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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.  
 
Per minimitzar el risc de transmissió de COVID-19 a les piscines i a les 
instal·lacions adjuntes, i tenint en compte les restriccions i mesures d’higiene i 
de distanciament de seguretat determinades per a les diferents fases de 
desconfinament del Pla de transició cap a una nova normalitat, s’ha d’elaborar 
un Pla de funcionament. 
 
Així mateix, s’ha procedit a efectuar una revisió dels espais per tal d’adequar-
los a les mesures establertes. S’ha pres mesures de les distàncies 
interpersonals a respectar en funció de les activitats que es desenvolupin als 
diferents espais i indicar els aforaments màxims i les condicions a tenir en 
compte. Caldrà adequar els horaris i activitats que s’oferiran a la població i en 
faran difusió, juntament amb les noves condicions d’inscripció i sol·licituds d’ús, 
tant individuals com de grup. 
 
Aquest pla s’ha elaborat a la fase 3. A partir de la fase de normalització, els 
preceptes d’aquest pla poden canviat atès el dictat per l’autoritat competent. 
Aquests canvis actualitzaran el Pla automàticament. 
 
 
AFORAMENT 
Les piscines municipals de Riba-roja d’Ebre, atenent l’autorització de la 
Generalitat de Catalunya, disposen d’un aforament de 200 persones. 
 
 
 
Atès la situació actual, l’aforament es divideix de la següent manera: 



	

	

 
AFORAMENT  

  AFORAMENT 
TOTAL 

Solàrium A - Carrer Ribera 32 
Solàrium B -  Piscina petita 80 
Solàrium C - Entrada 32 
Hamaques 18 
Zona picnic 38 
TOTAL AFORAMENT 
INSTAL·LACIÓ 200 

 
Aquestes són les persones que poden accedir a les instal·lacions. 
 
S’ha de tenir en compte, que la llei, preveu també un aforament de vas. Aquest 
concepte indica el màxim de persones que poden estar dins del vas de la 
piscina. Aquest càlcul és de 2,5m2 de làmina d’aigua per persona, en cas d’ús 
recreatiu. 
 
La piscina disposa del següent aforament de vas: 

VAS PISCINES 

  AFORAMENT 
TOTAL 

PISCINA GRAN   
312,5 m2 125 

PISCINA PETITA   
102 m2 40 

   
La Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física desenvolupa les 
competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en el camp de l'esport i 
del lleure, d'acord amb l'article 134 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i és 
l'òrgan de direcció de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al Departament de la Presidència, que té assignades les competències 
en matèria esportiva. 
Amb data 29 de maig de 2020, va emetre un informe referent a l’aforament de 
les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-19. 



	

	

Aquest informe calcula l’aforament que tenen que disposar les piscines, tant 
per ús recreatiu com ús esportiu durant la fase 2 i 3.  
 
Aquest informe divideix l’ocupació en 3 faixes: Baixa, mitjana i alta, a partir de 
l’aforament total del vas i del solàrium.  
 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el dia 3 de juny, va 
emetre uns criteris per a l’obertura i funcionament de les Piscines. 
 
Atès l’actual situació higiènic -sanitària, es permet tant sols un 30% de 
l’aforament, per la fase 2 i 3. 
 
En el nostre cas, suposa el següent aforament per ús recreatiu,  
 

PERSONES QUE PODEN ACCEDIR A LES 
INSTAL·LACIONS 

Solàrium A - Carrer Ribera 10 
Solàrium B -  Piscina petita 24 
Solàrium C - Entrada 10 
Hamaques 5 
Zona picnic 11 
TOTAL AFORAMENT PISCINES 60 

 
 
Per tant, l’aforament a la instal·lació es redueix a 60 persones. Com s’ha 
comentat abans, existeix una altra limitació, que és el número de persones que 
poden estar alhora dins del vas de la piscina, 33 a la gran i 11 a la petita, com 
mostra el quadre següent. En aquest càlcul, està inclosa la possibilitat de 
destinar 2 carrers per nadar. 
 

