COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT PER A L'ÚS DE INSTAL·LACIONS, ACTIVITATS I SERVEIS
PELS USUARIS/ES
Declaro que he estat degudament informat, en un llenguatge objectiu i clar, que la decisió
d'utilitzar les instal·lacions esportives, amb la finalitat de mantenir la meva preparació
fisicoesportiva, és fruit d'una decisió personal i voluntària, amb la que he pogut valorar i ponderar
conscientment els beneficis i efectes de l'entrenament i la pràctica d’activitat física, al costat dels
riscos per a la meva salut que comporta l'actual situació de pandèmia.
Manifesto no tenir coneixement de tenir el covid-19, ni cap malaltia contagiosa, ni cap d’aquests
símptomes propis del covid-19:
• Febre, tot i ser elevada, però que baixa després de prendre antitèrmics, com ara el
paracetamol
• Tos
• Malestar general
• Mucositat
• Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura
• Nàusees
• Vòmits
• Diarrea
Manifesto no haver tingut el covid-19 ni haver estat en contacte amb persones infectades en els
darrers 14 dies.
Manifesto tenir coneixement que si presento algun dels símptomes del covid-19 descrits i/o l’he
tingut o estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies, no puc accedir a les
instal·lacions, activitat i/o serveis del departament d’esports de l’Ajuntament de Salou i de la
responsabilitat personal de notificar-ho a les autoritats sanitàries.
Manifesto conèixer els col·lectius de risc del covid-19 i l’especial atenció que he de tenir si
pertanyo a algun d’ells i amb ells si no hi pertanyo:
• Les persones majors de 65 anys.
• Les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques
o pulmonars, o més d'una malaltia
• Les persones amb problemes d'immunitat congènits o adquirits..
Accepto que, tot i l’adopció de les màximes mesures preventives i que només es permet l’accés
a les instal·lacions a persones asimptomàtiques, l’entitat no pot garantir que la resta d’usuaris,
els professionals, monitors, entrenadors i tècnics que treballen en les instal·lacions o equipaments
esportius, hagin realitzat, podent garantir diàriament la certificació de no contagi i,
conseqüentment, hagin donat negatiu en el test covid-19.
Accepto el risc i la possibilitat d'infecció per covid-19, i tinc coneixement de les mesures a adoptar
per a reduir la probabilitat de contagi: distància física de seguretat de com a mínim 2 metres (ús
de mascareta recomanada i obligatòria sempre que no es pugui respectar la distància de
seguretat), extremar el rentat i desinfecció de mans, de material i equipaments utilitzats, evitant
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compartir material i mirant de no tocar-se les vies respiratòries amb les mans quan no s’hagin
desinfectat prèviament.
Manifesto que he estat adequadament informat de les mesures que haig de tenir en compte per
a reduir els riscos i sé que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena
seguretat en les instal·lacions en aquest context.
He estat informat i advertit sobre els riscos que podria sofrir si contrec la malaltia covid-19, així
com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a la meva salut, sinó
també per a la dels altres.
Em comprometo a seguir les directrius marcades pel departament d’Esports de l’Ajuntament de
Salou, d’acord amb les indicacions de les autoritats competents.
Em comprometo a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en relació a les diferents
manifestacions del present document i a comunicar a les autoritats sanitàries, en cas de contagi,
si s’ha estat o participat en les instal·lacions, activitats o serveis del departament d’Esports de
l’Ajuntament de Salou.
Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció de fer ús les
instal·lacions esportives, assumint personal i individualment totes les conseqüències i
responsabilitats.
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PISCINA MUNICIPAL DE SALOU

Localització: Piscina Municipal de Salou, situada al Carrer Milà 5 de Salou.
Activitat/s i/o servei/s: Natació esportiva.
Aforament: Limitat segons normativa.
Horari activitat / servei:
L’horari d’obertura de la piscina municipal, serà de dilluns a divendres de 8:30-14:00h i de 16.0021.30h, dissabtes i diumenges de 08.30-14.00h
S’establiran torns de 60’ d’ús de piscina (ús de vestidors inclòs) amb neteja i desinfecció de 30’
entre torns.
1.
2.
3.
4.
5.

