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QUINES MESURES DE SEGURETAT 
HAUREM DE PRENDRE?
S’haurà de mantenir la distància de 
seguretat entre persones que no 
pertanyin al vostre grup bombolla.
Per entrar i sortir del recinte serà 
obligatori portar la mascareta i 
rentar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic. Prenent de 
referència les mesures aprovades 
per la Generalitat. 

QUANTA GENT PODRÀ 
ENTRAR A LA PISCINA?
Des de l’Ajuntament de Roda 
hem fet una previsió d’obertura 
al 50% de l’aforament
(82 persones a la vegada per 
torn). Aquest però es pot veure 
modificat en funció de les noves 
mesures que puguin sorgir a 
causa de la situació sanitària. 
Cada persona podrà reservar
un torn per dia. 

QUIN DOCUMENT 
HEM DE PORTAR
PER PODER ENTRAR 
A LA PISCINA?
Serà obligatori 
presentar el DNI
o un carnet oficial 
identificatiu a la porta 
del recinte, per tal de 
comparar les dades
de la reserva prèvia.

ELS VESTIDORS ESTARAN OBERTS?
Els vestidors es podran utilitzar per 
canviar-se però les dutxes estaran fora de 
servei. En cas de canviar la normativa 
s’adaptarà en funció de les noves mesures 
que puguin sorgir. 

COM PODEM COMPRAR ELS PACKS D’ENTRADES?
S’ha d’entrar al web www.rodadeter.cat i anar a l’opció
de pack d’entrades o comprar-lo amb el personal de les 
piscines. 
A l’hora de fer la reserva l’usuari ja queda registrat que 
disposa d’un pack i automàticament ja es resta una 
entrada del total que s’han comprat pel dia seleccionat.

A PARTIR DE QUINA EDAT 
PODEM ENTRAR SOLS/ES
A LA PISCINA?
A partir de 14 anys poden 
entrar sols/es a les piscines.

FINS A QUINA EDAT TENIM 
ENTRADA GRATUÏTA A LES 
PISCINES?
Fins als 6 anys es pot entrar
de manera gratuïta.

QUAN PUC RECLAMAR QUE SE’M TORNIN 
ELS DINERS DE L’ENTRADA?
Només es tornaran els diners de les 
entrades si per raons climatològiques s’ha 
de tancar la instal·lació abans de 2/4 de 6
de la tarda. No es retornaran els diners de 
les entrades quan l’usuari no hagi assistit a 
les piscines per raons personals.
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QUAN S’OBREN LES PISCINES?
Les piscines estaran obertes des del 12 de juny 
al 5 de setembre en horari de 10.00h a 19.30h.
S’estableixen dos torns, un de matí de 10.00h a 
14.30h i l’altre de tarda de 15.00h a 19.30h.  
Entre torns es farà la desinfecció de la instal·lació.

ES PODRÀ FER L’ABONAMENT DE TEMPORADA?
No es faran abonaments de temporada perquè no 
podem garantir el lliure accés a la piscina durant 
tots els dies d’obertura degut a les restriccions en 
l’aforament. 

HI HAURÀ SERVEI DE BAR?
Aquest any no podem oferir el servei
de bar degut a les restriccions. 

QUÈ HEM DE FER PER PODER ENTRAR
A LA PISCINA?
S’haurà de fer una reserva prèvia 24h abans
de cada torn i es podrà fer de tres maneres 
diferents:

Entrar al web www.rodadeter.cat comprar 
l’entrada i fer la reserva online. 
Trucar per telèfon i fer la reserva. Es pagarà 
el cost de l’entrada al recinte en efectiu o en 
targeta de crèdit. 
Presencialment a la piscina. Si s’acudeix a la 
piscina sense haver fet la reserva es podrà 
entrar sempre que l’aforament ho permeti. 

1.

2.

3. 

QUI PAGA 3,50 € PER ENTRADA?
Els infants de 7 a 15 anys.
Les persones jubilades de més de 60 anys. 
Les famílies monoparentals/monomarentals
Les persones joves que tinguin el carnet jove
Les famílies que acompanyen dos infants
o més (fins a 17 anys)

NOTA IMPORTANT: per aquests col·lectius
el pack de 20 entrades surt més econòmic. 

·
·
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QUI PAGA 5,00 € PER ENTRADA?
Els adults de 16 a 59 anys que
no tinguin pack d’entrades. 
NOTA IMPORTANT: Per reduir el cost de 
l’entrada es podran comprar els packs
de 5 entrades a 20.00 €, 10 entrades a 
35.00 € i 20 entrades a 65.00 €.



+ INFORMACIÓ:

REGIDORIA D’ESPORTS
Tel. 618 29 92 37
esportsroda@rodadeter.cat

De dilluns a divendres
 de 9.00h a 14.00h.

PISCINES  MUNICIPALS 
Tel. 621 28 31 43
rodater.piscines@rodadeter.cat

De dilluns a diumenge de 10.00h 
a 19.30h del 12 de juny al 5
de setembre.
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