
 

 

NORMATIVA PISCINA MOLÍ NOU 2021 

És obligatori: 

1. Pagar la taxa per fer ús de la instal·lació 
2. Dutxar-se abans d'entrar a l'aigua 
3. Complir les normes i consells donats pels monitors, socorristes i empleats del 

Centre i dirigir-se a ells en cas de dubte o indisposició. 
4. Circular caminant, sense córrer ni donar empentes. 

No es permet: 

1. L'accés a les zones de piscina si no hi ha personal socorrista a la instal·lació. 
2. Accedir als menors de catorze anys que no vagin acompanyats d'una persona 

adulta (major de divuit anys). 
3. Entrar envasos de vidre en tot el recinte de la piscina. 
4. Accedir amb equips de música, excepte els que s'utilitzen amb auriculars 

personals. 
5. Utilitzar sabó a les dutxes exteriors. 
6. Utilitzar pales i aletes. 
7. Fumar, menjar o beure a la piscina, excepte en l'espai del bar. 
8. Cap mena de joc o activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, 

enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic. 
9. L'entrada de persones que pateixin alguna malaltia infecciosa o contagiosa, 

tinguin alguna ferida oberta o afeccions a la pel 
10. L'abonament per al bany públic en cap cas dóna dret a utilitzar la piscina quan 

el seu aforament és el màxim. 
11. L'entrada puntual només permet un accés a la instal·lació. 
12. La venda d'entrades puntuals vindrà determinada per l'aforament de la 

instal·lació. 
13. Segons l'art. 29.2 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, sobre les normes sanitàries 

aplicables a les piscines d'ús públic "Els titulars de les piscines podran expulsar 
del seu recinte aquelles persones que incompleixin les normes de règim intern i 
les pautes de comportament a què fa referència l'apartat anterior, un cop 
advertides prèviament" 

 

 

 

 



 

Protocol PROCICAT COVID-19 

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
malestar...) o qualsevol altre quadre infecciós. 

2. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2, durant els catorze dies 
anteriors. 

3. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors. 

4. Ús de mascareta per accedir a la instal·lació, i per parlar amb treballadors o 
altres usuaris. 

5. Cal mantenir en tot moment, el distanciament social entre usuaris de 2 metres. 
6. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb hidrogels alcohòlics abans de fer 

servir la instal·lació. 
7. És important reduir, el temps d'estada a l'instal·lació. 
8. És obligatori, dutxar-se abans d'entrar a la piscina. 
9. És aconsellable, rentar els banyadors i tovalloles, cada dia. 
10. És obligatori el canvi de calçat en accedir a la instal·lació. 
11. Cal evitar compartir material, com ara tovalloles, casquets de bany, ulleres... 
12. Davant de qualsevol simptomatologia, s'ha d'abandonar la piscina i informar el 

responsable o socorristes. 
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