
LLAC DEL PARC DE  
LA CREUETA DEL COLL

NORMATIVA D’ACCÉS, SALUT I ÚS GENERAL

Per accedir al recinte caldrà fer efectiu el 
cost de l’entrada o validar l’entrada web

Els menors de 14 anys hauran d’anar 
acompanyats d’un adult, que serà 
responsable de la seva vigilància i del 
seu comportament

Cada adult podrà acompanyar fins a 2 
infants menors de 6 anys i un màxim de 
4 menors d’edat

Els infants de 0 a 3 anys hauran d’anar 
acompanyats d’un adult per accedir a 
l’aigua

ACCÉS

No tenir simptomatologia compatible 
amb la COVID-19 (febre, tos, dicultat 
respiratòria, malestar, diarrea...)  
o qualsevol altre quadre infecciós

Calendari de vacunacions al dia

Respectar els protocols establerts 
d’higiene i seguretat de la instal·lació

SALUT

Ús obligatori d’escarpins, sabates 
aquàtiques o mitjons d’aigua

Abans de banyar-se, cal fer ús de les 
dutxes

No està permès córrer a la zona de platja 
ni llançar-se de cap a l’aigua

No està permesa l’entrada d’animals, 
excepte els gossos pigall

Es disposa de papereres per tal de 
mantenir el recinte lliure de deixalles

No es pot fumar ni portar ampolles de 
vidre a tot el recinte

Les persones afectades per malalties 
contagioses o amb ulleres de vidre, no 
podran accedir a la zona de platja ni a l’aigua

No està permesa l’entrada de bicicletes

Només està permès menjar a la zona de 
pícnic

Per accedir al descompte de família 
nombrosa cal presentar el carnet 
acreditatiu

El majors de 65 anys i menors d’un any, 
han d’acreditar l’edat

L’incompliment d’aquesta normativa 
faculta els responsables de l’equipament 
a suspendre el dret d’ús de les instal.lacions 
(Decret 95/2000 de la Generalitat de 
Catalunya)

Lloguer de gandules (1/2 dia): 1,65 €  
(només presencial)

ÚS GENERAL

Obert cada dia, del 26 de juny al 12 de setembre 
de 10 a 14 h i de 15 a 19/20 h
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