les mesures de prevenció establertes per a la resta d’usuaris i treballadors. 

7. Seran les mateixes entitats i empreses qui informaran prèviament als seus socis, participants o clients dels 

protocols i de les mesures de seguretat durant el seu servei. 

8. Les empreses i entitats que desitgin prestar serveis d’entrenament, cursets, campus, esdeveniments o 

altres activitats als espais de concurrència pública del municipi precisaran d’autorització prèvia per part del 

titular del servei. En cas contrari, no es podrà accedir baix cap concepte als esmentats espais sota 

responsabilitat de l’entitat organitzadora. 

9. Per a l’ús qualsevol instal·lació o espai d’ús esportiu de pública concurrència, és imprescindible la reserva 

prèvia, per a garantir la disponibilitat i control de l’aforament atenent les restriccions establertes. 

 

 

 

 



  
 

 

Càlcul aforaments piscines per part de la Generalitat: 



  
 

 

Càlcul aforament Piscina Municipal d’Altafulla: 

 

 

 



  
 

 

 

 

Tarifes segons Ordenança Fiscal 21: 

 

*: Per l’aplicació de preus del bo familiar és necessari que es dugui a terme la inscripció de tots els 

membres de la unitat familiar. 

S’entendrà per temporada el període de temps durant el qual està oberta la piscina. 

3. La tarifa per grups d’associacions, entitats, casals, colònies i estades d’estiu serà 0,50€ (10 o més nens), 

per la concessió d’aquesta tarifa caldrà resolució del regidor d’esports mitjançant acte administratiu. 

 


