PLA D’ OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT ESTIU 2020
Degut a la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, s'ha elaborat el present pla amb unes mesures
excepcionals per a l'Obertura de la Piscina Municipal de la Pobla de Claramunt.
Dies d’obertura
La piscina obrirà el dia 1 de juliol al dia 6 de setembre.
Aforament
La piscina municipal, disposa d’un aforament màxim de 325 persones.
Si es contempla amb el quocient de la superfície disponible de gespa, aproximadament 1322,02 m2; l’ocupació
màxima per estància, 4 m2/persona segons la secció SI 3 del CTE DB SI, i tenint en compte l’espai ocupat per
la vegetació ornamental, l’aforament és de 325 persones.
En cas d’utilitzar el bar com a zona d’estància per ubicar les tovalloles, descartant la superfície de l’edifici del
bar i el seu porxo, l’àrea disposa de 342,42 m2 amb un aforament de 85 persones. D’aquesta manera,
l’aforament augmentaria fins a 410 persones.
No es tindrà en compte l’espai dels vasos, l’aforament només es calcularà en base a la superfície del solàrium.
Reducció al 30% (fase 3):
En aquest cas l’aforament és d’un màxim de 123 persones; 97 persones a la zones de gespa i 26 en la zona de
bar.
Reducció al 50% (previsió nova normalitat):
En aquest cas un màxim de 205 persones; 163 persones zones de gespa i 42 persones en la zona de bar.
Per garantir la distància de seguretat entre persones, es farà un marcatge a la zona solàrium per a que els
usuaris tinguin la referència dels 2 metres recomanats.
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Utilització vestidors
No es permetrà l’ús de vestidors.
Utilització Lavabos de la instal·lació
Hi haurà una neteja d’aquests espais almenys un cop cada hora i una desinfecció al tancar el recinte, tant al
migdia com a la tarda.
Horaris
La instal·lació estarà oberta:
-

Franja de matí: d’ 11:00 a 15:00
Franja de tarda de 16:00 a 20:00

Entrades diàries i abonaments
Els usuaris podran comprar l'entrada mitjançant l’eina telemàtica entradespiscina.net. Es podran adquirir com
a màxim amb una setmana d’antelació. Només es podran adquirir entrades per a un dels dos torns de cada
dia.
Mitjançant aquesta eina, es podrà veure l'aforament disponible en directe.
Enllaç: http://piscina.lapobladeclaramunt.cat
No es vendran abonaments de temporada, excepte per als usuaris de 65 anys o més, ja que aquest col·lectiu
pot tenir més dificultat per adquirir les entrades diàries. Aquests abonaments es podran comprar a les oficines
de l’ajuntament o per via telemàtica a partir del 25 de juny. Es donarà un carnet amb fotografia i codi.
Hi haurà la possibilitat de comprar les entrades a taquilla, sempre que hi hagi aforament disponible. El
pagament només es podrà fer amb targeta de crèdit.
Preus públics
Preu entrada
De 0 a 5 anys

0€

De 6 a 15 anys

0,50 €

De 16 a 64

1€

De 65 anys o més

0.50€

familiar reduït

Informe serveis socials

Els preus es basen en la interpretació de l’ordenança fiscal número 19, degut a l’excepcionalitat d’aquest moment. L’Abonament per a
usuaris i usuàries de 65 anys o més serà de 20 €.

Entrades i sortides dels usuaris
Les entrades es faran de forma ordenada. L’usuari passarà per taquilla on es comprovarà el tiquet d’entrada.
Les sortides es faran 15 minuts abans del tancament de la franja horària i seguint les indicacions del personal
de la piscina.
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Casal d’estiu
Només es podrà fer ús de la instal·lació en torns concertats amb anterioritat.
Quan hi hagin els nens i nenes del casal, no es podran adquirir el mateix volum d’entrades per part de la resta
d’usuaris.

Mesures prèvies a la posada en marxa
꙱ Neteja i desinfecció profunda de les instal·lacions prèvia a l’obertura, mitjançant empreses o personal
especialitzat i productes homologats.
꙱ Realitzar una hipercloració i si s’escau una hipertèrmia, un ajustament dels paràmetres de l’aigua i
mantenir el nivell de cloració en els valors més elevats establerts per la normativa sanitària de piscines.
꙱ Exposar de forma visible al públic els documents que acreditin la feina feta abans de l’obertura
꙱ Aprovisionament de tot el material de senyalització i abalisament.
꙱ Aprovisionament del material de neteja i higiene per a utilització pels usuaris: papereres i dosificadors
de mans amb hidrogel.
꙱ Formalitzar coordinació empresarial entre les diferents empreses que realitzin serveis a la piscina i el
propi Ajuntament.
꙱ Adaptar el Pla de Prevenció de Riscos a la nova situació.