S’establiran torns dins l’horari d’obertura de la piscina sota reserva prèvia que garanteixi en
tot moment que no es supera l’aforament màxim permès.
Fins que no finalitzi la franja reservada, no es podrà fer una altre reserva*.
Els torns tindran generalment una durada de 60 minuts, després dels quals es procedirà a
la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte i els materials utilitzats.
Fins que no s’hagi realitzat la neteja i desinfecció de l’espai i el material no podrà iniciar-se
cap nova activitat.
L’entrada a instal·lació es farà pel carrer Milà 5 i la sortida per la porta d’emergència del
carrer Advocat Gallego.

* Només en abonament PLUS es podran fer 3 reserves prèvies d’espais diferents
(exemple: Reservar una franja de la piscina + 1 sala fitness i un altre d’activitats
dirigides).
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Franges horàries de dilluns a divendres

Franges horàries dissabte i diumenge

08.30 - 09.30

08.30 - 09.30

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

11.30 - 12.30

11.30 - 12.30

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

16.00 - 17.00
17.30 - 18.30
19.00 - 20.00
20.30 - 21.30

TARIFES
Abonaments piscina

Abonaments plus

Categoria

Tarifa

Categoria

Tarifa

Adults

18,00€

Adults

44,55€

Jubilats

14,70€

Jubilats

31,20€

Infantils

14,70€

PROTOCOL DELS USUARIS A LA PISCINA MUNICIPALS
1.

2.
3.

4.

És imprescindible la reserva prèvia online, per a garantir la disponibilitat i control de
l’aforament atenent les restriccions establertes. Els pagaments es realitzaran de
forma obligatòria mitjançant targeta bancària.
Només es permet l’ús esportiu i/o terapèutic a la piscina. Queda prohibit l’ús
recreatiu a qualsevol dels 2 vasos.
L’usuari ha de respectar l’horari de cita prèvia i/o reserva. L’entrada de cada franja
horària serà fins a 5 minuts abans de l’hora. Passat aquest temps, la porta d’accés es
tancarà i no es podrà accedir a la piscina.
L’usuari haurà de sortir del vas de la piscina 5 minuts abans de la finalització de la
franja horària.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Entrar al recinte procurant minimitzar les superfícies de contacte i amb posterior
higiene de mans amb producte desinfectant homologat.
Mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2 metres amb altres membres
del personal i amb els usuaris o en cas de no poder mantenir-la portar posada
correctament la mascareta.
Es prendrà la temperatura abans de l’entrar a la piscina.
És obligatori l’ús de casquet de bany.
Cal canviar-se el calçat per xancles de piscina en la zona habilitada als vestidors.
No es permet anar descalç per cap paviment de la instal·lació a excepció de l’interior
de les piscines.
Portar mascareta en les circulacions fins entrar als vestidors i sempre que no es pugui
preservar la distància de seguretat de 2 metres.
Cal respectar l’horari de cada torn reservat amb caràcter previ tant per l’entrada com
per la sortida del recinte de piscines.
Es romandrà el temps indispensable a la instal·lació facilitant la possibilitat d’accés
d’altres persones.
No es permet dutxar-se als vestidors .
Cal tenir presents i complir la resta de normes establertes per al recinte de piscines.
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SALA FITNESS

Localització: Sala Fitness, situada al Carrer Milà 5 de Salou.
Activitat/s i/o servei/s: condicionament físic, tonificació, musculació, exercici cardiovascular.
La sala és interior però amb llum natural i vista panoràmica de la Piscina Municipal a través d'un
gran ventanal.
Aforament: Limitat segons normativa.
Horari activitat / servei:
L’horari d’obertura de la sala fitness, serà de dilluns a divendres de 8:00-13:30h i de 17.0021.00h.
1. S’establiran torns dins l’horari d’obertura de la sala fitness sota reserva prèvia que
garanteixi en tot moment que no es supera l’aforament màxim permès.
2. Fins que no finalitzi la franja reservada, no es podrà fer una altre reserva*.
3. Els torns tindran generalment una durada de 60 minuts, després dels quals es procedirà
a la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte i els materials utilitzats.
4. Fins que no s’hagi realitzat la neteja i desinfecció de l’espai i el material no podrà iniciarse cap nova activitat.
5. L’entrada a instal·lació es farà pel carrer Milà 5 i la sortida per la porta d’emergència del
carrer Milà.

