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PISCINA MUNICIPAL DE SALOUPISCINA MUNICIPAL DE SALOUPISCINA MUNICIPAL DE SALOUPISCINA MUNICIPAL DE SALOU    

 

 
  
Localització:Localització:Localització:Localització: Piscina Municipal de Salou, situada al Carrer Milà 5 de Salou.  

Activitat/s i/o servei/s:Activitat/s i/o servei/s:Activitat/s i/o servei/s:Activitat/s i/o servei/s: Natació esportiva. 

Aforament: Aforament: Aforament: Aforament: Limitat segons normativa. 

Horari activitat / servei:Horari activitat / servei:Horari activitat / servei:Horari activitat / servei:   

L’horari d’obertura de la piscina municipal, serà de dilluns a divendres de 8:00-14:00 i de 15.15- 

21.00, dissabtes i diumenges de 09.30-13.30h  

S’establiran torns de 60’ d’ús de piscina (ús de vestidors inclòs) amb neteja i desinfecció de 30’ 

entre torns.  

1. S’establiran torns dins l’horari d’obertura de la piscina sota reserva prèvia que garanteixi en 

tot moment que no es supera l’aforament màxim permès.  

2. Els torns tindran generalment una durada de 60 minuts, després dels quals es procedirà a 

la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte i els materials utilitzats.  

3. Fins que no s’hagi realitzat la neteja i desinfecció de l’espai i el material no podrà iniciar-se 

cap nova activitat.  

 

Franges horàries de dilluns a divendres Franges horàries dissabte i diumenge    

08.00 - 09.00 09.30 - 10.30 

09.30 - 10.30 11.00 - 12.00 

11.00 - 12.00 12.30 - 13.30 
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12.30 - 13.30  

15.15 – 16.15  

16.45 – 17.45  

18.15 – 19.15  

19.45 - 20.45  

 

 

PROTOCOL DELS USUARIS A LA PISCINA MUNICIPALS PROTOCOL DELS USUARIS A LA PISCINA MUNICIPALS PROTOCOL DELS USUARIS A LA PISCINA MUNICIPALS PROTOCOL DELS USUARIS A LA PISCINA MUNICIPALS     

     

1. És imprescindible la  reserva prèvia online, per a garantir la disponibilitat i control de 

l’aforament atenent les restriccions establertes. Els pagaments es realitzaran de 

forma obligatòria mitjançant targeta bancària. 

2. Només es permet l’ús esportiu i/o terapèutic a la piscina. Queda prohibit l’ús 

recreatiu a qualsevol dels 2 vasos. 

3. L’usuari ha de respectar l’horari de cita prèvia i/o reserva. L’entrada de cada franja 

horària serà fins a 5 minuts abans de l’hora. Passat aquest temps, la porta d’accés es 

tancarà i no es podrà accedir a la piscina. 

4. Entrar al recinte procurant minimitzar les superfícies de contacte i amb posterior 

higiene de mans amb producte desinfectant homologat.   

5. 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.   

6. És obligatori l’ús de casquet de bany. 

7. Cal canviar-se el calçat per xancles de piscina en la zona habilitada als vestidors.  

8. No es permet anar descalç per cap paviment de la instal·lació a excepció de l’interior 

de les piscines.   

9. Portar mascareta en les circulacions fins entrar als vestidors i sempre que no es pugui 

preservar la distància de seguretat de 2 metres.  

10. Cal respectar l’horari de cada torn reservat amb caràcter previ tant per l’entrada com 

per la sortida del recinte de piscines.  

11. Es romandrà el temps indispensable a la instal·lació facilitant la possibilitat d’accés 

d’altres persones.  

12. No es permet dutxar-se als vestidors .  

13. Cal tenir presents i complir la resta de normes establertes per al recinte de piscines.  

 

 


