
 

 

Normativa a complir. Piscines Municipals de Miralcamp 

 
-L’obertura de les instal·lacions de les piscines serà del 3 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos. 

-L’horari serà en dues franges: de 11h a 14:30h (recomanat majoritàriament per a persones grans 

i persones que volen practicar la natació) i de 15:30h a 20h.  

-Es farà complir en tot moment la mateixa normativa als menors de 14 anys que estiguin sota la 

responsabilitat d’un adult. Caldrà informar al responsable de l’entrada de la piscina de quins són 

els menors que estiguin al seu càrrec i estar prohibida l’entrada a tot menor de 14 anys no 

acompanyat d’un adult que se’n faci responsable en tot moment. 

-Cal ensenyar cada vegada que s’accedeixi a les instal·lacions de les piscines el carnet 

corresponent. 

-Hi haurà un accès d’entrada i un de sortida de l’espai de les piscines.  

-No es podrà fer ús dels vestidors. 

-En cas d’arribar a la piscina i aquesta estigués al màxim del seu aforament no es podrà accedir-hi 

fins que aquest aforament quedi rebaixat. 

-Es controlarà que els usuaris respectin la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres 

sempre i quan no formin part del mateix nucli de convivència habitual. 

-El bar de les piscines continuarà donant servei  i complint sempre les mesures de la COVID-19. 

-Els usuaris de la piscina només podran utilitzar el servei de bar des de l’interior del recinte. 

-Un cop s’hagi entrat dins del recinte de les piscines no es podrà sortir d’aquest fins que no 

finalitzi totalment el seu ús.  

-El preu de l’abonament de temporada individual serà de 35 euros per majors de 14 anys 

(inclosos),  de 30 euros per menors de 14 anys i famílies nombroses  i de 10 euros pels majors de 

65 anys. 

-Els abonaments només els podran adquirir els residents i empadronats al municipi de Miralcamp 

i també aquelles persones que tinguin un lligam familiar directe al municipi. 

-Només es podrà accedir a les piscines amb carnet o abonament. No es posarà a la venda entrades 

d’un dia. 

- Caldrà tenir totes les pertinences juntes al lloc que ocupin a la zona enjardinada, no es poden 

tenir disperses per l'entorn i caldrà que totes les deixalles que generin, a l'acabar l'ús del servei 

s’han de llençar als cubells de recollida de residus. 

-En tot moment s’atendran, sense protestar i entrar en discussions, les indicacions dels 

responsables de control del compliment de la normativa i de vetllar pel bon ús de les 

instal·lacions. 

-En el cas de s’hagin rebut tres amonestacions per infraccions pel no compliment de la normativa 

vigent es perdrà el dret a poder utilitzar les instal·lacions de les piscines municipals de Miralcamp 

durant la resta de la temporada i no es retornaran els diners de l’abonament. 

-Les piscines municipals de Miralcamp només es podran obrir en el cas que es superi el mínim 

d’abonaments que faci factible la seva obertura. En aquest cas es retornarien els diners dels 

usuaris que haguessin fet efectiu el seu abonament. 
 

 

 

 

 


