ORDRE de 11.5.1983 / DOGC Núm: 336 / p. 1467.
ORDRE d’11 de maig de 1983, que regula les condicions higiènico-sanitàries i de
seguretat de compliment obligat pels centres d’atenció assistencial per a
infants de menys de sis anys.
El Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assistencial i educativa
als infants fins a sis anys no inscrits en centres d’ensenyament, estableix al
seu article 2 que tots els centres, serveis i establiments a què fa referència
quedaran subjectes a la normativa que es dicti respecte, entre d’altres
qüestions, de les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat.
Atesa la importància que té per a la promoció de la salut dels nens, durant la
primera infància i l’edat pre-escolar, la regulació de les condicions
higiènico-sanitàries i de seguretat dels establiments que en tenen cura;
D’acord amb les atribucions que expressament em confereix en aquest respecte la
disposició final primera de l’esmentat Decret 65/1982, de 9 de març,
Ordeno:
Article primer.Els centres, serveis i establiments radicats a Catalunya,
públics o privats, que tinguin cura dels infants de menys de 6 anys, per
contribuir a llur atenció assistencial i educativa, hauran de complir les
condicions higiènico-sanitàries i de seguretat establertes als articles
següents.
Article segon.L’edifici on estigui ubicat el centre haurà de disposar de
subministrament d’aigua potable procedent de l’abast públic, per presa directa.
Les aigües residuals hauran d’abocar al sistema de clavegueres municipal, o
fossa sèptica quan s’escaigui. En cap cas no abocaran en un pou mort.
Article tercer.1. La il·luminació natural serà la preferent. En cas
d’utilitzar la il·luminació artificial, aquesta serà semidirecta, és a dir,
punts de llum protegits per material translúcid, i d’una intensitat entre 150 i
300 lux. A les sales de lactants es prohibeix l’ús de llum fluorescent.
2. Tots els dormitoris i les sales de joc estaran aïllades acústicament.
L’aïllament acústic ha d’impedir un nivell de soroll de 50 decibelis (A).
3. Els centres disposaran d’un sistema de calefacció regulable i sense radiadors
de combustible, que inclourà totes les sales, inclosos els sanitaris. Hi haurà
termòmetres de paret a la sala de lactants i en els punts de temperatura màxima
a l’estiu i mínima a l’hivern. La franja tèrmica idònia es considera entre els
18 i els 21ºC.
4. Les zones odoríferes, com són la cuina, les sales de canvi i els sanitaris,
disposaran de mecanismes eficaços d’evacuació d’olors.
5. Totes les sales i dormitoris disposaran d’un eficaç sistema de ventilació
exterior permanent i regulable.
Article quart.Els llits seran de superfície plana i dura. Tots els seients amb
respatller graduable seran igualment de material rígid.

Article cinquè.1. La sala de canvi disposarà d’una pica i una repisa situada a
80-85 centímetres d’alçada. La repisa serà de marbre o d’un altre material no
porós, llis i fàcilment rentable, dotada d’una vora anti-caigudes amb una
profunditat de 50-60 centímetres. També caldrà que hi hagi armariets individuals
per a la roba neta de cada nen.
2. La biberoneria disposarà d’una pica d’ús exclusiu per als menjars, d’un fogó,
fora de l’abast dels nens, a una alçada mínima d’1,20 metres, d’una taula per
confeccionar els biberons, un armari per al material (biberons, bullidors, llets
i d’altres) i d’una nevera.
3. Per als grups de 3-6 anys hi haura un wàter i un punt d’aigua per cada 10
alumnes. Es disposarà com a mínim d’una banyera per cada dues aules.
4. L’equip de cuina ha d’incloure, a més d’una cuina suficient per al nombre de
menús a fer, un refrigerador amb capacitat de congelar a -18ºC i un renta-plats.
Article sisè.1. Les sales per a nens disposaran de paviment amortidor. Les
parets estaran recobertes des del sòl fins a l’alçada d’1,20 metres amb pintura
o materials no porosos, impermeables, de fàcil neteja i atòxics.
El sòl de la cuina ha d’ésser de material no porós ni esllavissament i les
parets han d’estar enrajolades.
Els prestatges del rebost seran de material no porós i rentable. Els més baixos
estaran situats com a mínim a 20 centímetres d’alçada del terra.
La porta d’accés a la cuina serà resistent al foc i amb molla de retorn.
A l’espai exterior i per tal d’evitar traumatismes importants en cas de
caigudes, convé que el sòl sigui tou: sorra, terra, gespa, terres especials de
cautxú o similars.
2. Fins a 1,20 metres d’alçada, hi haurà una zona de seguretat, en què
s’exclourà la presència de sortints cantelluts, vidres grans que no siguin de
seguretat, plantes perilloses, desnivells perillosos i qualsevol altre possible
atent traumatitzant, càustic o tòxic.
Els angles de les portes tindran una protecció anti pinça-dits.
Les finestres i balcons tindran tanques de seguretat i estaran disposades de
manera que els nens no puguin enfilar-se.
Tots els mecanismes elèctrics estaran a una alçada mínima d’1,60 metres.
Les escales estaran protegides per una barana, els barrots de la qual han de ser
verticals i amb una separació entre ells no superior als 10 centímetres.
3. Les instal·lacions elèctriques, de gas i d’aigua compliran inexcusablement
les normatives vigents. En el cas de l’aigua calenta, totes les aixetes estaran
connectades a un limitador de temperatura màxima fixat a 45ºC.
Article setè.1. El mobiliari serà de superfície no porosa, inestellable, amb
vores romes, angles arrodonits i sense sortints traumatitzants. Les seves mides
seran proporcionals a les mides antropomètriques dels infants.

