
FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D’ACCÉS A LES PISCINES D’ESTIU 2022 
D’ALCARRÀS - POST PANDÈMIA 

 

Aquest any 2022 tornen a obrir les piscines d’estiu d’Alcarràs, sense les restriccions de l’any 
passat per motius de la pandèmia del Covid19, però aplicant les millores i noves possibilitats 
que es van implementar. 

Conceptes basics: 
No caldrà realitzar reserves per accedir a les piscines.(1) 
El concepte “Abonament” passa a ser l’activitat de “Piscines Estiu”.(2) 
Possibilitat d’accés amb targeta (2€) o l’app mòbil “SmartTag QR” (gratuït).(3) 
Canvi del tipus de targetes (Les anteriors a 2021 no serveixen, s’han de renovar)(Cost 2€).(4) 
Usuaris de l’any passat, adults sense bonificacions, poden donar-se d’alta per la web.(5) 

 

1- No caldrà realitzar reserves per accedir a les piscines: 
Donat que aquest any han desaparegut les restriccions per la pandèmia Covid19, tant pel que 
fa a les reduccions en l’aforament com en la necessitat d’identificació dels usuaris, l’accés al 
recinte de les piscines es podrà fer sense la necessitat de reservar franges horàries, es a dir, 
s’hi podrà accedir en qualsevol moment dintre de l’horari en el que les instal·lacions estaran 
obertes al públic (de 10:30 a 20:30 hores)(del 13/06 al 02/09). 

2- El concepte “Abonament” passa a ser l’activitat de “Piscines Estiu”: 
Donat que amb els canvis aplicats en les normatives i el propi funcionament del sistema 
d’accés a les piscines, el concepte “Abonament” utilitzat en anys anteriors degut a 
l’abonament familiar, desaparegut ja l’any passat, es substituït per una activitat anomenada 
“Piscines Estiu”, d’aquesta manera es racionalitza l’ús de les eines de gestió ampliant les 
possibilitats de futurs serveis. De cara a l’usuari de les piscines, no afecta en res més que en la 
denominació del servei. 

3-Possibilitat d’accés amb tarja o una App mòbil : 
Aquest any l’accés al recinte de les piscines es farà com sempre mitjançant el torn existent, 
utilitzant tant targes com codis QR. Les targetes que emeses anteriorment al 2021 no son 
vàlides i caldrà substituir-les pel nou tipus, amb un cost de 2€). Als abonats infantils (de 3 a 11 
anys), se’ls farà una targeta d’accés, personal i intransferible. Els abonats adults (de 12 a 65 
anys) podran utilitzar tant targeta com l’App mòbil QR, encara que si el usuari té un dispositiu 
mòbil es recomana la utilització de l’App, ja que aquesta es gratuïta i la seva utilització es més 
que senzilla i fàcil. L’App mòbil es diu “SmartTag QR”, disponible tant per Android com IOS. Si 

ja sou usuaris de la web esportsalcarras.deporsite.net 
tant sols caldrà vincular l’App al vostre compte dins la web mitjançant el 
menú d’usuari i vincular dispositiu nou. Si teniu dificultats o encara no sou 
usuaris del web, podeu demanar la vinculació al Patronat d’Esports. 
Els majors de 65 anys poden també utilitzar els dos sistemes. 

https://esportsalcarras.deporsite.net/


+ Info 
Obertes des del 13/06 fins al 02/09, inclosos, de 10:30 a 20:30 hores (cada dia). 

A partir del 30 de maig us podreu treure “l'ABONAMENT” de les PISCINES al Patronat 
Municipal d’Esports d’Alcarràs.  
Horari d’oficina, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:30h i de 16:00 a 18:30h. 
Del 21/06 al 03/09 (inclosos)de 9 a 14h. 

PREUS ABONAMENTS PISCINES: 
-  Individual Adults: 30€ (+12 a 65 anys)  __(Activació web i Patronat d’esports) 
-  Individual Infantil: 20€ (De 3 a 11 anys)  __(Activació al Patronat d’esports) 
-  + de 65 anys: GRATUÏT  __(Activació al Patronat d’esports) 
-  Individual carnet jove Alcarràs: 25€  __(Activació al Patronat d’esports) 
-  Famílies nombroses tenen bonificació del 15% de descompte de l’import total (presentar 
targeta)__(Activació al Patronat d’esports) 
-  Abonament individual persona amb discapacitat del 33% al 50%: 25€ (presentar 
justificant)__(Activació al Patronat d’esports) 
-  Abonament individual persona amb discapacitat de més del 50%: 15€ (presentar 
justificant)__(Activació al Patronat d’esports) 

Documentació per treure l'abonament de les piscines: 
DNI i/o el Llibre de Família, més foto actual 

PREUS ENTRADES DIARIES (WEB) 
Entrada feiners:  4€ 
Entrada festius:  5€ 

ACTIVITATS I CURSOS DE NATACIÓ: 
Cal presentar la butlleta d'inscripció, juntament amb tota la documentació adjunta, a les oficines del 
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS, en horari d'oficina, a partir del 30 de maig de 2022. 
DOCUMENTACIÓ PER ADJUNTAR: 
-Butlleta d'inscripció 
-Fotocòpia del DNI o llibre de família 
-Fotocòpia Targeta Sanitària Individual 

                                                                                            

      TLF 973 791 763                 esports@alcarras.cat         https://esportsalcarras.deporsite.net 
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