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DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT 

 
El Sector de les Activitats d'Oci i Temps Lliure Infantil engloba a Pimes i Autònoms que desenvolupen 
activitats enfocades a l'entreteniment per a infants de diferents edats, normalment compreses entre els 
2 i els 10 anys, encara que també en certes activitats participen infants menors de 2 anys i majors de 10 
anys, així com persones adultes. 
 
Les activitats més comunes són la celebració d'aniversari, tallers, jocs per hores, celebració de festes 
particulars i altres tipus d'esdeveniments lligats a les activitats de temps lliure, campaments urbans en 
els períodes que no hi ha col·legi, així com l'explotació de la zona de bar-cafeteria destinada a les 
persones adultes. Molts centres també tenen l'opció del lloguer de les seves instal·lacions per a la 
celebració de diferents esdeveniments ja sigui amb nens i/o amb adults. 
 
Son una part molt important en el desenvolupament i en l'educació dels nens, ja que aportem activitats 
fonamentals i necessàries per al seu desenvolupament físic i emocional. Al seu torn  compleixen una 
funció molt necessària i demandada per la societat actual, en aportar espais de jocs i activitats durant el 
curs escolar i els períodes de vacances, per la qual cosa col·laboren en gran manera a facilitar la 
conciliació de la vida familiar i laboral. 
 
 
 

OBJECTIUS 
 
Els objectius primordials son; 
 
1. Situar a l’activitat dins de l’etapa de represa. 
 
2. Definir les mesures higièniques i de prevenció a adoptar en els centres d'oci infantil. 
 
3. Recuperar gradualment l'activitat econòmica del sector, preservant en tot moment la salut dels  clients 
i personal que treballen en els centres d’aquest sector. 
 
Basant-se en les mesures d'higiene i prevenció publicades en la Resolució SLT 1429/2020, i en el cas 
d’aplicació de les mesures previstes pel Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots 
de la COVID-19, les activitats s’ajustaran a les restriccions totals o parcials que s’estableixin o a les 
recomanacions que s’indiquin. 
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DESCRIPCIÓ DEL RISC 
 
Per singularitats intrínseques de l’activitat hi ha elements significatius en quant al risc de contagi, 
destacant els següents: 
 

1. Es tracta d’activitats en espais tancats habitualment, 
 

2. Es desenvolupa habitualment a través de bombolles ampliades i posant en contacte directe 
moltes persones de les diferents bombolles ampliades, especialmente infants però també 
adults en algunes zones de l’activitat. 

 
3. Hi ha una activitat física important (saltar, córrer, moure’s per diferents llocs,…) dins d’un espai 

tancat. 
 

4. Es crida habitualment per part dels infants. 
 

5. Tot i que es manté l’ús de mascareta en general, també hi ha espais de consum de menjar i 
begudes on la mascareta no es pot mantenir posada. 

 

6. Hi ha un nombre significatiu de superficies de contacte. 
 

7. No es pot garantir la distància de seguretat entre persones de diferents bombolles si 
coincideixen en els espais de joc. 

 

8. El risc s’incrementa en els casos en que la ventilació no és suficient. 
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INDICACIONS ADEQUADES  
 
Cada empresa/instal·lació ha de fer el seu propi protocol de mesures preventives per evitar la transmissió 
de la COVID-19 com: 
 

1. Dur una correcta descripció de les instal.lacions de cada parc infantil, si les instal.lacions són 
interiors, exteriors o mixtes, les diferents mesures preventives d’acord amb la utilització per 
infants o adults. 
 

2. Indicar que es portaran a terme registres dels usuaris que permeti localitzar contactes en cas 
necessari per dia/grup/torn/horari. 

 

3. Disposar del registre dels treballadors per torn de treball dia/grup/horari. 
 

4. Als treballadors se’ls facilitarà informació sobre la COVID-19 i com cal aplicar correctament les 
mesures preventives establertes per part de cada empresa per evitar la tranmissió del virus així 
com cal actuar i comportar-se si tenen algún símptoma compatible amb la COVID-19. 

