INFORMACIÓ SERVEI PISCINES MUNICIPALS 2022
Obertura: dissabte, 18 de juny de 2022
Tancament: diumenge, 4 de setembre de 2022
Piscines municipals (6): Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Magraners
Horari: d’11:00h a 19:30h
Reserva i venda d’entrades:
Per la ciutadania en general: a partir del 15 de juny obtenint el codi QR a la pàgina web: https://piscines.paeria.cat
La finalitat d’aquesta eina és principalment evitar les cues i aglomeracions als accessos de cada piscina i
reduir el contacte recepcionistes/ banyistes que implica el cobrament d’entrades.
Les persones majors de 65 anys i els jubilats (entrada gratuïta) NO han de fer reserva prèvia (no han
d’obtenir QR). S’han d’adreçar a la taquilla de la piscina i se’ls donarà accés amb el QR habilitat a tal efecte.
Pels ciutadans que no disposin de mitjans electrònics o desitgin rebre assistència personalitzada s’habilita
l’oficina del Servei d’Esports de la Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions i Esports com a punt
d’assessorament i també per a pagament en efectiu:
Dies: de dilluns a divendres (des del dijous 16 de juny al divendres 2 de setembre de 2022
Horari: de 9:00h a 13:00h
Adreça: Av. Tortosa, 2, 1a planta, edifici Mercolleida – 25005 Lleida
Per les entitats: des del 23 de maig i fins el 5 de juny poden fer la seva proposta seguint les instruccions que es
troben a la pàgina web: https://esport.paeria.cat i fent la sol·licitud a través del tràmit:
https://esport.paeria.cat/tramits/entrades_ENTITATS_piscines

Preus (Ordenances fiscals i preus públics 2022):

Es prohibirà l'entrada a les piscines municipals en horari de
bany lliure als menors de 14 anys si no van acompanyats d'una
persona major de 18 anys.

NOVETATS respecte l’estiu passat:
- s’eliminen les franges horàries.
- es retorna a l’aforament del 2019 que és de 400 persones al recinte i d’un nombre determinat de banyistes
segons les dimensions de la làmina d’aigua de cada piscina.
- es podrà fer ús dels vestidors col·lectius.
hi haurà servei de xiringuitos/bar d’acord a la licitació.
hi haurà servei de guarda- roba (gratuït); limitat al nombre de cistelles disponibles.

Lleida, 2 de juny de 2022
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