
 AJUNTAMENT SALÀS DE PALLARS  

 
En funció de l'evolució de la pandèmia i de l'ús de la piscina al llarg de l'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret de modificar les condicions d'accés i ús 
del recinte. 

 

   

 

MESURES OBIGATORIES PER L’ACCES A LES INSTAL.LACIONS I ÚS: 

 Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir. 

 Desinfecció del calçat d’ús exclusiu per la piscina abans d’entrar al recinte. Aquest calçat 
desinfectat serà únic autoritzat per utilitzar al recinte.  

 L’ús de la mascareta és obligatòria per als majors de 6 anys, es obligatori per accedir a les 
instal·lacions i sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat de 1,5 metres. 
Eviteu el contacte amb altres usuaris o personal treballador. 

 Es complirà amb les freqüències de neteja i desinfecció de les instal·lacions tancant 
d’acord amb el protocol aprovat a disposició de l’usuari.  

 Els adults hauran de ser responsables i estar pendents dels infants al seu càrrec, per tal que 
els infants mantinguin les distàncies de seguretat amb la resta d’usuaris de les 
instal·lacions. 

 Prohibit accedir a la piscina amb hamaques, cadires, ni joguines particulars. Únicament 
estaran permesos els flotadors dels nens i nenes que ho necessitin.  

 Cal reforçar la higiene de mans mitjançant el rentat freqüent amb aigua i sabó i utilitzar els 
gels hidroalcohòlics que hi hauran al recinte (entrada, lavabos). 

 Les dutxes i vestidors romandran fora de servei. Únicament hi haurà 1 lavabo i 1 vestidor 
habilitat amb aforament d’1 persona excepte en aquells casos que puguin necessitar ajuda 
(infants, minusvàlids..); motiu pel qual es recomana als usuaris que vinguin vestits per al 
bany. 

 Obertura: 4 de juliol i fins al 31 d’agost, sempre i quan la regió sanitària de l’Alt Pirineu i 
Aran es mantingui en fase de nova normalitat.  

 Horari: de 10:30h a 14:15h  i de 15:45h a 19:45. Es tancarà durant una hora i mitja per tal 
de facilitar el servei de neteja i desinfecció. 

 S’ha reduït l’aforament, tal com indica la normativa vigent, per facilitar que es puguin 
mantenir les distàncies de seguretat entre les persones usuàries. L’aforament total del 
recinte es de 67 persones. 

 Les tarifes d’accés a la piscina per aquesta temporada i davant les presents  circumstàncies 
sanitàries son:  
- No hi haurà abonaments de temporada. 
- Únicament hi haurà ENTRADA NOMINAL DIÀRIA, d’acord amb el següent: 

 
*gratuït als nens/es fins 3 anys. 
*de 3 anys en endavant:  2€/entrada/dia a tots els usuaris 
 

 L’entrada diària podrà ser utilitzada indistintament pel matí i tarda, mentre no es detecti 
una demanda superior a l’aforament.  Per tant i per garantir l'accés a tothom, l’Ajuntament 
podrà restringir l’accés a un sol  torn i establir temporalment torns de matí i tarda. En cas 
de restricció d’accés no es retornarà cap import. 

 Les instal.lacions disposen de datàfon per al cobrament preferentment de les entrades amb 
aquest mitjà, amb la finalitat d’evitar el contacte amb tercers a través del pagament en 
metàl·lic. També es podrà pagar en metàl.lic. 
 
 