 
Es pot ampliar la informació sanitària anterior a traves dels enllaços següents: 
 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov 
 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/ 
 
  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/
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PERSONAL 
 
En la fase de represa es compliran les diferents ordres addicionals o que modifiquin les anteriors i totes 
aquelles dictades per la Generalitat (Resolució SLT/1429/2020) i els diferents organismes competents 
en la matèria, relatives a la higiene i prevenció per al personal treballador. 
S’inclou el següent: 
 

a) Es nomenarà a un responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció 
individual establertes en la Resolució SLT/1429/2020 i els diferents plans sectorials. Aquest 
responsable també serà l'interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas que sigui necessari.  

 
b) En relació a l’ús de mascaretes, serán d’ús obligatori i facilitades pel centre. D’acord amb aquest 

punt 
 

 En aplicació de la Resolució SLT/1648/2020 és obligatori sempre l’ús de la mascareta, 
independentment de que es compleixi amb la distancia de seguratat. 
 

 Les pantalles protectores no substitueixen l’ús de mascaretes. 
 

 No están obligades al seu ús les persones que presentin algún tipus de malaltia o 
dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. 

 

 Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependencia, no disposen d’autonomia 
per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la 
seva utilització. 

 
c) No s’aconsella l’ús de guants de nitril ni de látex perquè pot generar la sensació de falsa 

seguretat. Cal mantenir-hi la higiene de mans, o dels guants en cas del seu ús, d’acord al 
document de referencia: 
https://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat-alimentaria-a-la-restauracio/us-dels-
guants 
 

 
d) En arribar a les instal·lacions es procedirà a la rentada de mans amb aigua i sabó o amb gel 

hidroalcohòlic, per a això el centre posarà a la disposició dels treballadors dispensadors fixos o 
mòbils amb aquests productes. Se substituirà la roba de carrer per la roba de treball, inclòs el 
calçat. El rentat/desinfecció de mans, serà freqüent. Es recomana prendre la temperatura al 
personal al començament de la jornada. 

 
e) La roba de treball s'ha de rentar diàriament a una temperatura de 60-90 graus. 

  

https://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat-alimentaria-a-la-restauracio/us-dels-guants
https://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat-alimentaria-a-la-restauracio/us-dels-guants
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f) Es posarà en coneixement de tots els treballadors de cadascuna de les empreses el present 
protocol, per a garantir que es compleixin tots els punts expressats en aquest, i que siguin de la 
seva competència. Es recomana proporcionar als treballadors formació relacionada amb les 
normes a complir en aquest protocol. 

 

g) En aquells centres l'estructura dels quals ho possibiliti, es recomana la formació de grups de 
treballs a fi de garantir la continuïtat de l'activitat en el cas que es detecti un cas positiu en algun 
membre del personal, o en algun client. D'aquesta manera sol s'hauria d'aïllar aquest grup de 
treball en concret. 

 
 
MESURES DE NETEJA I HIGIENITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
 
En relació a la neteja i desinfecció, se seguiran les indicacions del Departament de Salut incloses als 
documents següents: 
 

1. La supervivencia dels coronavirus humans en les superficies pot ser molt variable (d’entre 2 
hores i 9 dies), és per això que cal que s’intensifiquin les activitats de neteja i desinfecció i que 
es disposi d’un Protocol adaptat en funció de l’aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els 
tipus d’activitats, els usos així com la possibilitat de la presencia de casos possibles o confirmats 
de COVID-19. 
 

2. Cada establiment tindrà el seu propi Pla de neteja i desinfecció d’acord amb les seves 
característiques, tipus d’instal.lacions, serveis higiènics, vestidors, cuina/office, activitats 
realitzades, freqüència d’utilització, tipus de clients, etc. i d’acord amb els principis dels 
documents de referencia: 
 

 Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana: 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf 
 

 Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrencia humana: 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf 

 

3. Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire 
superficies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental) o de desinfecció de 
materials equips, superficies i utensilis relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i 
consum d’aliments i alimentària (tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre 
Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) 
 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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4. Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicación respectarà la seguretat de 
les persones i el medi. 

 

5. Es clausuraran els espais pels que no es pugui garantir la desinfecció. 
 
 

PLA DE LA NETEJA I DESINFECCIÓ 
 
Es realitzarà una neteja i desinfecció exhaustiva de les instal·lacions abans de la fase de represa amb 
productes virucides autoritzats per a l’autoritat competent en matèria de salut 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_
virucidas.pdf.  
 
