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CONTEXT ACTUAL:
La situació sanitària actual degut al virus de la Covid-19 ha provocat que els 2 darrers estius hi haguessin restriccions en
quan a l’ús de les piscines municipals per part de les entitats. Per aquest estiu del 2022 i després de les consultes
realitzades al CECAT tot indica que podrem gaudir de les piscines municipals sense restriccions. En aquest sentit,
hem flexibilitzat els condicionants del 2021 per tal que aquest 2022 les entitats puguin gaudir encara més de les piscines
municipals respecte el 2021. Tot i això, s’ha de garantir la seguretat dels banyistes i, lògicament, s’ha de complir amb la
normativa vigent/ aforaments. És per aquest motiu, i tenint en compte que els/les participants de les entitats han de
“conviure” amb els ciutadans del “bany lliure”, les entitats han de seguir els següents condicionants:
CONDICIONANTS:
-les entitats hauran de sol·licitar la seva proposta, en quan a ús de les piscines municipals, en les dates que vagin des
del dilluns 27 de juny, al divendres 2 de setembre de 2022 (mateixes dates que el programa municipal Esportmania) i
per, únicament, els matins de dilluns a divendres (s’amplia el nombre total de dies respecte el 2021!).
-cada entitat/grup podrà gaudir d’un màxim de 3 dies/setmana en una piscina i cada dia es podrà gaudir de màxim 1h.
Els horaris de les franges són: d’11:00h a 12:00h, de 12:00h a 13:00h, de 13:00h a 14:00h i/o de 14:00h a 15:00h.
-a cada franja hi podrà accedir fins un màxim de 30 banyistes, inclosos els/les responsables* (s’amplia el número total
respecte el 2021!).
*Recordeu que heu de complir el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

-una entitat pot sol·licitar més d’una entrada/ franja/ dia/ piscina (sempre i quan no sigui del mateix grup).
-cada entitat haurà d’abandonar el vas d’aigua quan sigui l’hora. Enguany es podrà fer ús dels vestidors col·lectius tant
uns 10-15’ abans de l’hora com uns 10-15’ després (el 2021 no es podien utilitzar els vestidors!).
-si una entitat ha sol·licitat una franja/ dia/ piscina i l’aforament reservat a entitats està complet... la Regidoria d’Esports i AF
assignarà una altra piscina i/o franja on hi hagi aforament. Es prioritzarà el dia/hora de l’enviament de la sol·licitud per part
de cada entitat pel possibles “desempats” (sempre i quan sigui correcta en temps i forma).
1. FER LA SOL·LICITUD DE PROPOSTA D’ACCÉS A LA PISCINA:
Omplir el formulari a través a l’enllaç https://esport.paeria.cat/tramits/entrades_ENTITATS_piscines (important posar
correctament el NIF de l’entitat i totes les dades).
Les sol·licituds s’han de realitzar fins el 5 de juny de 2022 a les 23:55h.
Entre el 6 i el 10 de juny s’analitzarà totes les sol·licituds i, posteriorment, es comunicarà a les entitats si
se’ls confirma la proposta/si tenen reserva (també si tenen opció d’entrada reduïda o gratuïta).
Un cop l’entitat disposi de la confirmació de reserva haurà d’obtindre el codi QR.
2. OBTENIR L’ENTRADA/ QR (UN COP L’AJUNTAMENT HA AUTORITZAT RESERVA DE PISCINA):
- accedir a la pàgina web a partir del 15 de juny de 2022 a les 00.01h: https://piscines.paeria.cat
- registrar-se amb l’adreça electrònica i el NIF que prèviament hagueu facilitat (és per tenir assignada la taxa
d'entitats correcta).
- escollir el dia/piscina/franja que us hagi AUTORITZAT la Regidoria d’Esports i AF i seleccionar l'entrada amb la
quantitat total de banyistes confirmada.
- fer el pagament (en cas que se us informi que sou entitat de pagament d’acord a les taxes fiscals Ordenances
fiscals i preus públics 2022).
- guardar el codi QR fins a fer el check-in a la piscina.
El codi QR és l’entrada per al número de banyistes que s’ha sol·licitat (màxim 30/dia/franja). La taxa que s’aplica
(en el cas d’entrada reduïda) és la b) de les Ordenances fiscals i preus públics 2022 (1,40€/ banyista/ dia) i, en el
cas de la gratuïta, la de l’apartat 3 de l’Article 2. Fet imposable i subjectes passius; https://seu.paeria.cat/pressupostPublic/listPublicacions?cat.id=60
Un cop obtingut el codi QR i si no s’utilitza l’Ajuntament no retornarà l’import ni tampoc es permetran canvis.
L’autorització de la reserva té una data límit per obtenir el codi QR (és fins a 3 dies abans del dia d’anar a la
piscina). En cas que l’entitat no faci la compra d’entrada/QR abans d’aquests 3 dies l’Ajuntament no es fa
responsable que l’entitat no pugui obtenir l’entrada QR (per aforament complet), ja que, un cop finalitzada la data
límit de reserva... les places reservades passen a estar disponibles per a la ciutadania en general.
Si la situació sanitària del moment varia l’Ajuntament podrà anul·lar les entrades per entitats/grups en funció de les
necessitats del servei.

Lleida, 23 de maig de 2022

Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions i Esports
Av. Tortosa, 2, 1a planta, edifici Mercolleida – 25005 Lleida
 973700607 – 973 700 614 esports@paeria.cat http://esport.paeria.cat