* Només en abonaments FIT-ACTIU (2) i PLUS(3) es podran fer més d’una reserva prèvia
d’espais diferents (exemple: Reservar una franja de la sala fitness i un altre d’activitats
dirigides).
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Franges horàries
08.00 - 09.00
09.30 – 10.30
11.00 - 12.00
12.30 – 13.30
17.00 – 18.00
18.30 – 19.30
20.00 – 21.00

TARIFES
Abonament Fitness

Abonament Fit-Actiu

Abonament Plus

Categoria

Tarifa

Categoria

Tarifa

Categoria

Tarifa

Adults

17,50 €

Adults

34,50 €

Adults

44,55 €

Jubilats

12,08 €

Jubilats

24,15 €

Jubilats

31,20 €

PROTOCOL ÚS SALA FITNESS PELS USUARIS
1. És imprescindible la reserva prèvia online, per a garantir la disponibilitat i control de
l’aforament atenent les restriccions establertes. Els pagaments es realitzaran de forma
obligatòria mitjançant targeta bancària.
2. L’usuari ha de respectar l’horari de cita prèvia i/o reserva. L’entrada de cada franja
horària serà fins a 5 minuts abans de l’hora. Passat aquest temps, la porta d’accés es
tancarà i no es podrà accedir a la Sala Fitness.
3. Atenent les mesures de reducció d’aforaments i control dels mateixos en relació a
vestidors i dutxes, temporalment no s’habilitarà l’ús de vestidors per la sala fitness.
4. L’usuari només podrà fer ús de les instal·lacions, espais, serveis i/o activitats pels quals
s’ha autoritzat la reserva.
5. El temps de permanència a les instal·lacions serà l'estrictament necessari.
6. És obligatori la desinfecció de mans i calçat a l’entrada de la instal·lació.
7. Es prendrà la temperatura abans de l’entrar a la sala.
8. Cal portar mascareta en les circulacions fins iniciar l’activitat física i sempre que no es
pugui preservar la distància de seguretat de 2 metres.
9. Cal atendre les indicacions del personal dels serveis i tenir en compte totes les
indicacions i cartelleria exposada als diferents accessos als espais esportius i
complementaris.
10. Cal tenir presents i complir la resta de normes establertes per a la sala de fitness (ús
obligatori de tovallola, no moure les màquines i bancs del seu lloc, recollir material
utilitzat, etc).
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11. No es permet utilitzar 2 màquines i/o material simultàniament.
12. No es permet compartir màquines i/o material amb altres usuaris.
13. És obligatori que l’usuari desinfecti la maquinària i/o material de forma individual
abans i després de la seva utilització.
14. Dins les instal·lacions, procurar minimitzar les superfícies de contacte i amb posterior
higiene de mans amb producte desinfectant homologat.
15. Compromís dels usuaris a seguir totes les circulacions i indicacions realitzades amb
especial atenció a les senyalitzacions, infografies i normatives exposades als diferents
espais esportius i complementaris.
16. L’usuari respectarà el temps assignat per l’ús de les instal·lacions, activitats, serveis i
espais complementaris.
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ACTIVITATS DIRIGIDES

Localització: Pavelló Salou Centre, situat al Carrer Milà 5 de Salou.
Activitat/s i/o servei/s: Pilates, cardio, glutis, TBC, GAC, cicloindoor, ioga, gym manteniment,
funcional i sumba.
Aforament: Limitat segons normativa.
Horari activitat / servei:
L’horari d’obertura de les activitats dirigides serà de dilluns a divendres de 8:00-11:30h i de
18.00- 21.00h.
1. S’establiran torns dins l’horari d’obertura de la sala fitness sota reserva prèvia que
garanteixi en tot moment que no es supera l’aforament màxim permès.
2. Fins que no finalitzi la franja reservada, no es podrà fer una altre reserva*.
3. Els torns tindran generalment una durada de 60 minuts, després dels quals es procedirà
a la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte i els materials utilitzats.
4. Fins que no s’hagi realitzat la neteja i desinfecció de l’espai i el material no podrà iniciarse cap nova activitat.
5. L’entrada i la sortida a instal·lació es farà per la porta d’emergència del Pavelló Salou
Centre del carrer Advocat Gallego (passadís exterior entre Pavelló i Piscina) .
* Només en abonaments FIT-ACTIU (2) i PLUS(3) es podran fer més d’una reserva prèvia
d’espais diferents (exemple: Reservar una franja de la sala fitness i un altre d’activitats
dirigides).
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dilluns