VAS DE LES PISCINES 

  
PISCINA GRAN 33 
PISCINA PETITA 11 

 
 
 
 

    



	

	

NETEJA I DESINFECCIÓ 
Desinfecció de l’aigua 
Per assegurar una correcta desinfecció i l’eliminació del virus SARSCoV-2 es 
prendran les mesures següents:  

1. Es mantindrà els nivells de clor lliure residual a entre 1 i 2 ppm i pH entre 
7,2 i 7,6. L’anàlisis de control de l'aigua de la piscina que ha de complir 
amb els paràmetres microbiològics i químics de l'annex I del Reial decret 
742/2013 pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les 
piscines.  

2. Es prioritzarà la neteja de la recirculació de la làmina d’aigua, atès que 
és la zona més pròxima a les vies respiratòries i poden romandre  alguns 
agents en suspensió. 

3. Es realitzaran medicions constants de pH i desinfectant residual. 
4. Es realitzarà diàriament la neteja del fons dels vasos, l’eliminació dels 

sòlids que s’acumulen al desguàs perimetral en vasos desbordants i en 
els skimmers i es rentaran els filtres.  

5. Es netejarà i es desinfectarà el separador de carril (diàriament). 
6. Totes les actuacions que es portin a terme han de quedar degudament 

descrites i registrades, tal com es fa habitualment. 

 
Pautes generals de neteja i desinfecció  
1. La desinfecció ha d’anar precedida d’una neteja utilitzant aigua i sabó, 
perquè sinó la brutícia pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la 
seva eficàcia. Els desinfectants destrueixen o inactiven els microorganismes.  
2. Els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, pals de 
fregar, guants) cal que es netegin i desinfectin periòdicament, o siguin d’un sol 
ús.  
3. Caldrà verificar que en tot moment els lavabos tinguin sabó i solució 
hidroalcohòlica o paper d’un sol ús i que disposin de papereres amb tapa o 
pedal. Es disposarà d’un cartell informatiu sobre el rentat de mans.  
4. Caldrà verificar que tots els inodors tenen tapa i que s’estableix la indicació 
mitjançant cartells informatius que la seva descàrrega s’ha de fer amb la tapa 
baixada.  
 
Freqüències de neteja i desinfecció   
Abans de la obertura es farà una neteja i desinfecció sencera de totes les 
instal·lacions amb una especial atenció als espais comuns, com banys, dutxes, 
escales, zona de pícnic, hamaques, papereres,...  



	

	

També es netejaran i desinfectaran els diferents equips i materials com vasos, 
sureres, reixeta perimetral...  
Es netejarà i es desinfectarà tres cops al dia totes les superfícies en contacte 
amb els usuaris. 
La piscina romandrà tancada de 14h a 15 hores per fer una neteja i desinfecció 
de tota la instal·lació sencera. 
Totes les actuacions que es portin a terme han de quedar degudament 
descrites i registrades, tal com es fa habitualment. 

 
Productes de neteja i desinfectants  
Neteja: es farà amb aigua i sabó. A més a més es poden usar els detergents 
d’ús habitual, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que 
indiqui l’etiqueta de cada producte.  
Desinfecció: Els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 
desinfectants:  

1. Lleixiu: es recomana fer una dilució, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre 
d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua. Aquestes 
solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant 
uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.  
2. Alcohol etílic entre el 62-71%.  
3. Peròxid d’hidrogen al 0,5%.  

 
 
INSTAL·LACIONS: 
Entrada 
Les mesures que es prendran a l’entrada són les següents: 

• Abans d’entrar al lloc de treball i a la sortida, el personal serà sotmès a 
un control previ sanitari, consistent en la presa de temperatura. 

• Es prendrà la temperatura a tots els usuaris. Aquesta es farà amb un 
termòmetre làser per evitar el contacte. En cas que la persona presenti 
una temperatura corporal de 37,5 ºC o superior, no es permetrà la seva 
entrada. 