El lleixiu es pot utilitzar malgrat no figuri a l’esmentat registre, seguint les pautes següents: 
 
concentració d’hipoclorit sòdic al 0’5% durant 1 minut; o bé, del 0’1% durant 5 minuts. 
 
Així mateix, es netejaran i desinfectaran les instal·lacions en finalitzar cada jornada, independentment de 
quina sigui l'activitat desenvolupada. Aquells centres que obrin en horari de matí i tarda, hauran de 
realitzar una neteja i desinfecció dues vegades a dia, En el cas que es vagin a realitzar activitats 
(aniversaris, tallers o similars) amb diferents grups en horaris diferents, es procedirà a la neteja i 
desinfecció de les àrees utilitzades en finalitzar l'activitat. 
 
Se seguirà el següent protocol de neteja: 
 

a) Neteja i desinfecció de totes les superfícies de contacte. 
 

b) Neteja i desinfecció integral dels sanitaris. 
 

c) Fregat i desinfecció de sòls. 
 

d) Neteja i desinfecció de taules i cadires. 
 

e) Neteja i desinfecció de poms i portes. 
 

f) Rentada de vaixella en rentaplats a temperatura de 60 graus o superior. 
 

g) Neteja i desinfecció de joguines i utensilis., (es recomana retirar tots aquells que siguin 
susceptibles de ser compartits pels nens, entre altres disfresses, capells i similars). En aquells 
centres que disposin de mascota, es recomanarà prescindir d'ella. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
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h) Neteja i desinfecció, mitjançant nebulitzador o polvoritzador elèctric, d'estructures de jocs com 
ara tobogans, inflables, tirolines, llits elàstics… utilitzant un producte virucida de base alcohòlica 
en un 70%, aprovat per sanitat per la seva eficàcia contra el SARS-COVID-19 

 
i) Per a la neteja i desinfecció de les boles de les piscines: cada dia es retiraran les boles de la 

piscina i es netejaran i desinfectarà amb un producte virucida de base alcohòlica en un 70%, 
aprovat per sanitat per la seva eficàcia amb el SARS-COVID-19.  

 
Per a la neteja es recomana l'ús de paper d'un sol ús en lloc de baietes i draps, i utilitzar els següents 
materials i productes: 
 

a) Guants de làtex o nitril. 
 

b) Mascaretas segons normativa. 
 

c) Lleixiu 
 

d) Resta de productes de neteja, segons la llista de virucidas del Ministeri de Sanitat. 
 

e) Papereres de pedal i galledes amb bosses d'escombraries. 
 

f) Dispensador de sabó automàtic.  
 

g) Dispensador de paper. 
 

 
VENTILACIÓ I SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 
 
Cal ventilar els espais amb la freqüència adequada. 
 
La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites gotes que es 
produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla a distancies curtes. El virus pot ser fiable 
a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferior a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància 
transportats per fluxos d’aire i que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La 
renovació de l’aire redueix aquestes gotes  més petites, que poden romandre hores en suspensió en 
ambients tancats. 
 
La renovació d’aire dels espais es considera una mesura molt efectiva per la prevenció de la COVID-19. 
 
La ventilació d’un espai tancat significa la renovació de l’aire amb aire procedent de l’exterior. Aquesta 
ventilació pot ser natural, mitjançant l’obertura de finestres i portes o amb sistemes de ventilació mecánica 
d’acord amb els càlculs de necessitats de cada establiment. 
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En  la mesura que sigui possible també es recomana: 
 

 Pel que fa a l’aportació d’aire exterior en els locals, la ventilació pot ser mitjançant ventilació 
natural i/o sistemes de ventilació i climatització. 
 

 És imprescindible garantir una bona ventilació dels espais tancats en relació a evitar els contagis 
per aerosols. S’ha de mantenir la ventilació durant tot el període d’obertura al públic de 
l’establiment o local. 

 

 La ventilació no substitueix les altres mesures preventives (el manteniment de la distancia de 
seguretat entre persones, l’ús de mascaretes i la neteja i desinfecció de mans i les superficies i 
objectes). 

