
 
 
 
TITOL  I  
 
Disposicions Generals  
 
Article 1 . La present ordenança té per objecte la regulació de les condicions higienico-sanitàries i 
tècniques que han de reunir els establiments públics i privats que, situats en el terme municipal de 
Barberà del Vallès i sense tenir la consideració d'escoles infantils, exerceixin l'activitat de cura i 
atenció de nens de forma esporàdica, així com els destinats al lleure  i esplai infantil.  
 
Article. 2. Els centres que acullin de manera regular a nens d'edats corresponents a l'educació 
infantil quedaran sotmesos al principi d'autorització administrativa i compliran els requisits 
establerts en la normativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pel qual 
s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no 
universitàries. 
 
Article. 3. Els establiments, entre les activitats dels quals es trobi la de servir menjars i begudes amb 
motiu de la celebració de festes infantils o similars, compliran, a més, l'establert en l'ordenança 
reguladora de les condicions higienico-sanitàries i protecció dels consumidors en establiments on es 
consumeixen menjars i begudes.  
 
TITOL II  
 
De les condicions generals  
 
SECCIÓ PRIMERA  
 
De l'emplaçament i de les condicions tècniques  
 
Article. 4 . Sense perjudici del compliment de les normes de compatibilitat d'ús del Pla General 
d'Ordenació Urbana, els centres de nova creació podran situar-se en edificis d'ús exclusiu o en 
locals de planta baixa, semisòtan i primera d'edificis d'altres usos. En aquest cas, l'accés al local 
haurà de ser independent al de la resta de l'edifici i la comunicació entre les distintes plantes haurà 
de ser interior, no podent utilitzar-se l'escala comuna del mateix, excepte com via d'evacuació 
d'emergència, en els casos en què la normativa específica ho exigís.  
 
Article. 5. Quant a condicions acústiques i de seguretat, s'ajustaran al previst en la legislació en 
vigor, observant en tot caso les següents:  
 
5.1. La zona de bressols i les sales de nens que en cas d'evacuació no poguessin sortir pel seu propi 
peu, se situaran obligatòriament en planta baixa.  
 
5.2. Els endollis o presses de corrent, disposaran de protecció per a impedir el contacte intencionat o 
fortuït que pogués produir descarrega elèctrica.  
 
5.3. Els productes, materials i utensilis que, per les seves característiques poguessin provocar 
qualsevol tipus de dany o accident, hauran de mantenir-se en llocs inaccessibles per als nens.  
 
SECCIÓ SEGONA  
 



Dels locals  
 
Article. 6. Els establiments en els quals s'exerceixi aquesta activitat disposaran almenys de les 
següents dependències:  
 
6.1. Vestíbul o sala de recepció, on podrà situar-se el guarda-roba amb armaris o penja-robes  
suficients, i zona destinada a l'aparcament de cadires o cotxes, disposada de tal forma que, en cas 
d'evacuació, no s'obstaculitzi la via de sortida a l'exterior.  
 
6.2. Sales d'estada, amb una superfície mínima de 1,5 metres quadrats per nen, en nombre suficient 
per acollir-los  d'acord amb els següents grups d'edats i sempre que existeixi demanda de places per 
a cadascun dels grups:  
 
- De 0 a 2 anys.  
 
- De 2 o més anys.  
 
6. 3. Sala d'usos múltiples, que podrà ser destinada a sala de jocs i repòs i que tindrà com mínim 

1,5 metres quadrats per nen. 
 

6.4. Zona d'esbarjo a l'aire lliure, que podrà estar situada fora del recinte però pròxima al mateix, 
sempre que en els desplaçaments i en l'estada en aquests, es garanteixi la seguretat dels nens.  
 
6.5. Un servei higiènic, visible i accessible per cada sala destinada a nens de més de dos anys, que 
contarà amb lavabo i vàter. En el cas que el servei higiènic sigui compartit per dues o més sales, 
haurà ser accessible des de cadascuna d'elles i comptarà, almenys, amb dos lavabos i dos vàters.  
 
6.6. Serveis higiènics  i vestuaris o taquilles per a ús exclusiu del personal que presti servei en el 
centre.  
 
6.7. Zona independent, destinada exclusivament al servei de bugaderia sí aquesta es realitzés en el 
propi centre.  
 
6.8. Cambra o armari destinat a guardar roba. 
 
6.9. Lloc aïllat o armari metàl·lic, destinat a l'emmagatzemament de productes i material de neteja.  
 
6.10. Dependència aïllada i ventilada destinada a cambra d'escombraries, les parets de les quals, 
sostres i sòls seran de material llavable i que disposaran de pressa d'aigua i desguàs, amb la fi de 
garantir el seu manteniment en les condicions idònies, llevat que existís  dipòsit d'escombraries d'ús 
compartit.  
 