• A la taquilla s’instal·larà una mampara de metacrilat per evitar el 
contacte entre el treballador/a i usuaris. A més a més els taquillers/res 
duran mascareta i una protecció facial. 

• A l’entrada de les piscines, hi haurà un dosificador  d’alcohol gel per 
rentar-se les mans.  Serà obligatori per tots els usuaris de les piscines 
rentar-se les mans abans d’entrar. 



	

	

• 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 per 
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19.  

• A l’entrar a les piscines es netejaran les sabates amb una dissolució de 
peròxid d’hidrogen al 0,5%. 

• Cada usuari haurà de mostrar l’abonament al personal de la taquilla 
cada cop que s’accedeixi. No es podran deixar els abonaments a la 
taquilla com anys anteriors. 

• Les persones de 6 anys o més han d’utilitzar mascaretes quan no sigui 
possible mantenir la distància de seguretat interpersonal de com a mínim 
2 metres, amb l’excepció de les que s’acullin als supòsits previstos a 
l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig. A partir de la fase de 
normalització, la distància de seguretat serà indicada per l’autoritat 
competent. 

• A l’entrada es col·locaran bandes al terra per indicar la distància mínima 
entre persones (2 m) que esperen accedir a les instal·lacions.  

 

Hamaques 
• Les hamaques es col·locaran al lloc habitual, a una distància de 2 

metres entre elles. 
• Les hamaques no es podran moure ni canviar-se de lloc. 
• Un cop utilitzades es deixaran al lloc habilitat, per poder-les netejar i 

desinfectar. 
• Serà obligatori l’ús d’una tovallola per utilitzar-les. S’ha d’evitar el 

contacte amb el cos, per evitar la suor amb la superfície de l’hamaca. 

 
Zona pícnic 

• Tant sols es permet l’entrada de menjar o beguda al recinte, per berenar 
els nens.  

• El berenar es realitzarà obligatòriament a la zona coberta de les taules, 
recollint, un cop acabat, totes les restes, que seran dipositades en 
papereres. 

• Les taules i cadires de la zona de pícnic estaran folrades amb plàstic, 
per millorar la seva neteja i desinfecció. Aquesta es realitzarà com a 
mínim, 3 cops al dia. 



	

	

 
NORMES FUNCIONAMENT 

• A partir dels 13 anys, està prohibit banyar-se a la piscina petita. Tant 
sols ho podran fer els adults responsables acompanyants dels nens 
menors.  

• Els menors de 14 anys, no podran accedir a la piscina sense la 
presència d’un adult responsable (art. 17.3 del Decret 95/2000, de 22 de 
febrer) 

• S’ha de mantenir en tot moment el distanciament social entre persones 
de 2 m. durant la fase 3, i en cas contrari, és obligat l’ús de mascareta. A 
partir de la fase de normalització, la distància de seguretat serà de 1,5, o 
la distància indicada per l’autoritat competent. 

• El taquiller/ra serà el responsable de dur el control de l’aforament de les 
instal·lacions, prohibint l’accés a un nombre superior al permès. 

• El Socorrista serà el responsable de dur el control de l’aforament de vas 
de la piscina, prohibint l’accés a un nombre superior al permès. 

• Els vestuaris romandran trancats. 
 

MESURES INFORMATIVES: 
• L’Ajuntament informarà als veïns de les condicions del servei i les 

mesures preventives i higièniques pel seu coneixement, a la seva pàgina 
web i al taulell d’anuncis. 

• Es col·locaran cartells informatius al recinte i als banys.	
• Les taquilleres disposaran d’una còpia del pla per la consulta dels 

usuaris	
• Al taulell d’entrada  a les piscines es penjarà una còpia d’aquest pla.	

 
Riba-roja d’Ebre, 19 de juny de 2020 
 
 
L’Alcalde 
 
 
 
 
Antonio Suárez Franquet	
 
	
 



	

	

	
 


