GRUP DE TREBALL TÈCNIC
TURISME COVID-19
COMISSIÓ DE TURISME

MESURES ACTUALITZADES sobre les RECOMANACIONS PER A
l'OBERTURA DE L'ACTIVITAT EN LES PISCINES DESPRÉS DE LA CRISI
DEL COVID-19

GRUP DE TREBALL TÈCNIC FVMP TURISME COVID-19. DESESCALADA. PROTOCOLS

La COMISSIÓ DE TURISME de l´FVMP està presidida per l'Alcalde de Dénia, coordinada
per l'Alcalde de Benidorm, la secretaria aquesta exercida per l'Alcalde d'Altea, i la
coordinació tècnica la realitza el secretari tècnic de la Comissió i Coordinador de l´FVMP.
El Grup de Treball inicial va estar format per les Autoritats Electes de la Comissió de
Turisme i els assessors de la totalitat de formacions polítiques representades en l´FVMP
(PSPV-PSOE, PPCV, Compromís, Ciutadans, EUPV), incorporant-se el president del Fòrum
de Municipis d'Interior. El Grup de Treball inicial va ser el que va elaborar les MESURES
sobre PLATGES i OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA (sobre documents del ICTE), que
es van fer arribar al Grup Destinacions (Turisme Comunitat Valenciana) per a la seua
consideració en la Conselleria de Sanitat Pública i Ministeri de Sanitat.
El Grup de Treball inicial ha donat lloc al GRUP DE TREBALL TÈCNIC FVMP TURISME
COVID-19 (composició, annex I), format pel personal tècnic designat per la Comissió de
Turisme, que té com a missió estudiar, analitzar i proposar mesures (visió valenciana des
del municipalisme) sobre els documents específics de la desescalada, facilitant els
protocols a seguir.
El document és Recomanacions per a l'obertura d'activitat en les piscines després de la
crisi del COVID-19, Ministeri de Sanitat, de data 05.05.2020, rebut l'11.05.2020.
Metodològicament, el document es va remetre via correu electrònic al Grup, es va
celebrar una sessió de treball (videoconferència) el 15.05.2020, es van recopilar les
propostes fins al 18.05.2020, es valida el document pel Grup el mateix dia, i es remet a
la Comissió de Turisme, al Grup Destinacions (Turisme Comunitat Valenciana), a la
Conselleria de Sanitat i a la Secretaria General de l´FVMP.
El present document es redacta amb caràcter d'urgència. En primer lloc, perquè es
constata que la ciutadania, i l'economia turística i territorial-local, està expectant davant
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l'obertura de les piscines. Els ens gestors, públics o privats, han de realitzar unes labors
prèvies de neteja, desinfecció i posada a punt de les instal·lacions. En el cas de
determinats ajuntaments també han d'actualitzar concessions i licitacions en la
prestació de serveis. En segon lloc, perquè el ressenyat document del Ministeri de
Sanitat ara amb data 14.05.2020 (és el mateix document de data 05.05.2020) s'ha difós
en mitjans de comunicació estatals i locals, i xarxes socials, arribant a ajuntaments,
comunitats de veïns, empreses…, generant precipitacions, lectures ràpides i desconcert
entre els tècnics i experts. Aquesta pràctica, aliena a la governança col·laborativa i
multinivell, ha de ser superada satisfactòriament.
Aquestes mesures es basen en l'evidència científica del virus, l'observança de les
pràctiques exigides en la seua contenció en la fase 3 de la desescalada (distanciament
social, responsabilitat d'usuaris i actors intervinents -reforçament de la higiene personal,
autoprotecció, disciplina social-, i la prudència dels ens gestors prioritzant en els
processos de presa de decisions la clau principal de la Salut Pública.

