PLA D’ACTUACIÓ
PER A LES INSTAL·LACIONS
JUVENILS

Versió: 28 d’octubre de 2021
Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l'evolució
de la pandèmia i el pla de vacunació
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1. Introducció
Aquest Pla d’actuació és un document operatiu que vol donar resposta a les característiques diferencials de les instal·lacions juvenils respecte del conjunt d’instal·lacions
i equipaments que ofereixen allotjament i restauració.
És una eina pràctica, consensuada amb els Departaments implicats i escoltant l’opinió del sector.

2. Àmbit d’aplicació
Aquest document fa referència a totes les instal·lacions juvenils regulades per la Llei
38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, que són:
• Albergs de joventut
• Cases de colònies
• Granges escola
• Aules de natura
• Campaments juvenils

3. Criteris generals
En aquestes instal·lacions són d’aplicació, en tot allò que escaigui, les Resolucions del
Departament de Salut en general i les referides a les activitats d’hostaleria i de restauració en particular.
Tanmateix es detallen els aspectes següents:

3.1. Ventilació
La ventilació és una de les principals mesures per reduir la transmissió del coronavirus. Per aquest motiu és imprescindible ventilar adequadament els espais d’allotjament i d’estada amb una freqüència mínima de dos cops al dia. Es recomana ventilar
els espais seguint les indicacions que s’estableixen al document Ventilació i sistemes
de climatització en establiments i locals de concurrència humana.
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3.2. Neteja i desinfecció
La neteja i desinfecció dels espais s’ha de dur a terme almenys una vegada al dia i fent
més incís en les superfícies d’ús comú com taulells, poms de porta, baranes, taules i
seients, equips compartits (màquines de vending, ordinadors,...) i qualsevol altre element que sigui susceptible d’un ús col·lectiu.

3.3. Rentat de mans
Cal garantir la disponibilitat de sabó en els punts habituals de rentat de mans. De
manera addicional, és recomanable que hi hagi dispensadors de solució hidroalcohòlica en els punts estratègics.

4. Criteris específics per atendre les característiques
especials de les instal·lacions juvenils
4.1. Dormitoris
Es permet l’ús dels dormitoris compartits amb el 100% de l’aforament. Quan la utilització dels dormitoris sigui per part de grups d’infants o adolescents de l’àmbit
escolar o del lleure educatiu, es recomana que, sempre que sigui possible, s’utilitzin
per part dels integrants d’un mateix grup de convivència estable o per part del grup
constant.
En el moment epidemiològic actual no és necessari aplicar mesures específiques de
separació entre lliteres però caldrà garantir una adequada ventilació dels dormitoris.
Quan, per motiu organitzatius o de capacitat, les habitacions siguin compartides per
infants o adolescents pertanyents a dos grups de convivència estable, caldrà tenir en
compte que tots els ocupants seran considerats contactes estrets si es dona un cas
positiu.
És imprescindible disposar d’un registre actualitzat de les persones ocupants de les
habitacions per tal de garantir la traçabilitat si es produeix un cas positiu de
COVID-19.

4

4.2. Ús d’espais comuns
En la resta d’espais de la instal·lació se seguiran les recomanacions establertes segons l’àmbit al qual pertanyin els usuaris. Es podrà utilitzar el 100% de l’aforament
sempre que s’hi facin accions que no impliquin activitat física intensa, es garanteixi
una bona ventilació i es faci ús de la mascareta.
Es procurarà mantenir l’estanqueïtat dels grups de convivència estable i dels grups
constants tant com sigui possible.

4.3. Responsable de prevenció i higiene
A totes les instal·lacions hi ha d’haver una persona Responsable de Prevenció i Higiene que ha d’haver fet la formació específica sobre aquesta matèria que ofereixen el
Departament de Salut i la Direcció General de Joventut. Aquesta persona serà, preferentment, la responsable de l’aplicació de les mesures de prevenció i la interlocutora
amb l’autoritat sanitària en cas que sigui necessari.

4.4. Activitats amb grups d’educació en el lleure
En els allotjaments en què participin grups d’educació en el lleure s’hauran de complir les normes específiques previstes al Pla d’actuació per a les activitats educatives
infantils i juvenils que tenen lloc fora de l’horari lectiu.

4.5. Activitats amb grups escolars
En els allotjaments en què participin grups escolars s’hauran de complir les normes
específiques previstes al Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius
en el marc de la pandèmia.
A les activitats que es duguin a terme a l’espai exterior, hi podran participar simultàniament infants de diferents grups de convivència estable o grups constants, sempre
i quan es compleixin les mesures de protecció personal vigents (ús de mascareta).
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4.6. Altres activitats amb grups organitzats
Perquè una activitat es consideri que està realitzada per un grup organitzat cal tenir:
• El nom del grup
• Identificada la persona responsable del grup
• Disposar de les dades identificadores i de contacte de totes les persones
del grup
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