
 
 

 

NORMATIVA DE LES PISCINES D'ESTIU ADAPTADA A 
LA NOVA REALITAT 
 
A causa  de la situació de la pandèmia de la Covid-19 i al fet que actualment ens 
trobem en una fase de nova realitat, la piscina d’estiu obrirà aquest estiu 2020 sota 
unes condicions d’higiene, seguretat i aforament més estrictes. 
 
 
AFORAMENT I HORARIS 
 
L’aforament es veurà reduït al 30%: 
 

 Aforament total: 242 persones 

 Aforament de banyistes: 88 persones 
 
S’establiran dos torns per accedir al recinte: 
 

 Matí de 9.30 a 14 hores, de dimarts a diumenge. 

 Tarda de 15.30 a 20 hores, de dimarts a diumenge. 
 
Entre torn i torn es farà una neteja profunda de tots els espais del recinte per tal 
d’assegurar la higiene. 
 
 
 
ACCÉS 
 
Per entrar a les piscines d’estiu serà obligatori realitzar prèviament una cita 
prèvia. Aquesta es podrà fer amb dos dies d’antelació.  
 
Per fer-ho, cal accedir al web del CEM Les vernedes, cemlesvernedes.cat i anar a 
l’apartat de reserves. Les entrades dels infants de 0 a 5 anys, tot i ser gratuïtes, també 
caldrà reservar-les. Aquells col·lectius que no ho pugueu fer informàticament podeu 
trucar al telèfon 93 568 69 07 per fer la gestió. 
 
Així mateix, la compra d’entrades es podrà fer a la mateixa recepció de la piscina 
d’estiu o bé comprar-les online a través del web del CEM Les Vernedes.  
 
S’habilitarà una zona vending d’aigua a l’interior del recinte de la piscina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cemlesvernedes.cat/


 
 

 
 
 
 
NORMATIVA: 
 
Les persones usuàries que vulguin accedir al recinte hauran d’abonar el preu establert 
i quedaran obligades al compliment de la normativa vigent a més, de la normativa de la 
nova realitat que inclou els següents aspectes:  
 

 És obligatori respectar les normes de higiene i seguretat de les instal·lacions. 

 Està prohibit l’ús de les instal·lacions destinades a les piscines a tota persona 

amb malalties transmissibles. 

 Abans d’entrar  a la piscina i al sortir l’usuari s'haurà de desinfectar les mans 

amb gel hidroalcohòlic.  

 Qualsevol usuari que vulgui entrar a la piscina haurà hagut de fer una reserva 

de cita prèvia a través del web del CEM. 

 És obligatori l’ús de calçat específic per estar al recinte, xancletes. 

 L’usuari haurà de fer ús de la mascareta, sempre i quan l’activitat física ho 

permeti i no es pugui respectar el distanciament físic. 

 És obligatori dutxar-se abans i després de sortir de l’aigua. 

 Es recomana l’ús d’ulleres per a nedar. 

 S’ha senyalitzat el terra de l’accés al recinte per tal de garantir els 2 metres de 

distanciament abans d’entrar, així com a l’interior del recinte. 

 Queda prohibit l’ús de material auxiliar de la instal·lació per a nedar. Cada 

usuari haurà de portar el seu.  

 No es permet consumir ni beure res, tret d’aigua. 

 L’usuari haurà de respectar les indicacions del personal socorrista. 

 Els lavabos són d’ús individual a excepció del cas de persones que necessitin 

assistència. 

 L’aforament dels vestidors és de 6 persones garantint 4 m2 per persona.  

 S’ha disposat 1 carrer per a nedar en un sentit i 1 altre carrer en sentit contrari. 

Hi haurà com a màxim 3 persones per cada carrer. 

 

 


