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a) Abonament individual per temporada
General (a partir de 3 anys) 25 €

Jubilats 22 €

Discapacitats (discapacitat superior al 50%) 22 €

b) Abonament familiar per temporada
Família 2 membres 45 €

Família 3 membres 58 €

Família 4 membres 70 €

Família 5 membres 81 €

Famílies de mes de 5 membres per cada 
membre  addicional

22 €

c) Entrades

Feiners Dissabtes
i festius

Infantil (més de 3 anys i
, jubilats i 

discapacitats (discapacitat 
superior al 50%)

3 € 3,50 €

Adult (més de 18 anys) 4,5 € 5 €

Menys de 3 anys Gratuït Gratuït

1.- Als efectes d’aplicació de les tarifes anteriors, 
s’entén com a família el nucli format per un ma-
trimoni o parella de fet i els seus fills i, en el cas de
família monoparental,  per un dels progenitors i els
seus fills. 

2.- Les famílies nombroses tindran un descompte 
del 10% a les tarifes contingudes a la taula anterior.

Temporada de bany 2020
LA PISCINA ROMANDRÀ OBERTA DEL 29 de 
juny fins el dia 6 de setembre de 2020

Horari obertura:
 del 

vespre, de dilluns a diumenge (ambdós 
inclosos)

OBSERVACIONS

www.fonollosa.cat

MESURES EXCEPCIONALS A CAUSA DE LA COVID-19
La piscina preveu obrir seguint les precaucions, protocols i adaptacions

que requereix la situació sanitària per tal que resulti una activitat agradable i segura

En un mateix dia l’usuari/ària tan sols podrà accedir en un dels torns

S’haurà de mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

Enguany l’accés a la piscina es realitzarà en 2 torns:
TORN DE MATÍ: d’11:00 a 15:00h   TORN DE TARDA: de 15:30 a 19:30h

No hi haurà servei de bar. En el seu lloc s'habilitarà un espai
amb màquines de venda de cafès i de begudes fredes.
Aquestes mesures hauran de servir per a que tothom que vulgui pugui anar a banyar-se 
i per tenir un espai  de temps per a poder desinfectar les zones comunes.

El nombre de carnets de la piscina és limitat.
L’aforament es pot veure reduït d’acord amb les 
recomanacions de les autoritats sanitàries.
Es podran aplicar mesures excepcionals o 
modificar les condicions actuals a conseqüencia 
de la pandèmia de la Covid-19.
Caldrà respectar les normes i recomanacions 
d’ús de la piscina municipal.
És obligatori dur el carnet per accedir a la 
piscina.
Tota la informació s’anirà actualitzant a la pàgina 
web de l’Ajuntament i a les xarxes socials.

Des del consistori es recorda que no 
es podrà accedir a la piscina en cas de 
tenir algun dels símptomes de la Covid-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, males-
tar, diarrea...), ni ser positiu ni haver estat 
en contacte amb persones que ho hagin 
estat o hagin tingut simptomatologia. 
Abans d’accedir a la instal·lació caldrà 
passar un control previ de temperatura.

fins a 18 anys) 

AFORAMENT
I ABONAMENTS

LIMITATS

ABONAMENTS PER A PERSONES 
EMPADRONADES AL MUNICIPI: 
(s'expediran al recinte de la piscina municipal)
22, 23, 26, 29 i 30 de juny d'11 a 2 del migdia.
25 de juny, de 5 a 8 de la tarda. 

ABONAMENTS PER A TOTHOM
(empadronat o no):
A partir de l'1 de juliol, a les oficines de 
l'ajuntament, de 9 a 2 del matí. En aquest 
cas caldrà demanar sempre cita prèvia.

ABONAMENTS 



PISCINA
MUNICIPAL

CANET DE FALS
Fonollosa

MESURES EXCEPCIONALS
A CAUSA DE LA COVID-19

Des del consistori es recorda que no 
es podrà accedir a la piscina en cas de 
tenir algun dels símptomes de la Covid-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, males-
tar, diarrea...), ni ser positiu ni haver estat 
en contacte amb persones que ho hagin 
estat o hagin tingut simptomatologia. 
Abans d’accedir a la instal·lació caldrà 
passar un control previ de temperatura.


