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INSTRUCCIONS RESERVA ENTRADES GRUPS - ENTITATS
PISCINES MUNICIPALS 2021
(Situació excepcional per segon any consecutiu degut a la
situació sanitària provocada per la Covid-19)
CONTEXT ACTUAL:
La situació sanitària actual provocada per la Covid-19 ha fet que es vegin modificats els aforaments de la làmina
d’aigua de les piscines municipals. Així doncs, no és el mateix l’aforament que marca el Decret 95/2000 que determina
la relació de 5m2 per cada 2 banyistes, és a dir, 2,5m2/persona que l’aforament que marca el Pla d’acció pel
desconfinament esportiu de Catalunya (aprovat el 30 de maig de 2020 i actualitzat en data 22 de març de 2021)
que determina que per a ús recreatiu hi ha d’haver un màxim d’1 persona per cada 6m2 de làmina d’aigua sense
restriccions (ocupació màxima), és a dir, 6m2/persona. D’aquesta ocupació màxima, per l’estiu del 2020 el Procicat
en determinà el 30%. I enguany, a l’abril- maig en determinà el 50%. Des del passat 4 de juny, n’ha establert el 70%.
Independentment del percentatge (30%, 50%, 70% o 100%) que estableixi el Procicat (recordar que el Procicat pot
variar els aforaments en funció de la situació sanitària del moment) l’aforament NO serà mai el mateix que hi havia per
l’estiu de l’any 2019 ni anteriors (evidentment, molt menor). És a dir, encara que determini el 100%, aquest 100% no
correspondria al mateix aforament que en situació de no pandèmia. Això fa que haguem de regular i controlar,
encara més, la presència d’entitats a les piscines municipals. L’estiu del 2020 amb el 30% d’aforament permès es va
decidir que les entitats no hi podien tenir cabuda. Aquest any, com que com a mínim sembla ser que serà del 50%70% es considera que hi poden tenir cabuda les entitats/ grups, però evidentment, amb uns condicionants
completament diferents als dels estius 2019 i anteriors.

CONDICIONANTS PER OBTENIR RESERVA D’AFORAMENT/ ENTRADA:
Dins de l’aforament total de la piscina que determina el Procicat l’Ajuntament reserva aforament/entrades pels/les
participants a Esportmania i per a les entitats (per a les entitats es reserva 20 entrades per cada subfranja).
-Les entitats podran sol·licitar reserva d’aforament de les piscines municipals en dates que vagin des del dilluns 5
de juliol al divendres 27 d’agost (mateixes dates que el programa municipal d’Esportmania) i per, únicament, de
dilluns a divendres i en la franja de matí.
-Cada entitat podrà gaudir d’un màxim de 3 dies a la setmana en una piscina municipal. Cada dia es podrà gaudir de
màxim 1h (subfranja). És a dir, 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 subfranja hi podrà accedir fins un màxim de 20 banyistes (inclosos els/les responsables).
-Una entitat pot sol·licitar més d’una entrada/ subfranja/ dia/ piscina (sempre i quan no sigui pel mateix grup).
-Cada entitat haurà de sortir de la piscina abans que finalitzi l’hora (check out).
-Si una o més entitats sol·liciten la mateixa subfranja/ dia/ piscina... l’Ajuntament de Lleida buscarà la millor solució per
ambdues entitats.
-Per garantir la traçabilitat dels banyistes, cada entitat haurà de disposar d’un llistat amb nom i cognoms i telèfon de
contacte per si les autoritats sanitàries ho sol·liciten.
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-Si el Procicat (en funció de la situació sanitària del moment) redueix l’aforament actual (ara es troba al 70%)
l’Ajuntament podrà anul·lar les entrades per entitats/grups, en funció de les necessitats del servei.

1. COM FER LA SOL·LICITUD DE RESERVA D’AFORAMENT:
Omplir el formulari a través a l’enllaç https://esport.paeria.es/tramits-1 o Sol·licitud entrades per a grups a les piscines
municipals (important posar correctament el NIF de l’entitat i totes les dades)
Les sol·licituds s’han de realitzar abans del 18 de juny de 2021.
Entre el 19 i el 25 de juny l’Ajuntament analitzarà totes les sol·licituds i comunicarà a les entitats si tenen
reserva d’aforament (i també si tenen opció d’entrada reduïda i/o gratuïta).
En cas de tenir aquesta reserva d’aforament hauran d’obtenir el codi QR que permetrà l’accés a la piscina.

2. COM OBTENIR L’ENTRADA/ QR UN COP L’AJUNTAMENT HAGI AUTORITZAT RESERVA D’AFORAMENT (un
únic codi QR per dia/ grup):
- Accedir a la pàgina web: https://piscines.paeria.cat
- Registrar-se amb el correu i el nif o dni que prèviament ens heu facilitat, per tal de tenir assignada la tarifa d'entitats
correcta.
- Escollir el dia/piscina que us hagi RESERVAT l’Ajuntament de Lleida. I seleccionar l'entrada amb la quantitat de
persones desitjada (1 entrada grupal).
- 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 2021).
- Guardar el codi QR fins a fer el check-in i... a gaudir de la piscina municipal!!!
Aquest codi QR representa l’entrada per al número de banyistes que s’hagi sol·licitat (màxim 20/dia/subranja). La taxa
que s’aplica és la c) de les Ordenances fiscals i preus públics 2021 (1,70€/persona/dia). Un cop obtingut el codi QR,
si no s’utilitza, l’Ajuntament no retornarà l’import ni tampoc es permetran canvis. La reserva d’aforament té una data
límit per obtenir el codi QR (fins a 3 dies abans del dia reservat). 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 falta
d’aforament, ja que, quan finalitza la data límit de reserva les entrades passen a l’aforament total de la piscina.
Lleida, 9 de juny de 2021
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