
BENVINGUT DE NOU SOCI/A
ENS ALEGREM MOLT DE VEURE’T!
GUIA D’OBERTURA en fase 2
CLUB NATACIÓ BARCELONA



A partir de dilluns 8 de juny entrem en Fase 2 i aquesta, ens 
permet flexibilitzar les activitats dins el Club. En aquest 
sentit, cal seguir aquesta guia per a garantir als socis i 
sòcies l'ús de les instal·lacions de manera segura. Sempre 
tenint en compte que, la responsabilitat individual és 
fonamental per seguir mantenint lluny de nosaltres 
aquest virus.

Seguim amb les reserves prèvies a través de l’APP del 
Club, per tal de poder accedir al mateix.

Es permetrà l’accés a les instal·lacions 15 minuts 
abans de la reserva per arribar amb temps a l’activitat 
reservada.

Només es podrà fer una reserva al dia amb un màxim 
dues hores de permanència al Club.

No hi haurà limitacions de reserva per setmana, és a 
dir, es podrà gaudir del Club cada dia, però, recorda que 
l’APP només permet fer un màxim de 3 reserves, per tant, 
fins que no es consumeixi una de les 3 no es podrà 
reservar la següent. 

Eliminem les franges horàries per edats de manera que 
es podrà accedir al Club a qualsevol hora seguint la 
normativa establerta.

*Amb l’objectiu de vetllar per la protecció i seguretat de 
tots i totes, el Club es reserva el dret de modificar 
aquesta normativa.

ESTEM 
JUNTS 

EN AIXÒ!

Els 
professionals 
del Club us 

ajudaran amb 
les indicacions a 
seguir i amb tot 

allò què 
necessiteu. 



ÚS DE PISCINES
PISCINA INTERIOR 50 METRES

HORARI:
De dilluns a divendres
de 7h a 22h (última reserva a les 21h)
Dissabtes
de 7h a 21h (última reserva a les 20h)
Diumenges i festius
de 7h a 19h (última reserva a les 18h)

PISCINA DEL GLOBUS

HORARI:
De dilluns a dissabtes
de 8h a 20h (última reserva a les 19h)
Diumenges i festius
de 8h a 19h (última reserva a les 18h)

PISCINA SALADA

HORARI:
De dilluns a dissabtes
de 8h a 20h (última reserva a les 19h)
Diumenges i festius
de 8h a 19h (última reserva a les 18h)

NORMATIVA:
- Caldrà reserva de carrer durant màxim de 55 minuts.
- Aforament màxim de dues persones per carrer/hora.
- Cal respectar el carrer reservat a través de l’APP (estan degudament senyalitzats a la piscina).
- Cal dutxar-se abans d’entrar a la piscina. Les dutxes associades a la piscina estan habilitades.
- Podràs canviar-te al vestidor, però les dutxes i lavabos d’aquests no es podran fer servir.
- Cal seguir la senyalètica específica de l’espai i respectar els fluxos de circulació.

NORMATIVA:
- Caldrà reserva de carrer durant màxim de 55 minuts.
- Aforament màxim de dues persones per carrer/hora.
- Es reserva un carrer (dividit per la meitat) per l’ús familiar.
- Cal respectar el carrer reservat a través de l’APP (estan degudament senyalitzats a la piscina).
- Cal dutxar-se abans d’entrar a la piscina. Les dutxes associades a la piscina estan habilitades.
- Podràs canviar-te al vestidor, però les dutxes i lavabos d’aquests no es podran fer servir.
- Cal seguir la senyalètica específica de l’espai i respectar els fluxos de circulació.

NORMATIVA:
- Caldrà reserva prèvia que inclou dret d’ús de piscina i gandula, durant 90 minuts.
- Aforament màxim de 15 persones.
- Després de cada torn, es reserven 30 minuts per la desinfecció de l’espai i les gandules.
- En aquest espai estarà permès el bany sense reserva, únicament en el cas que no se superi 
l’aforament establert. En qualsevol cas, serà el socorrista qui tingui la potestat de decidir-ho.
- Cal dutxar-se abans d’entrar a la piscina. Les dutxes associades a la piscina estan habilitades.
- Podràs canviar-te al vestidor, però les dutxes i lavabos d’aquests no es podran fer servir.
- Cal seguir la senyalètica específica de l’espai i respectar els fluxos de circulació.

IMPORTANT: Cal validar la reserva amb la polsera a través de les pantalles (tauletes) situades a l’accés de cada piscina.



pràctica esportiva guiada
La pràctica esportiva es farà a l’exterior amb un aforament màxim de 15 persones / Les sessions estan subjectes a condicions 
meteorològiques / Cal reserva prèvia, com la resta d’activitats.
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Equilibri i Confort

Coreografiades

Entrenament Funcional

Màxim Rendiment

Outdoor

P: Pista Poliesportiva
TS: Terrassa Salada
EXT: Exterior
S: Solàrium



altres novetats

SALA DE FITNESS

- Oberta per a un màxim de 15 persones/hora.