2. En els llits de baranes, la separació entre els barrots serà inferior a 10
centímetres, el pla de suport del matalàs no deixarà buits perillosos i el
llistó horitzontal inferior de la barana quedarà per dessota del matalàs.
L’alçada de la barana serà com a mínim de 70 centímetres. Es prohibeix l’ús de
xarxes-sostre.
3. Les joguines seran atraumàtiques, inestellables, atòxiques, rentables i
inempassables.
4. Si en l’espai a l’aire lliure hi ha dispositius de joc, aquests seran de
material inestellable i atòxic, i no superaran els 1,5 metres d’alçada. Es
prohibeix l’existència de piscines, ja siguin construïdes o portàtils, dintre
del recinte del centre.
5. El mobiliari i les instal·lacions compliran la normativa vigent contra
incendis.
Article vuitè.Tots els centres disposaran d’una farmaciola, que estarà fora de
l’abast dels nens, a una alçada mínima d’1,20 metres, i degudament tancada, i
només contindrà els següents elements:
a) Material de cura: cotó, gases, esparadraps, tiretes de plàstic, tisores,
pinces, alcohol de 70ºC, aigua oxigenada i tintura de iode.
b) Material mèdic: termòmetre, antitèrmics, sèrum fisiològic, col·liri
analgèsic-antisèptic i carbó actiu.
Article novè.1. Per poder treballar en qualsevol dels centres inclosos dins
l’àmbit d’aquesta Ordre, serà imprescindible que el personal es faci un examen
de salut per tal de demostrar que no pateix cap malaltia infecto-contagiosa. En
ell s’inclou la prova de la tuberculina i raigs X als positius. Aquests exàmens
es realitzaran en els centres de prevenció i control de la tuberculosi, de la
Direcció General de Promoció de la Salut.
2. Tot el personal es vacunarà contra la rubèola tenint en compte que les dones
en edat fèrtil s’han de comprometre a adoptar les mesures sanitàries preventives
que corresponguin durant tres mesos després de la vacunació.
3. El personal manipulador d’aliment complirà els requisits i se sotmetrà a les
revisions que preveu la legislació vigent.
4. Es prohibeix de fumar al personal en les sales o dependències pròpies dels
nens.
Article desè.1. Per ingressar un nen a qualsevol dels centres inclosos dins
l’àmbit d’aquesta Ordre, serà necessari presentar un certificat mèdic oficial
del pediatre que el visita habitualment, en el qual consti que aquest no té cap
malaltia infecto-contagiosa que impedeixi la convivència amb els altres nens del
centre. En el mateix certificat, el pediatre anotarà les vacunacions
administratives, tot especificant les dates i el nombre de dosis. En el cas que
el nen hagi estat vacunat en un Servei Oficial de Vacunacions, els pares podran
acreditar l’estat vacunal del nen amb la documentació pertinent (carnet de salut
infantil i carnet de vacunacions).
2. La Direcció del centre anotarà a la fitxa de registre de vacunacions les
dades corresponents a l’estat vacunal de l’infant que ingressa per primera
vegada. En el cas que s’observés alguna deficiència, es donarà a conèixer als

pares, tot insistint en la necessitat i conveniència d’efectuar la immunització
completa per tal de protegir la salut individual i col·lectiva. D’acord amb
l’Ordre de 29 de juny de 1981, publicada al D.O.G. de 8 de juliol de 1981, els
registres dels centres seran supervisats periòdicament pel Cap Local de Sanitat.
Disposicions finals
Primera.- La present Ordre entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat.
Segona.- Es faculta la Direcció General de Promoció de la Salut per prendre les
mesures necessàries i adoptar les resolucions corresponents per al compliment i
l’execució de la present Ordre.
Disposició transitòria
Única.- Els centres existents en l’actualitat disposaran d’un període de sis
mesos per ajustar-se al que disposen els articles 2, 3.1 i 2.4, 5, 8, 9 i 10 de
la present Ordre, i d’un termini de divuit mesos per adaptar-se als altres
articles.

Barcelona, 11 de maig de 1983.
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