Dimarts

dimecres

dijous

divendres

08:00 a 09:00

Pilates

Ioga

Pilates

Ioga

Pilates

9:30 a 10:15

Cardio

Ciclo

Funcional

Ciclo

Gym Mant

10:45 a 11:30

Glutis

Gym Mant

GAC

Funcional

TBC

18:00 a 19:00

TBC

Ioga

Glutis

Ioga

GAC

19:30 a 20:15

GAC

Pilates

Ciclo

Pilates

Funcional

20:45 a 21:30

Ciclo

Funcional

Sumba

GAC

Ciclo

TARIFES
Abonament Activitats
Dirigides

Abonament Fit-Actiu
(Sala fitness+ Activitats
dirigides)

Categoria

Tarifa

Categoria

Tarifa

Categoria

Tarifa

Adults

17,50 €

Adults

34,50 €

Adults

44,55 €

Jubilats

12,08 €

Jubilats

24,15 €

Jubilats

31,20 €

Abonament Plus
(Sala fitness+ Activitats dirigides +
piscina)

PROTOCOL ÚS SALES ACTIVITATS DIRIGIDES PELS USUARIS
1. És imprescindible la reserva prèvia online, per a garantir la disponibilitat i control de
l’aforament atenent les restriccions establertes. Els pagaments es realitzaran de forma
obligatòria mitjançant targeta bancària.
2. L’usuari ha de respectar l’horari de cita prèvia i/o reserva. L’entrada de cada franja
horària serà fins a 5 minuts abans de l’hora. Passat aquest temps, la porta d’accés es
tancarà i no es podrà accedir a la instal·lació.
3. Atenent les mesures de reducció d’aforaments i control dels mateixos en relació a
vestidors i dutxes, temporalment no s’habilitarà l’ús de vestidors per les activitats
dirigides.
4. L’usuari només podrà fer ús de les instal·lacions, espais, serveis i/o activitats pels quals
s’ha autoritzat la reserva.
5. El temps de permanència a les instal·lacions serà l'estrictament necessari.
6. És obligatori la desinfecció de mans i calçat a l’entrada de la instal·lació.
7. Es prendrà la temperatura abans d’accedir a les sales.
8. Cal portar mascareta en les circulacions fins iniciar l’activitat física i sempre que no es
pugui preservar la distància de seguretat de 2 metres.
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9. Cal atendre les indicacions del personal dels serveis i tenir en compte totes les
indicacions i cartelleria exposada als diferents accessos als espais esportius i
complementaris.
10. Es recomana que cadascú porti la seva estoreta de casa. En cas que no la porti, és
obligatori que la tovallola sigui de dimensions més grans que les estoretes del
departament d’esports.
11. És obligatori que l’usuari desinfecti la maquinària i/o material de forma individual abans
i després de la seva utilització.
12. Dins les instal·lacions, procurar minimitzar les superfícies de contacte i amb posterior
higiene de mans amb producte desinfectant homologat.
13. Compromís dels usuaris a seguir totes les circulacions i indicacions realitzades amb
especial atenció a les senyalitzacions, infografies i normatives exposades als diferents
espais esportius i complementaris.
14. L’usuari respectarà el temps assignat per l’ús de les instal·lacions, activitats, serveis i
espais complementaris.
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SERVEI FISIOTERÀPIA

Localització: Sala fisioteràpia, situada al Carrer Milà 5 de Salou (entrada recepció piscina).
Activitat/s i/o servei/s: Es reinicia l'activitat tenint en compte totes les mesures de seguretat
davant el COVID-19 tal com marca la normativa. És imprescindible a partir d'ara prendre una
sèrie de mesures preventives per garantir la seguretat dels usuaris.
Aforament: Limitat segons normativa.
Horari activitat / servei:
L’horari del servei de fisioteràpia seran els dilluns i dijous de 9.00 a 13.30 h i dimecres de 16.00
a 20.00 h.
1. Les sessions tindran una duració de 25 minuts.
2. Després de cada usuari es netejarà i desinfectarà les superfícies de contacte i els
materials utilitzats.
3. La fisioterapeuta anirà equipada amb material de protecció.
Franges horàries