PISCINES
Consideracions prèvies.
-

-

-

En qualsevol cas, és absolutament real que cada piscina té les seues peculiaritats
que han de ser considerades en l'aplicació de les Mesures Generals. L'espai i
mesures, la localització urbana o periurbana, la seua construcció disgregada o en
nucli en edificació integrada, accés unidireccional o bidireccional… Les mesures
seran homogènies en les piscines municipals, privades i les situades en hotels o
altres allotjaments turístics.
L'Ajuntament (o un altre ens gestor) ha de realitzar un estudi de càrrega de cada
Piscina. L'estudi ha de fer referència no sols al nombre de persones i fluxos, sinó
també el tipus d'activitat que poden realitzar, ubicació i distàncies.
Un Comité de gestió del risc i emergències ha d'atendre les exigències de la fase
establida per les autoritats sanitàries, i ha de definir, especificar i vigilar el
compliment de les mesures higienicosanitàries a adoptar pels usuaris per a
l'accés a la Piscina i ús de l'equipament i infraestructura. L'Ajuntament pot fer
que un altre mecanisme de gestió preexistent en el municipi exercisca les
funcions del Comité referit.
o Document d'autocontrol de la instal·lació en el qual haurà d'anotar-se i
descriure les operacions realitzades.
o Incidències d'usuaris amb temperatura de 37,5 °C o més juntament amb nom
i telèfon (rastrejar possibles contagis). El Registre de temperatura de totes
les persones no es considera recomanable per la seua limitada eficàcia per al
control de la transmissió de COVID-19 i per la ingerència en els drets de les
persones que suposa.
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1. VIRUS SARS – COV-2
-

-

L'apartat científic escapa a fi de les presents mesures. S'entén essencial que “El
principal risc és la interacció cara a cara entre les persones que acudeixen a la
instal·lació, si no es respecten les distàncies mínimes entre elles i la neteja i
desinfecció de les superfícies de les zones comunes”.
Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 han d'abstindre's
d'ingressar en la instal·lació.

2. MESURES ABANS DE LA REOBERTURA DE LA INSTAL·LACIÓ
- S'aplicaran les recomanacions per a professionals publicades en la pàgina web de
la Conselleria referent a instal·lacions de risc de:
Legionel·la (http://www.sp.san.gva.es/dgspportal/docs/mantenimiento_irs_rev_09042020.pdf)
Piscines (http://www.sp.san.gva.es/dgspportal/docs/mantenimiento_piscinas_rev06042020.pdf)
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A SOCORRISTES I TREBALLADORS/AS
- L'Ajuntament o titular de la instal·lació elaborarà o actualitzarà el Protocol de
prevenció.
VENTILACIÓ D'ESPAIS TANCATS
- Obrir portes i finestres exteriors de vestuaris, banys, farmacioles, sales
tècniques, esperant 24 hores o el temps pràctic abans de netejar i desinfectar.
NETEJA I DESINFECCIÓ DE MOBILIARI
Es destaca:
- Per a cada tipus d'àrea, material o equip o part de la instal·lació que hàgem
considerat assignar una freqüència diària d'operacions de neteja i d'operacions
de desinfecció.
DESCRIPCIÓ DEL PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ
Obligatòries les següents operacions:
1r. Agranar i netejar les zones humides de banys, dutxes, vestuaris, llavapeus i zones de
trànsit dels banyistes.
2n. Preparar i aplicar detergent per a realitzar rentada del mobiliari, dutxes, baranes, i
zones de trànsit dels banyistes.
3r. Refregar i esbandir amb abundant aigua els productes aplicats en la rentada.
4t. Preparar aplicar solució desinfectant d'acord amb els productes recomanats pel
Ministeri de Sanitat i segons les especificacions del fabricant.
5é. Refregar i esbandir la solució desinfectant aplicades en la desinfecció de les
superfícies.
6é. Inspecció visual a càrrec del responsable, per a fer la deguda avaluació, control i
seguiment, comprovant que s'executen les anteriors activitats.
7é. En tot cas per a les labors de neteja i desinfecció s'utilitzaran draps i materials d'un
sol ús.
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PRODUCTES BICIDAS; DESINFECTANTS
Es destaca:
- Els desinfectants virucidas autoritzats es poden consultar en els següents
enllaços de la web del Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas

BARS I ZONES ESPORTIVES
- Seguiran els Protocols del seu sector.
TRACTAMENT DE L'AIGUA DELS GOTS
- Depuració física i química de l'aigua; renovació mitjançant addició d'aigua
d'aportació; realització de controls operatius o rutinaris… Es recomana
l'avaluació del risc quan l'aigua d'aportació no siga d'origen de la xarxa de
distribució pública d'aigua de consum.
3. MESURES DESPRÉS DE L'OBERTURA DE LA INSTAL·LACIÓ
MESURES BÀSIQUES
- Distància social, responsabilitat i resta de mesures recomanades.
- Recomanació pel principi de precaució: mesures que asseguren el distanciament social
i la correcta higiene i desinfecció per a l'accés i estada dels grups vulnerables (*).
Possibilitat d'accés sota la seua responsabilitat. Possibilitat d'establir franja horària.
(*) persones majors de 60 anys i aquelles diagnosticades d'hipertensió arterial, diabetis, malalties
cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències i embarassades

MESURES D'AFORAMENT I CONTROL D'ACCESSOS
- Distància mínima preventiva d'almenys 2 metres entre ombrel·la i ombrel·la o tovallola.
- Espais a l'aire lliure: 50% de l'aforament (si obertura en fase 2: 30%); espais coberts:
33% de l'aforament.
- Gots de la piscina:
Zona de la piscina pública
Gots coberts
Gots al´aire lliure
Zonas de públic en piscines descobertes
Vestuaris

Aforament recomanat post COVID – 19 (m2 /
persona)
6
4
8
9

- Aparcament: limitar la seua capacitat al 30%.
- Segons afluència: Torn de banys.
- La venda d'abonaments i entrades ha de limitar-se proporcionalment a l'aforament
permés. En cas de molta demanda: cita prèvia o franja horària.
- Accés porta d'entrada /taulell: senyalització horitzontal (bandes) distància mínima de
2 metres entre persones. Possibilitat de baixar torns o que es toquen amb la roba.
- Control d'aforament. Es considera que el/la socorrista es dedica a garantir la seguretat
en el bany (Els socorristes romandran en les piscines o zona de bany durant tot l'horari
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de funcionament. Durant aquest període no podran efectuar cap altra activitat que no
siga la de vigilància i control d'aquesta zona i dels usuaris). Per això s'entén que siga un
altre empleat/a designat per l'ajuntament (o ens gestor) el responsable de supervisar el
nombre de banyistes en cadascun dels gots i restringir els accessos a aquests. El control
d'aforament es farà sobretot en hores i dies puntes.
- Quan l'aforament estiga complet, s'aplicarà una taxa de reposició (eixides d'usuaris /
entrada d'usuaris).
- El document inicial del Ministeri recomana realitzar el control de temperatura a
l'entrada dels usuaris. En el seu cas, incidència
- Mobilitat circular en les instal·lacions per a evitar creus. Si és possible: porta d'entrada
i porta d'eixida. Si no és possible: preferència en l'eixida, mantenint la distància de
seguretat.
- En el got d'adults, delimitar espais diferenciats per a els/as nadadors/as i per a
banyistes estàtics. Establir escales específiques d'entrada i d'eixida al got de la piscina.
- Sobre dutxes i Llavapeus, es considera que han d'instal·lar-se sensors de moviment, o
pedals, en els polsadors per a no entrar en contacte amb aquests.
MESURES GENERALS PER A USUARIS
- Els usuaris hauran de disposar de sistemes de desinfecció de mans (gels
hidroalcohòlics) i d'una bossa per a material d'un sol ús a l'entrada de la instal·lació. El
material d'un sol ús en bossa tancada es depositarà a l'eixida en un poal de fem amb
tapa i pedal, que es depositarà en el contenidor de fem no reciclable (fracció reste).
- No es recomana un sistema de desinfecció de calçat a l'entrada de la instal·lació i ús de
calçat exclusiu dins d'aquesta.
- Sistema de pagament: s'afavorirà el pagament amb targeta o aplicació mòbil.
- Missatges de prevenció mitjançant cartells i/o megafonia: bones pràctiques d'higiene
pública, dutxa prèvia, llavat de vestits i tovalloles de bany…
VENTILACIÓ D'ESPAIS TANCATS
- Iguals mesures que l'abans de l'obertura de les instal·lacions.
MESURES EN LES ZONES D'ESTADA O DE TRÀNSIT DELS BANYISTES
- Distància de seguretat d'almenys 2 metres. Senyalització horitzontal limitant espai, en
el qual se situaran els objectes personals (tovallola, bossa, motxilla…).
- Realitzar: 1) Neteja i desinfecció de les zones d'estada i de trànsit dels banyistes,
almenys 2 vegades al dia, posant l'accent en la retirada dels residus orgànics i inorgànics
i en zones de vestuaris, condícies, taquilles, dutxes i lavabos. 2) Neteja i desinfecció del
mobiliari utilitzat pels usuaris després de cada ús si fora possible (en el seu cas, temps
màxim d'espere de 2-3 hores). 3) Neteja i desinfecció més freqüent: superfícies en
contacte amb les mans dels usuaris - baranes, mànecs de portes…- (si obertura en fase
2: 3 vegades al dia).
- Condícies. En tot moment dotats de sabó i/ o solucions hidro-alcohòliques, paper d'un
sol ús i papereres amb tapadora i pedal. Cartell informatiu visible sobre la correcta
rentada de mans.
- Vestuaris. Es reduirà l'aforament en un 50%. Dutxes clausurades.
- Font d'aigua col·lectiva clausurada.
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CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DEL GOT
Es destaca:
- Mesurament constant del desinfectant residual. Hauria de ser almenys cada
hora.
S'estarà al que estableix el document de referència del Ministeri de Sanitat en el seu
apartat corresponent.
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/recomendacionesaperturapiscinas.pdf ).