 

 La ventilació pot ser natural, mitjançant l’obertura de finestres i portes o amb sistemes de ventilació 
mecánica. En els locals o edificis que disposen només de ventilació natural cal procurar que aquestes 
estiguin obertes el màxim d’hores posibles, i especialment en els espais més concorreguts i en espais 
compartits. 

 

 En els edificis o locals que disposin de sistema de ventilació mecánica es recomana posar en 
funcionament el sistema amb aportació máxima d’aire exterior 2 hores abans i després de l’ocupació, 
i ventilar amb les renovacions d’aire indicades durant la seva ocupació. 

 

 Els lavabos cal que estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin oberts als usuaris. Per 
aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és recomanble que sigui ininterrompuda. 

 

 La ventilació ha d’estar adaptada al nivell d’ocupació del local o establiment. El Reglament 
d’Instal.lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) estableix uns valors de renovació d’aire en funció 
dels usos dels edificis. Per a la restauració s’indica una referència de 8 litres per segon i persona. 
Aquest és el valor mínim a assolir tot i que es recomana que sigui el major possible tenint en compte 
que el valor de referencia puja a 12,5 litres per segon i persona en el cas d’oficines, locals comuns 
d’hotels i similars, sales de lectura i altres. Per tant, es recomana un valor de 12,5 litres per segon i 
persona. 

 

 Per avaluar la ventilació d’un espai es pot utilizar un sensor de diòxid de carboni (CO2) en espais 
interiors en relació a l’aire exterior, s’utilitza com un paràmetre indicador de la qualitat de l’aire, atès 
que quan un edifici està ocupat, les concentracions de CO2 a l’interior augmenten degut a l’exhalació 
dels ocupants. La mesura de CO2 té com a finalitat determinar quantitativament la ventilació d’una 
sala i poder comparar els nivells detectats amb les recomanacions de ventilació establertes. Els valors 
que es consideren adequats depenen del volum de la sala i el nombre i edat dels ocupants. 
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 Cal seguir la resta de pautes establertes, pel Departament de Salut (versió actualizada de data 6 de 
gener de 2021) https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf 

 

ZONES ON ES REALITZEN ACTIVITATS AMB NENS 
 

1. Es limitaran els grups al nombre màxim de persones permeses per trobades i reunions a la 
normativa vigent en cada territori i moment. 
 

2. No es permetran les activitats de contacte físic directe. 
 

3. En els espais on no es pugui garantir la distancia entre grups, es farà un ús individual per grup. 
 

4. L’aforament es limitarà al que prevegi la normativa en cada cas. Els percentatges de reducció 
s’aplicaran sobre un aforament màxim permès de 2,5 m2 per persona. 

 
5. Per a evitar aglomeracions es recepcionarà per separat cada festa d'aniversari, esperant la resta 

de festes en l'exterior de les instal·lacions guardant la distància de seguretat. Es procedirà de la 
mateixa manera a la sortida o finalització de les activitats. 

 
6. Els nens de 6 anys endavant, i els adults acompanyants han d'accedir al local amb mascareta, 

que hauran d'utilitzar de manera contínua, exceptuant en els moments en què se serveixi menjar 
i/o beguda. Per a accedir a les estructures de joc, s'exigirà l'ús de mitjons. Es procedirà a la 
rentada de mans amb gel hidroalcohòlic.  

 
7. No es permetrà accedir a les instal·lacions amb objectes com a joguines, patins o bicicletes, o 

qualsevol altre que sigui susceptible de ser compartit pels nens. 
 

8. En la mesura que sigui possible s’organitzaran les activitats per a facilitar la major separació 
possible entre els nens. 

 
9. En les activitats on se celebrin aniversaris, o en qualsevol altra on es lliurin regals, aquests es 

dipositaran a l'entrada en zona independent. Prèviament s'hauran tirat les bosses que continguin 
els regals, i es procedirà a la seva desinfecció mitjançant polvorització. El lliurament d'aquests 
es realitzarà amb la major separació possible entre els nens, i seran manipulats únicament pel 
protagonista de la celebració. Si no es poden garantir aquestes mesures es recomana suprimir 
el lliurament de regals. 