Dilluns

Dimecres

Dijous

09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 - 10.30
10.30 – 11.00
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11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
NO RESERVABLE

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30

Franges horàries

Dilluns

Dimecres

Dijous

16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30

NO RESERVABLE

NO RESERVABLE

18.30 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00

PROTOCOL SERVEI FISIOTERÀPIA PELS USUARIS
1. És imprescindible la reserva prèvia online, per a garantir la disponibilitat i control
de l’aforament atenent les restriccions establertes. Els pagaments es realitzaran
de forma obligatòria mitjançant targeta bancària.
2. L’usuari ha de respectar l’horari de cita prèvia i/o reserva. Es prega puntualitat
per poder portar a terme els protocols de neteja.
3. El temps de permanència a les instal·lacions serà l'estrictament necessari.
4. És obligatori la desinfecció de mans i calçat a l’entrada de la instal·lació. A
l’entrada de la consulta s’hauran de descalçar.
5. Cal portar mascareta per entrar a les instal·lacions i sense acompanyant
(únicament podran aquelles persones que requereixin necessitats concretes i
amb un únic acompanyant).
6. Es prendrà la temperatura abans d’accedir a la sala.
7. Es signarà un consentiment de tractament de fisioteràpia durant el temps del
Covid-19.
8. Està prohibit anar a la consulta en cas de:
a. Tens febre o has tingut en els últims 14 dies.
b. Tens simptomatologia relacionada amb el Covid-19 com tos o
problemes respiratoris.
c. Has tingut contacte amb algun malalt de Covid-19 en els últims 14 dies.
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9. Cal atendre les indicacions del personal dels serveis i tenir en compte totes les
indicacions i cartelleria exposada als diferents accessos als espais esportius i
complementaris.
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POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza l’Ajuntament de Salou
de les dades que pugui recollir en el seu portal web.
1.- Identitat del responsable de tractament
El responsable del tractament de les dades personals recollides als portals web corporatius
de www.salou.cat és:
AJUNTAMENT DE SALOU
Passeig del 30 d’octubre, nº 4
43840 Salou (Tarragona)
CIF: P4318500H
2.- Finalitat dels tractaments de dades.
Les dades subministrades a l’Ajuntament de Salou per diferents mitjans, formularis de contacte,
enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent
en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.
En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les
dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.
A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem
recollir les seves dades.
Tractament

Perquè es fan servir les dades

Prestació de serveis i tràmits Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que
municipals
s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el
cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les
competències de l’Ajuntament.
Subscripcions

Es remetrà informació dels serveis i activitats de
l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Activitats

Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos,
tallers... organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran
cedides a tercers.

Participació Ciutadana

Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació
ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que
es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.

Bústia de contacte, queixes o Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds,
suggeriments
qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a
tercers.
El temps de conservació de les dades ve determinat per l’anàlisi de riscos de cadascun dels
tractaments en relació amb el Quadre de Classificació Documental aprovat per l’Ajuntament. En
qualsevol cas el temps de conservació de les seves dades vindrà delimitat pel servei que sol·liciti,
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podent conservar-se com a part del procediment administratiu segons estableix la legislació, dins
de l’àmbit de les obligacions i competències municipals.
Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va
autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a
tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències de
l’Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.
En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.
L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús
i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic
responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a
l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que
hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
4.- Drets dels afectats
En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament
està tractant les dades:
Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de
portabilitat, si s’escau.
•
•
•
•

Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament
d'elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus
requeriments.
Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la
normativa exigeixi

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió,
Oposició o Portabilitat de les dades) o bé per mitjans electrònics https://seu.salou.cat o bé
presencialment a l’Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d’Octubre, nº 4 - 43840 Salou (Tarragona).
5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals
Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme
l’Ajuntament de Salou, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça
de correu electrònic dpd@salou.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de
Dades a l’Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d’Octubre, nº 4 - 43840 Salou (Tarragona).
6.- Presentació de reclamacions
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que
vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si
es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta
normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.
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