Mesures relatives a la neteja i desinfecció
꙱ Col·locar cartells i/o avisos en un lloc visible, per informar i recordar als usuaris i treballadors l'obligació
de complir les mesures d'higiene i protecció establertes per l'autoritat sanitària contra la Covid-19.
꙱ Reforçar i intensificar els serveis de neteja de les instal·lacions, especialment lavabos, garantint una
neteja i desinfecció permanent de les instal·lacions durant el període d'obertura a públic.
꙱ Es farà especial èmfasi en la freqüència de neteja i desinfecció de superfícies d'alt contacte, com les
platges del vas, la recepció, els taulells, les baranes, així com en tots els elements d'ús recurrent.
꙱ Garantir un període sense activitat entre torns d’ús de la piscina per procedir a la neteja i desinfecció
dels elements d’ús recurrent.
꙱ Disposar de gel hidro-alcohòlic a l’entrada/sortida del recinte per al rentat de mans inicial/final dels
usuaris.
꙱ Recomanació de rentat freqüent de mans a usuaris i treballadors durant l'estada a les instal·lacions.
꙱ Garantir la reposició permanent de sabó en els dosificadors dels lavabos i vestidors per a facilitar el
rentat de mans dels usuaris.
꙱ A la zona d’aigües, implementació de mesures extraordinàries d'higiene com:
꙱ Incrementar la freqüència d'anàlisi bacterians.
꙱ Intensificar la neteja i desinfecció dels objectes i superfícies de contacte a l'entorn de l'aigua.

Mesures relatives a la seguretat i a les normes d’ús
꙱ Exigir el distanciament físic mínim de 1,5 metres entre persones; la vigilància per part de personal o
qualsevol altre mètode efectiu.
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꙱ En el cas de realitzar activitats aquàtiques dirigides, es limitarà el nombre de persones participants en
funció de les dimensions de la làmina d’aigua per garantir un espai mínim per usuari de 4 metres
quadrats.
꙱ Senyalitzar de forma efectiva (amb elements adhesius al terra o d’altres maneres) en la recepció i en
qualsevol lloc d'atenció a el públic o espais d’espera, per tal de garantir una distància de 1,5 metres entre
usuaris.
꙱ Reduir les zones de pícnic i/o habilitades per menjar.
꙱ El pagament serà amb targeta per evitar el contacte amb monedes i bitllets.
꙱ Mantenir ventilació permanent en tots els espais coberts i oberts al públic.
꙱ A la zona d’aigües, mantenir els nivells de cloració a la banda alta del rang establert per la normativa
sanitària de piscines.
꙱ Recomanar als usuaris que procurin venir i tornar canviats a casa.
꙱ Evitar l’accés als centres de persones amb símptomes i limitar l’ús a persones pertanyents a col·lectius
de risc especial.
꙱ Evitar que els menors de 12 anys entrin sols a la instal·lació.
꙱ Previ a l’accés a piscina per primera vegada, les persones usuàries hauran de conèixer les condicions
especials i signar un compromís d’acceptació i responsabilitat.

Mesures relatives als/les treballadors/res
꙱ Facilitar els EPI obligatoris establerts per les autoritats sanitàries a cada treballador per a la seva
protecció individual i la dels usuaris.
꙱ En recepció i oficines es proporcionaran els estris i productes per a la neteja dels elements d’ús comú
(ordinador, telèfons, etc.) després de cada ús i per a la neteja dels elements personals (teclats, ratolins,
etc.) després de cada torn.
꙱ En els llocs de treball (com recepció o llocs d'atenció a el públic) on no es pugui garantir una distància
mínima de seguretat de 1,5 metres, instal·lar mampares protectores transparents de metacrilat o
similar.
꙱ Actualitzar la prevenció de riscos laborals i tots els professionals hauran de realitzar una formació
específica en detecció de símptomes i prevenció de la Covid-19, així com seguir les mesures preventives
establertes.
꙱ Indicar al personal l'obligatorietat de portar cada dia el seu material
꙱ Hi ha d'haver un pla de coordinació de les mesures higiènico sanitàries adoptades per a garantir la
seguretat dels treballadors i usuaris.

La Pobla de Claramunt, 15 de juny de 2020
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