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Protocol per a l’obertura de la piscina
municipal de Talarn
Per mitjà del present document s’estableixen les condicions generals per a l’obertura de
la piscina municipal de Talarn, en especial atenció a les mesures de seguretat per evitar
la propagació de la malaltia COVID-19. Les mesures que s’estableixen estaran
subjectes a futures actualitzacions que determinin les autoritats en matèria de
salut pública.
Per tal d’elaborar el protocol d’obertura s’ha tingut en compte els següents documents:
-

Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis
del COVID-19, del Ministeri de Sanitat

-

Criteris per a l’obertura i funcionament de les piscines (actualitzat el
25/06/2020), del departament de Salut.

-

Incidència de la pandèmia de la COVID en els equipaments esportius de
Catalunya, del Consell Català de l’Esport.

0. El SARS-coV-2
La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 entre persones és la via aèria, a
través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o
parla, a distàncies curtes. Una altra via de contagi és a través de les mans o els objectes
o superfícies contaminats per aquestes secrecions. A les piscines, atesa la presència de
desinfectant residual a l’aigua, garantint un correcte funcionament i manteniment de la
instal·lació hauria de ser suficient per inactivar el virus. El risc principal a aquest tipus
d’instal·lacions no és, per tant, l’aigua dels vasos, sinó que ve donat per la confluència
de persones que comparteixen un mateix espai i serveis
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1. Objecte
L’objecte del present document és garantir la seguretat dels treballadors de
l’Ajuntament de Talarn en les seves funcions de socorrisme i control d’accés, així com
dels i les usuàries de la piscina municipal. Al mateix temps, el protocol de reobertura té
com a objectiu general evitar la propagació de la COVID-19 en un context de pandèmia
en el qual totes les administracions han sumar esforços per erradicar la malaltia.

2. Àmbit d’aplicació
Les mesures previstes seran d’aplicació a totes les persones que facin ús de la piscina
municipal, tant usuàries com treballadores.

3. Fases de desescalada
Davant de les restriccions que es preveuen en el Pla per a la transició cap a la nova
normalitat en les instal·lacions lúdico-esportives, la piscina de Talarn romandrà oberta
únicament quan la regió sanitària a la qual pertany es trobi en la fase de “nova
normalitat”.

4. Mesures de seguretat
Per tal de garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, a fi i efecte de
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 es
designa el sr. Alcalde, Àlex Garcia Balust responsable de l'aplicació de les mesures
organitzatives
A continuació es detallen les mesures de seguretat que marca l’Ajuntament de Talarn en
base a les recomanacions de les autoritats sanitàries:

N.I.F. P-2526800-D. Núm. Registre d’Entitats Locals de Catalunya, 2521540003. Núm. “Registro Entidades Locales”, 01252154

AJUNTAMENT DE TALARN
Pallars Jussà
C. Pau Coll 3
25630 Talarn
Tel. : 973/ 65 08 12
Fax : 973/ 65 33 29
a/e : ajuntament@talarn.ddl.net

1) Període d’obertura: La piscina s’obrirà del 4 de juliol fins el 31 d’agost de forma
ininterrompuda, sempre i quan la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran es
mantingui en fase de nova normalitat.
2) Horari: Amb caràcter general, l’horari d’obertura serà de 11h a 20h.
Excepcionalment, i per tal de garantir la seguretat del bany dels nens i nenes de
l’Esplai de Talarn, el dimarts i el dijous la piscina obrirà a les 13h. L’Ajuntament es
reserva el dret de modificar l’horari per tal de facilitar el servei de neteja.
3) Distància de seguretat: D’acord amb les diferents resolucions adoptades en el
marc del Pla de protecció del PROCICAT, en tot moment s’ha de mantenir una
distància de seguretat de 1,5 metres entre persones o garantir una superfície de 2,5
metres quadrats per persona
4) Aforament de la instal·lació:
o Recinte: El departament de Salut ha establert uns protocols pel qual les piscines
recreatives han de reduir el seu aforament per tal de respectar la distància física
interpersonal de 1,5 metres o un espai de seguretat de 2,5 metres quadrats per
persona. Tanmateix, d’acord amb el Codi tècnic de l'Edificació, a les zones
d’estança dels usuaris en piscines descobertes cal garantir 4 m2 per persona.
Inicialment, l’aforament al solàrium de la piscina era de 220 persones. La
capacitat actual passa a ser de 110 persones.
o Làmina d’aigua: D’acord amb el document Incidència de la pandèmia de la COVID
en els equipaments esportius de Catalunya dins la làmina d’aigua cada persona haurà de
disposar de 6 metres quadrats. En el cas de la piscina municipal de Talarn la
capacitat màxima del vas gran serà de 36 persones i del petit 9 persones.