- Les reserves seran de 45 minuts, els 15 
minuts restants es buidarà la sala i es 
realitzaran tasques de desinfecció.

- A l’entrada de la sala de fitness caldrà 
validar la reserva amb la polsera abans 
d’accedir-hi.

- L’accés a la sala serà per la porta habitual i 
la sortida serà per la porta més pròxima a la 
Cafeteria de Piscina Nova.

ESCOLA NÀUTICA

- Queda liberalitzada l’activitat nàutica per a 
qualsevol franja horària.

- Per a realitzar l’activitat d’aigües obertes, 
Paddle Surf, Surf i altres activitats nàutiques 
cal reserva prèvia pel control de l’aforament 
dins el Club.

- En el cas que aquestes activitats es vulguin 
realitzar de manera complementària a la 
pràctica esportiva reservada a través de l’APP, 
no caldrà una reserva extra.

- La reserva del Club no implica la reserva per 
a les zones de la platja pública. Cal recordar 
que l’Ajuntament de Barcelona limita l’accés a 
les platges establint un aforament màxim que 
cal respectar en qualsevol dels casos i que 
controla i gestiona ell mateix.



accessos i mobilitat

ENTRADA 
SOCIS/USUARIS

ENTRADA I 
SORTIDA 

SOCIS/USUARIS 
AMB MOVILITAT 

REDUÏDA 

Entrada i sortida 
de socis/usuaris 

amb material 
nàutic i/o per 

alguna activitat 
al mar.

 SORTIDA 
SOCIS/USUARIS 

Quins són els requisits per poder accedir al Club?
- Reserva prèvia.
- No presentar simptomatologia compatible amb el 
COVID-19 ni conviure amb positius confirmats i/o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
- L’ús del clauer (socis menors) i polsera (resta de 
socis), quedant inutilitzat l’ús de l’empremta i carnet.
- L’ús de mascareta facial.

Per on hauré d’entrar i sortir?
És important respectar els punts d’accessos 
assenyalats per tal d’evitar aglomeracions i crear uns 
fluxos de mobilitat segurs.

Com m’hauré de moure dins el Club?
Les circulacions seran de sentit únic segons les 
agulles del rellotge. Aprofitarem les circulacions 
exteriors per poder garantir les distàncies de 
seguretat.
Les escales seran de sentit únic (o pujada o baixada) i 
hi haurà elements de senyalètica (sentits i distàncies 
socials) en totes les sales i passadissos per facilitar 
l’orientació.

Accès 
TANCAT

ENTRADA I 
SORTIDA DE 
SECCIONS 

ESPORTIVES



MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Quines mesures de protecció es realitzaran a 
l’entrada per poder accedir al club?

Prendre la temperatura als 
socis/es amb termòmetre 

làser.

Rentar-se les mans amb 
els dosificadors d'hidrogel 

desinfectant.

Serà obligatori l’ús de 
mascareta (excepte durant 

la pràctica esportiva)

Desinfecció de les soles de 
les sabates amb una catifa 

desinfectant.

Quines són les principals mesures de prevenció que trobarem dins la instal·lació?

Mampares de 
seguretat als diferents 
taulells i administració.

Dosificadors d'hidrogel 
desinfectant a cada 
sala i passadissos.

Senyalització dels 
espais i de la circulació 

d’un únic sentit.

Dutxes no associades 
a piscines i fonts 

d’aigua romandran fora 
de servei.

Els pagaments es faran 
amb targeta sempre 
que sigui possible.

Eliminació del servei 
de custòdia de valors a 

recepció.  

Les bicicletes no 
podran accedir al Club 

(exclusivament 
estacionades al 

pàrquing de 
bicicletes).

L’ús de tovallola serà 
obligatori durant tota 

pràctica esportiva.

El personal del Club 
disposarà d’equips de 
protecció individual.

- Es realitzarà una contínua neteja i 
desinfecció de tots els espais i 
equipaments de la instal·lació amb 
productes homologats per empreses 
certificades.
- Recordem que cada espai disposarà 
d’algun tipus de material esportiu per tal 
què el soci/a pugui utilitzar-lo. 
Després de fer-ne ús caldrà netejar-lo amb 
producte desinfectant disponible a cada 
espai.

- Assegurarem una ventilació adequada 
amb aire exterior de tots els espais 
interiors, diària, periòdica i, com a mínim, 
per espai de 5 minuts.
- Reforçarem la neteja dels filtres d'aire i 
augmentarem el nivell de ventilació dels 
sistemes de climatització per a renovar 
l'aire de forma més natural.
- Reforçarem les tasques de neteja en tots 
els espais, amb especial incidència en les 
superfícies i punts crítics (poms, portes, 
interruptors, papereres, vidres, parets i un 
llarg etc.).

No està permés l’ús
de guants dins la 

instal·lació.

És obligatori respectar 
les distàncies de 

seguretat en qualsevol 
espai.

Quins protocols de neteja seguirà el Club?