 
10. Es col·locaran cartells en llocs de fàcil visibilitat, recordant les normes d'obligat compliment (ús 

de mascaretes, rentat de mans i distància de seguretat entre altres), així com les recomanades. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
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11. Per a la població vulnerable, es garantirà l'atenció preferent que minimitzi el temps de 

permanència a l'interior de local i faciliti la seva mobilitat a l'interior. 
 
 
 

SERVEI D’ALIMENTS I BEGUDES 
 

1. En el moment de menjar o beure és quan els nens i acompanyants no portaran la mascareta, 
així que les distàncies i aforamanent de taules s’han de respectar d’acord amb els que indiqui el 
PROCICAT en cada fase. 
 

2. Caldrà seguir totes les mesures previstes al Pla sectorial de la restauració incloent el nombre 
màxim de persones per grup a taula. 

 

3. L’aforament es limitarà al que prevegi la normativa en cada cas. Els percentatges de reducció 
s’aplicaran sobre un aforament màxim permès de 2,5 m2 per persona. 

 
4. Abans d'asseure als nens a les taules es procedirà a rentar-los les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 
5. Als nens es disposaran amb la major separació possible, mantenint en tot moment la distància 

mínima recomanada. 
 

6. El menjar i beguda se servirà en racions individuals, i en cap moment es compartiran aliments, 
gots, plats o coberts (utensilis d’un sol ús). 

 
7. En els aniversaris, l'apagat d'espelmes es realitzarà en un pastís figurat que posteriorment serà 

desinfectat. Els nens romandran asseguts i guardant si pot ser la distància mínima recomanada. 
En aquells centres on no sigui possible garantir aquestes mesures, es recomana eliminar l'apagat 
d'espelmes. 

 
8. Un cop finalitzat el temps del menjar se'ls torna a rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, i se'ls 

ajuda a col·locar-se de nou la mascareta. 
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ÚS DE LES ZONES HABILITADES PER A ADULTS – BAR CAFETERIA: 
 
En la fase de represa es compliran les diferents ordres addicionals o que modifiquin les anteriors i totes 
aquelles dictades per la Generalitat (Resolució SLT/1429/2020) i els diferents organismes competents 
en  la matèria, relatives a la prestació del servei en els establiments de restauració. 
 

1. En el moment de menjar o beure és quan els nens i acompanyants no portaran la mascareta, 
així que les distàncies i aforamanent de taules s’han de respectar d’acord amb els que indiqui el 
PROCICAT en cada fase. 
 

2. Caldrà seguir totes les mesures previstes al Pla sectorial de la restauració incloent el nombre 
màxim de persones per grup a taula. 

 

3. L’aforament es limitarà al que prevegi la normativa en cada cas. Els percentatges de reducció 
s’aplicaran sobre un aforament màxim permès de 2,5 m2 per persona. 

 
4. Es recomana que els nens no transitin per les zones habilitades per a adults.  

 
5. Serà obligatori l'ús de la mascareta, excepte en aquelles activitats en les quals sigui incompatible 

el seu ús (ingesta d'aliments i begudes). En aquests casos s'haurà de guardar la distància de 
seguretat. Aquestes activitats s'hauran de realitzar exclusivament en les zones habilitades per 
als adults. 

 
6. Es distribuirà per les zones destinades als adults dispensadors de gel hidroalcohòlic. Es 

col·locaran cartells en llocs de fàcil visibilitat, recordant les normes d'obligat compliment (ús de 
mascaretes, rentat de mans i distància de seguretat entre altres), així com les recomanades. 

 
7. No es permetrà entrar en el local menjar i beguda que no s'hagi adquirit en el propi centre. 
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REINICI DE LES ACTIVITATS 
 
L’obertura de les activitats s’ajustaran a les previsions de la normativa en cada moment i territori pel que 
fa a les mesures de contenció del contagi de la COVID-19. 
 
Cada empresa/instal·lació ha de portar un registre dels usuaris i prendre les dades necessàries que 
permetin localitzar contactes en cas que sigui necessari. 
 
Aquest registre, ha d’indicar: 
 

1. Dades de contacte 
2. Dia 
1. Grup 
2. Torn 
3. Horari 
 

Aquest registre d’usuaris s’ha de guardar un mínim d’1 mes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