TOBOGANS, ZONES ESPORTIVES I ZONES DE JOC
Es destaca:
- No està permés l'ús de tobogans ni trampolins ni accessoris que generen
“chapoteos”.
IMPARTICIÓ DE CLASSES I ACTIVITATS
- Segons Fase de desescalada en el desenvolupament territorial de la pandèmia.
AMB CARÀCTER GENERAL
- Es constata la singularitat de les Platges Fluvials. Equiparació i posada de manifest de
la seua existència com a zona de bany regulada en les destinacions turístiques d'interior.
- En les zones de bany no regulades (assuts, gorgs fluvials…) és necessari establir pautes
d'accés, fluxos, i mesures higiènic – sanitàries.
- Coordinació amb les Confederacions hidrogràfiques per a evitar regulacions
contradictòries.
- Pla d'ajudes als municipis turístics que hagen d'implantar aquestes mesures per a
cobrir inversions en sanitat, hidrogels, vigilància, informació i adequació de les
piscines.
4. RESUM
AJUNTAMENT
➔ Veure AFORAMENT de les instal·lacions
➔ Pot ser per Decret d'Alcaldia: Constituir el COMITÉ DE GESTIÓ DE RISC I
EMERGÈNCIES. Pàgina (P) 2.
ABANS DE L'OBERTURA DE LA INSTAL·LACIÓ
➔
➔
➔
➔
➔

Prevenció de Riscos laborals P 3.
Ventilació d'espais tancats P 3.
NETEJA
DESINFECCIÓ P 3.
Establir AFORAMENTS P 4.
✓ Espais aire Lliure /coberts
✓ Gots
✓ Baños
✓ Aparcament
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➔ Establir MOBILITAT CIRCULAR. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. Entrades /
Eixides Gots. P 4.
EN FUNCIONAMENTODE LA PISCINA
➔ NETEJA
➔ DESINFECCIÓ
➔ Ventilació d´espais TANCATS
➔ Control d´accessos I mobilitat
➔ Control d´aforaments p 4
➔ Incidència temperatura usuaris

