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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Resolució d'obertura de la pisicina municipal, normativa i restriccions en l’
ús de la piscina provocada pel coronavirus SARS-CoV-2

Fets
A causa de la greu crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 el
Govern d'Espanya va decretar l'estat d'alarma a través del Reial decret 463
/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La vigència de l'estat
d'alarma ha estat prorrogada successivament fins el 21 de juny.
En aquest context, aquest Ajuntament va aprovar diverses Resolucions en les
que va adoptar mesures específiques per tal de garantir la salut de la població,
en compliment de les instruccions dictades per les autoritats competents.
Que s'ha proposat l'obertura de la pisicina municipal de Montferri, pel que es fa
necessari establir la normativa i les restriccions del seu ús degut a la crisi
provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.
En tot cas, l’Ajuntament restarà pendent en tot moment de les ordres,
instruccions i/o recomanacions de les autoritats sanitàries estatals i del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Fonaments de dret
L'article 21.1 a), d), m) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local.
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
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Ordre INT/226/2020, de 15 de març, per la que s’estableixen criteris d’
actuació per a les forces i cossos de seguretat en relació amb el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga l’estat d’
alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.
Pla per la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer
front a la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’
abril de 2020.
Guia per l’elaboració del protocol d’autocontrol de piscines. Ministeri de
Sanitat. 10 de juny 2014.
Guies per ambients segurs en aigües recreatives. Vòlum 2. Piscines i
entorns similars. Publicació de l’OMS, 2006.
Efectes de la cloració en la desactivació del patògen seleccionat. Centres
pel Control i la Prevenció d’Enfermetats d’USA.
Com escollir desinfectants efectius contra el coronavirus que causa el
COVID-19.
Codi de pràctiques per l’aigua de piscina del PWTAG – 2016 Actualizat
per reflexar els requisits de gestió de la salut i la seguretat a les piscines
(HSG179)
Nota tècnica ASOFAP, patronal espanyola del sector de la piscina.
Criteris per a l’obertura i funcionament de les piscines elaborat per la
Generalitat de Catalunya de data 25 de juny de 2020
Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, i concretament pel que fa a activitats recreatives:

En conseqüència, PROPOSO:
PRIMER. Acordar l'obertura de la piscina municipal des del dia 6 de juliol fins al
dia 30 d'agost de 2020, ambdós dies inclosos.
SEGON.- Aprovar les següents restriccions i normativa:
CONTROL D’ACCESSOS I DISTANCIAMENT
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L’aforament ha d’estar senyalitzat i marcat en la zona de platja.
S'estableix un aforament màxim de 57 persones, podent-se modificar
depenent de com evolucioni la pandèmia i d’acord amb les normatives
que es dictin per la Generalitat de Catalunya i/o el Govern.
L'aforament està distribuït de la següent forma:
ZONA PLATJA: MÀXIM 43 PERSONES
* ZONA PÈRGOLA: MÀXIM 5 PERSONES
* ZONA GESPA: MÀXIM 38 PERSONES
ZONA DE BANY: MÀXIM 14 PERSONES
* ZONA PISCINA GRAN: MÀXIM 13 PERSONES
* ZONA PISCINA PETITA: MÀXIM 1 PERSONA
Establir sistema de reserva prèvia per evitar aglomeracions.
Mantingueu les distàncies de seguretat (1,5 metres) en els accessos. Es
podran posar bandes al terra i indicacions a recepció i a totes les
estàncies del centre.
Mantenir registre d’aforament als diferents espais del centre, així com un
registre nominal d’entrades i sortides de les persones usuàries a
disposició de les autoritats sanitàries. L’Ajuntament es l’únic que
realitzarà la venda d’entrades per tal de controlar l’aforament, venent
únicament entrades diàries en horari d’atenció al públic de les oficines
municipals.
Si la instal·lació ho permet, habiliteu una porta d’entrada i una altra de
sortida per evitar al màxim els creuaments de persones.
Cubells d’escombraries en les zones a l’aire lliure haurien de tenir tapa i
pedal, per evitar que la brossa pugui acabar en l’interior del vas o a zona
de la platja.
Disposar de dosificadors de gel hidroalcohòlic en l’entrada i altres llocs de
pas. Establir l’obligació de fer el rentat de mans amb el gel abans d’
accedir a les instal·lacions.
Incorporar un sistema de neteja de calçat de carrer a l’entrada del recinte,
amb desinfectant residual com lleixiu per la desinfecció de les soles.
Les normes d’accés hauran d’incloure la prohibició de l’entrada a
qualsevol persona que tingui símptomes respiratoris compatibles amb la
COVID-19. Aquesta restricció hauria d’estar indicada en un cartell visible
a la recepció o missatges de megafonia.
Tothom ha de reforçar la higiene de mans mitjançant el rentat freqüent
amb aigua i sabó i usant gels hidroalcohòlics.
Les persones de 6 anys en endavant han d’utilitzar mascaretes en espais
a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic que es trobi obert al
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públic sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un
contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una
distància física interpersonal de seguretat d'1,5 metres.
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QUALITAT DE L’AIGUA
En tots els casos s’ha de complir com a mínim amb el RD 742/2013.
Es procedirà a tancar les instal·lacions de 15:00 a 16:00 h per tal de procedir a
les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
Abans de l’obertura:
Abans de l’obertura diària de la piscina cal incrementar la ventilació dels
espais tancats, recomanant, sempre que sigui possible, mantenir una
ventilació continuada dels vestidors, lavabos, farmaciola i sales tècniques.
Es recomana obrir portes i finestres exteriors per augmentar la circulació
de l’aire, abans de realitzar la neteja i desinfecció de la mateixa.
En cas de donar servei d’aigua calenta s’ha de complir amb la normativa
de legionel·losi.
Fer la neteja i manteniment anual en cas de tenir la piscina buida.
Fer la posada en marxa per professionals en tots els casos.
Fer analítica de control inicial segons RD 742/2013.
Tractament en continu:
Ha d’estar automatitzat i mantenir sempre el clor lliure entre 1 i 2 ppm.
Ha d’estar automatitzat i mantenir sempre el PH entre 7,2 i 7,6.
Si no s’automatitza s’ha de controlar el clor lliure i el PH cada 1 hora.
Netejar cada dia el vas, el fons i tot el perímetre per on s’acumula brutícia.
Cada dia desinfectar carrils o qualsevol element que estigui en contacte
amb els banyistes, escales, dutxes exteriors, etc.

OPERACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ
De manera general heu de fer neteges amb aigua i sabons o detergents i
aplicar desinfectants només sobre superfícies ja netes.
Els elements de neteja s’han de desinfectar al finalitzar o que siguin d’un
sol ús.
Els lavabos han de tenir sabó.
Els lavabos han de tenir gel hidroalcohòlic.
Els lavabos han de tenir paper d’un sol ús.
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S’han de tenir papereres amb tapa i pedal.
Els inodors han de tenir tapa i posar cartells per fer la descàrrega d’aigua
amb la tapa baixada.
Com s’han de fer sempre, les neteges i les desinfeccions s’han de
registrar. Es recomana adaptar el registre a la nova situació.
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Freqüències de neteja i desinfecció:

Abans de l’obertura, neteja i desinfecció amb productes virucides de
totes les superfícies de la instal·lació.
Es recomana fer una neteja i desinfecció de les zones d’estada i de
trànsit de banyistes com a mínim 2 cops al dia, a les zones més
freqüentades: vestidors, lavabos, taquilles, dutxes, etc.
A les superfícies amb contacte freqüent amb les mans dels usuaris (poms
de porta dels vestidors i lavabos, aixetes, polsadors, dutxes, baranes, etc)
es recomana realitzar una neteja i desinfecció més freqüent.
Fer neteges i desinfeccions de gandules cadires després de cada ús. Si
no és possible, valoreu fer servir fundes d’un sol ús.

Zones d’actuació, punts i objectes més comuns on pot haver major risc
de contacte amb les mans són:

1. Establiment: poms de les portes, datàfon, interruptors, cadires,
mostradors, etc.
2. Lavabos: superfícies, inodors, aixetes, dispensadors de sabor i paper,
etc.
3. Zona de platja: terra, bancs, baranes, escales, penja-robes, hamaques,
dutxes, etc.
4. Elements del vas: escales, baranes, etc.
5. General: poms de porta i armaris, taules, cadires, interruptors, aparells
de música, etc.
6. Vestuaris: guinguetes, bancs, dutxes, penja-robes, etc.
7. Zones Comunes: baranes, poms de les portes, polsadors, intèrfons,
bústies, fonts d’aigua, etc.

Productes de neteja:
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Neteja: es pot fer amb aigua i sabó o 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: Lleixiu, alcohol, peròxid d’hidrogen i altres productes
professionals. En cas de lleixiu, clor, es recomana fer una dilució,
barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua. Aquestes solucions s’han de
preparar diàriament i s0han de deixar actuar durant uns minuts per
assegurar una desinfecció eficaç.
Per l’ús de qualsevol producte químic s’ha de tenir la informació i protecció
adequada, protecció personal i protecció pels usuaris a tercers. No es poden
manipular productes sense tenir la informació.
RECOMANACIONS GENERALS QUE PODEN VARIAR SEGONS L’
EVOLUCIÓ DE LA PADÈMIA I LES PUBLICACIONS DE LES AUTORITATS
SANITÀRIES:

Està prohibit l’ús de fonts d’aigua i vestuaris en les piscines d’ús recreatiu.
S’aconsella als usuaris que es dutxin de forma ràpida a la platja de la
piscina quan finalitzin l’activitat i no als vestuaris.
No es pot llogar o deixar qualsevol material.
Es recomana als usuaris que portin el seu propi material esportiu (xurros,
tables, etc.) i la seva pròpia ampolla d’aigua.
Es prohibeix l’ús de material auxiliar de joc que pugui ser susceptible de
compartir com per exemple pilotes.
S’establiran marques al terra a la zona de platja, per garantir la distància
de seguretat de com a mínim 1,5 metres entre usuaris mitjançant la
limitació dels espais.
Es tindrà cura que els usuaris i treballadors compleixen les distàncies de
seguretat i la resta de mesures recomanables.

CARTELLS D’INFORMACIÓ

Afegir mesures d’higiene especial per a la COVID-19.
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Posar informació de l’aforament (zona d’estança, làmina d’aigua,
aforament total).
Comunicar les franges horàries o horari especial si s’escau.

HORARI D’OBERTURA
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L’horari d’obertura serà d’11:30 a 15:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores de
dilluns a diumenge.
TERCER.- Advertir als usuaris i empleats públics que s'hauran de respectar
a les instal·lacions de la piscina municipal les normes d’ús, higiene i seguretat
que imposen les autoritats sanitàries.
QUART.- Ordenar l’aplicació de les normes d’ús, aforament, higiene i seguretat
que preveu l’Ordre SND/414/2020, Capítol X, respecte a l’article 44.
Reobertura al públic de les piscines recreatives.
CINQUÈ.- La publicitat d’aquesta Resolució a la seu electrònica de la
Corporació i procedir a la seva difusió a través de les diferents xarxes de
comunicació municipals.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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