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FUNCIONAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU PROVOCADES PER LA SITUACIÓ 
DEL COVID 19 L’ESTIU 2020 
 
 
1. Adaptació de l’aforament 
 

• Aforament màxim a les piscines de Campoamor, Ca n’Oriac, Can Marcet i Olímpia: 
200 persones 

 

• Aforament màxim La Bassa: 1.000 persones 
 
2. Dates de la temporada 
 
 

➢ La Bassa:   del 6 de juliol al 30 d’agost. 
 

➢ Piscines Municipals:  
 

Olímpia:   del 6 de juliol al 13 de setembre 

Campoamor:   del 6 de juliol al 13 de setembre 

Can Marcet:   del 6 de juliol al 4 de setembre 

Ca n’Oriac:  del 22 de juliol* al 4 de setembre 

 
 

* La piscina de Ca n’Oriac està pendent de finalització de l’obra de la nova sala de 
tractament i es preveu una obertura amb data posterior. 
 
*A la piscina de Can Marcet caldrà veure si hi ha la possibilitat de fer l’activitat de 
batejos subaquàtics dins els actes de Festa Major el dia 5 de setembre. 

 
*Les dates d’inici poden estar condicionades per possibles incidències en els processos 
administratius que estan molt ajustats. 
 
 
3. Horaris i activitats 
 
Es repartirà la jornada en 2 sessions per dia: 
 

Torn matí: de 9,30 a 14 hores  (4,5 hores) 
 
  De 14 a 15,30 hores instal·lació tancada per tasques de neteja i desinfecció 
 

Torn tarda: de 15,30 a 20 hores (4,5 hores) 
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Aquestes accions ens permetran: 
 
➢ Garantir temps sense activitat entre persones per poder procedir a la neteja i 

desinfecció d’espais concurrents i garantir la seguretat d’usuaris i treballadors. 
➢ Millorar els fluxes de circulació durant les entrades i sortides amb l’objectiu de 

minimitzar els creuaments de persones. 
➢ Possibilitar de que es beneficiïn els màxims usuaris possibles donat que hi ha una 

reducció de l’aforament. 
➢ Esglaonar els horaris d’accés i estada a les piscines per evitar una alta concentració de 

persones. 
➢ Possibilitat d’establir dates i horaris diferenciadors per sectors de població. 

 
 

3.1. Gestió de les reserves dels casals i esplais durant el mes de juliol 
 
 

Del 6 al 31 de juliol es gestionaran les entrades dels casals i esplais a les piscines de 
la següent manera: 
 

• A les 4 piscines municipals: 
 

o  es rebran reserves d’entrades als casals i esplais fins el 19 de juny 
o  de dilluns a divendres al torn del matí  es destinarà el 50% de l’aforament a 

l’ús dels casals de Sabadell. 
o Les entrades de grups sempre han de ser amb reserva prèvia confirmada 

 

• A la Bassa: 
 

o es rebran reserves d’entrades als casals i esplais fins el 19 de juny. 
o Fins a 1 de juliol es prioritzaren les reserves dels casals de la ciutat  
o Les entrades de grups sempre han de ser amb reserva prèvia confirmada 

 
4. Compra d’entrades 
 
La venda d’entrades es realitzarà: 
 

• Preferencialment de manera telemàtica a través de la web 

• De manera presencial a les 5 instal·lacions de Bassa i piscines sempre per anticipat 
per dies posteriors a la compra i en horari de 18 a 20 hores. 

 
Consideracions: 

- Les entrades a web es podran comprar amb una antelació màxima de 7 dies 
- Es podran adquirir un màxim de 8 entrades per persona i compra 
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- Les entrades presencials es podran comprar amb una antelació màxima de 4 dies 
- Les entrades dels nens i nenes de 0 a 3 anys tot i ser gratuïtes també caldrà reservar-

les 
 
 
Aquesta proposta ens permet: 
 

• Reduir les cues a l’accés a les piscines. 

• Garantir la no manipulació i intercanvi de diners 

• Millor control de l’aforament 

• Que tothom que hi vagi a les piscines tingui garantit l’accés ja que té l’entrada 
comprada i no depèn de l’aforament, que en aquest cas serà reduït. 



 
Preus públics per l’entrada a les Piscines Municipals: 

Entrada 

Individual matí o tarda 
feiners 

Entrada 

Individual matí o tarda 
dissabtes, diumenges,  i 

festius 

Més grans de 15 anys 2,00€ 2,50€ 

Grup majors 15 anys 1,75  

Discapacitats majors de 15 anys  1,25€ 1,25€ 

Grups discapacitats majors de 15 
anys 

1,00  

De 4 a 15 anys,  

Jubilats i , pensionistes  

1,50€ 1,50€ 

Grups de 4 a 15 anys, jubilats i 
pensionistes 

1,25  

Discapacitats de 4 anys a 15 anys 1,25€ 1,25€ 

Grups de discapacitats de 4 a 15 
anys 

1,00€  

Fins a 3 anys Gratuït  

 
 
Preus públics per l’entrada a La Bassa: 

Entrada 
Individual matí o tarda  

feiners 

Entrada 
Individual matí o tarda 

dissabtes, diumenges  i 
festius 

Més grans de 15 anys 
 

2,50€ 3,50€ 

Grup majors 15 anys 
 

2,25  

Discapacitats majors de 15 anys  2,00€ 2,50€ 

Grups discapacitats majors de 15 
anys 

1,50  

De 4 a 15 anys,  
Jubilats i , pensionistes  

2,00€ 2,50€ 

Grups de 4 a 15 anys, jubilats i 
pensionistes 

1,75  

Discapacitats de 4 anys a 15 anys 1,25€ 1,75€ 



Grups de discapacitats de 4 a 15 
anys 

1,00€  

Fins a 3 anys Gratuït  

 
Suplements per altres serveis 
 

Cadenat per a les guixetes 6,00€ 
 
 
 