Annex I Composició GRUP DE TREBALL TÈCNIC FVMP TURISME COVID-19 i assistents
15.05.2020
• Pepa Cardona Carbonell, Tècnica deTurisme de l'Ajuntament de Dénia.
• Sebastián Fernández Miralles, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament de Benidorm.
• Mercedes Llorca, Coordinadora Departament Turisme de l'Ajuntament de
Benidorm.
• Ana Milagros Pérez Alós, Tècnica de Turisme de l'Ajuntament d'Altea.
• Maite Estevan Mieres, Tècnica de Turisme de l'Ajuntament d'Andilla (Mancomunitat
La Serranía).
• Mercedes Lozano Esteban, Tècnica de Turisme de l'Ajuntament de Benicàssim.
• Ignacio Serrano Guillen, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament del Campello.
• Benito Maestro Picó, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament de Sagunt.
• Lluïa Ortolá Ivars, Tècnica de Turisme de l'Ajuntament de Teulada.
• Carlos Marco Estellés, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament de Gandia.
• Nati Chesa Ferrer, Tècnica jurídica FVMP.
• Filo Deval García, Gestió coordinació FVMP.
• Eugeni J. De Manuel Rozalén, secretari tècnic Comissió de Turisme, Director
Coordinació FVMP, Coordinador Grup de Treball.
Convidat: Vicent Villanueva, Coordinador de Sanitat Ambiental Subdirecció General
d’Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental Direcció General deSalut
Pública i Addiccions (Conselleria de Sanitat).
Disculpa l'assistència: Juan M. Fernández Marín, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament
Annex II. Documentació suporte.
▪ Recomanacions per a l'obertura d'activitat en les piscines després de la crisi del
COVID-19, Ministeri de Sanitat, de data 05.05.2020
▪ Informe sobre transmissió del SARS-COV-2 en platges i piscines, CSIC, de data
05.05.2020.
▪ INSTRUCCIÓ Mesures higienicosanitàries en INSTAL·LACIONS AMB PISCINA, durant
l'estat d'alarma per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19, FVMP,
03.04.2020.
▪ ¿Es poden adoptar les mesures per a l’obertura de les piscines municipals a través
de Decret d’Alcaldia?
Es pot regular per Decret d'Alcaldia, sobre la base dels següents articles:
7

▪

▪

L'article 25.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, estableix com a competència municipal “la protecció de la salubritat pública”.
I en l'article 21.1 “L'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents
atribucions: s) Les altres que expressament li atribuïsquen les lleis i aquelles que la
legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no
atribuïsquen a altres òrgans municipals”.
Per part seua, la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria
de Salut Pública, estableix en el seu article primer que “a fi de protegir la salut
pública i previndre la seua pèrdua o deterioració, les autoritats sanitàries de les
diferents Administracions Públiques podran, dins de l'àmbit de les seues
competències, adoptar les mesures previstes en la present Llei quan així ho
exigisquen raons sanitàries d'urgència o necessitat”. I en l'article 3 del mateix text
legal “Amb la finalitat de controlar les malalties transmissibles, l'autoritat sanitària,
a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures
oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguen o hagen estat
en contacte amb els mateixos i del medi ambient immediat, així com les que es
consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible”. FVMP. 16.05.2020.
Consideracions al document del grup de treball tècnic turisme covid-19 - comissió de
turisme, de l´FVMP, de data 18/05/2020, sobre mesures sobre les recomanacions per
a l'obertura de l'activitat en les piscines després de la crisi del covid-19. Direcció
General de Salut Pública i Addiccions (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
22.05.2020.
Circular sobre seguretat en Piscines. Estiu 2020. Secretaria Autonòmica de Seguretat
i Emergències (Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública) 22.05.2020.

València, 25 de maig de 2020
Coordinació FVMP

CONSULTES DELS AJUNTAMENTS
FVMP
Eugeni De Manuel Rozalén 96 293 1992
Nati Chesa Ferrer 96 256 8719
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