o Lavabos: L’ocupació màxima dels lavabos de la planta superior 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.
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o Quiosc-terrassa: L’aforament del quiosc-terrassa de la piscina es regeix d’acord
amb la normativa en l’àmbit de l’hostaleria.
5) Accés menors de 14 anys: L’accés al recinte dels menors de 14 anys haurà de ser
sempre acompanyat d’una persona major d’edat.
6) Limitació d’estada: En funció de la concurrència de persones que tingui la
instal·lació es podran establir franges horàries limitant la seva estada per tal
d’evitar col·lapses i garantir el servei a tots els veïns i veïnes del municipi.
7) Espais habilitats: L’entrada i la sortida al recinte serà per la porta del nivell
superior, quedant tancada al públic la d’accés des de la pista poliesportiva. Els
vestidors i dutxes de la planta inferior restaran tancats, habilitant-se uns vestidors al
bany reservat a les persones minusvàlides.
8) Informació: Es col·locaran cartells situats en llocs visibles de l’accés i dels
diferents espais, en els quals s’indiqui l’aforament reduït admès, els horaris, les
normes d’ús i les recomanacions d’higiene per tal que el bany sigui segur i
saludable.
9) Mesures higièniques usuaris/àries: No podran fer ús de les instal·lacions les
persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un
diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària.
L’entrada al recinte de la piscina comportarà un seguit de mesures higièniques que
es detallen a continuació:
o Control de temperatura: En el moment d’accedir al recinte s’establirà un control
de temperatura. En el cas que la persona tingui una temperatura superior a 37,3
graus no podrà entrar a la instal·lació.
o Desinfecció de mans: En el taulell de recepció hi haurà una solució
hidroalcohòlica per a la desinfecció obligatòria de mans.
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o Desinfecció del calçat: S’incorporarà un sistema de desinfecció del calçat que
s’utilitzi dins del recinte.
o La mascareta serà obligatòria per als majors de 6 anys, sempre i quan no es
pugui garantir la distància de seguretat de 1,5 metres entre diferents persones.
En conseqüència, és imprescindible proveir-se d’una mascareta per tal
d’accedir al recinte.
10) Control d’accés: L’Ajuntament de Talarn disposarà de personal propi al control
d’accés que serà l’encarregat de vetllar pel compliment de l’aforament al recinte,
entre d’altres.
11) Forma de pagament: L’Ajuntament disposarà d’un datàfon per al cobrament de
les entrades amb la finalitat d’evitar el contacte amb tercers a través del pagament
en metàl·lic.
12) Tractament de l’aigua: Abans de l’obertura de la piscina el Servei d’Aigües de la
Diputació de Lleida realitzarà un anàlisi que confirmi el compliment dels
paràmetres microbiològics i químics de l'annex I del Reial decret 742/2013 pel qual
s’estableixen

els

criteris

tecnicosanitaris

de

les

piscines.

Durant el període d’obertura es tindrà especial cura amb els nivells de desinfectant
residual, de forma que en tot moment l’aigua del vas i les dutxes estigui
desinfectada i tingui desinfectant residual. Les mesures del clor del vas es prendran
de manera sistemàtica, com a mínim 4 cops diaris.
13) Neteja i desinfecció de la instal·lació: Es durà a terme una neteja i desinfecció de
les zones d’estada i de trànsit de banyistes 2 cops al dia, amb especial atenció a les
zones més freqüentades. A les superfícies amb contacte freqüent amb les mans dels
usuaris (poms de portes i lavabos, aixetes, polsadors, dutxes, baranes, etc) es
realitzarà una neteja i desinfecció 3 cops al dia.
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14) Activitats aquàtiques: Donada la limitació de l’aforament, les distàncies de
seguretat i la necessitat d’extremar la desinfecció en tot el recinte, no es podran dur
a terme activitats aquàtiques com cursets de natació, aquagym, etc.
15) Objectes personals: No es podrà accedir a la piscina amb hamaques ni joguines
particulars atès que no es pot assegurar la seva desinfecció. Únicament estaran
permesos els flotadors dels nens i nenes que ho necessitin.

16) Declaració responsable: Cada usuari/ària de la piscina municipal haurà de signar
una declaració en la que manifesti el coneixement de les mesures per evitar la
propagació de la COVID-19.
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