TITOL III  
 
Condicions higièniques i tècniques  
 
SECCIÓ PRIMERA  
 
De les condicions tècnico-sanitàries  
 
Article. 7. Els sòls, parets i sostres estaran construïts amb materials de superfície llisa, contínua, 
lavable i impermeable i de fàcil neteja i desinfecció, prohibint-se revestiments tèxtils. A més, els 



sòls seran antilliscants i les parets i sostres de tons clars.  
 
Article. 8. En els acabats interiors, s'evitaran les superfícies rugoses dures o agressives, arestes en 
cantons, ressalts de fàbrica o desnivells, llevat que estiguin protegits  
 
Article. 9. La ventilació de sales i estades de permanència habitual serà directa i natural, en la resta 
de dependències podrà ser forçada.  
 
Article. 10. Per a garantir un adequat funcionament:  
 
10.1. Totes les sales i estades de permanència habitual disposaran de llum natural.  
 
10.2. Les finestres seran lliscants o la seva disposició permetrà que siguin practicables únicament 
per adults i estaran dotades de persianes o altres mitjans que permetin regular la claredat en zones 
d'aprenentatge i descans, així com de sistemes que evitin possibles caigudes  
 
10.3. La il·luminació artificial serà d'intensitat suficient, d'acord amb les necessitats de cadascuna 
de les estades, i els elements estaran degudament protegits per a evitar accidents en cas de 
trencament.  
 
Article. 11 . Calefacció.  
 
11.1. Disposaran d'instal·lació de calefacció capaç de garantir una temperatura en totes les 
dependències no inferior a 20º C.  
 
11.2. Quan la temperatura dels elements d'escalfament pogués donar lloc a cremades, aquests 
estaran degudament protegits. Es prohibeix  la instal·lació d'estufes o xemeneies de combustió 
directa.  
 
Article. 12. Mobiliari.  
 
12.1. El mobiliari serà de material lavable i s'evitaran arestes i sortints que poguessin provocar 
accidents.  
 
12.2. Els bressols, que en tot cas seran de material i mesures homologades, estaran disposades de tal 
manera que es faciliti l'accés al nen almenys des d'un lateral. Les zones de pis entre bressols tindran 
una amplària mínima de 50 centímetres.  
 
SECCION SEGONA  
 
De les condicions higiènico-sanitàries  
 
Article. 13 . En cada sala d'estada de nens menors de dos anys, existiran àrees diferenciades per al 
descans i la higiene.  
 
Aquesta última contarà amb banyera infantil dotada d'aigua calenta i freda, dutxa de telèfon i sòl 
antilliscant; pròxim a aquesta, existirà una superfície destinada al canvi de roba dels nens.  
 
Article. 14 . Disposaran d'una galleda higiènica amb tancament hermètic i accionament de pedal per 
a dipositar els bolquers usats, que estarà sempre dotat de la corresponent borsa higiènica o 
qualsevol altre sistema que compleixi la mateixa finalitat.  
 



Article. 15 . Material de joc i esbarjo:  
 
15.1. Les joguines s'adaptaran a la legislació  respecte a les seves propietats mecàniques, físiques, 
d'inflamabilitat i seguretat. Si el seu ús és compartit, se sotmetran a neteja diària i sempre que sigui 
necessari.  
 
15.2. Els gronxadors, si n'hi han,  haurien de col·locar-se en l'interior d'una zona barrada o acotada 
que només permeti l'accés als nens que els estiguin gaudint, tot això sense perjudici que s'efectuï la 
vigilància i control de suspensions i fixacions.  
 
Article. 16. Els útils destinats a la higiene dels nens seran d'ús individual, així com les tumbones, 
matalassos o similars, que haurien d'anar coberts d'una funda o llençol de colors clars i es guardaran 
en prestatgeries, armaris o zones idònies destinades a aquesta fi.  
 
Article. 17 . Equipament dels serveis higiènics.  
 
17.1. Els serveis higiènics dels nens estaran dotats almenys de lavabo amb aigua freda i calenta, 
vàter, tovalloles d'un sol ús, sabó líquid i paper higiènic. Els sanitaris per a ús infantil seran de 
grandària adequada i estaran col·locats a l'altura apropiada.  
 
17.2. En aquelles activitats definides en l'article tercer de la present ordenança, serà obligatòria 
l'existència de sanitaris per a ús infantil.  
 
17.3. Els serveis higiènics del personal estaran dotats de lavabo amb aigua freda i calenta i sistema 
d'obertura no manual, vàter, sabó líquid i tovalloles d'un sol ús o eixugamans  automàtics.  
 
Article. 18 . Higiene i sanejament.  
 
18.1. Els locals, instal·lacions, mobiliari i equips es mantindran en correcte estat de conservació, 
neteja i desinfecció.  
 
18.2. Com mínim anualment, i sempre que sigui necessari, es realitzarà desinfecció, desinsectació i 
desratització per personal qualificat i amb productes autoritzats.  
 
 
 
TITULO V  
 
Personal i organització  
 
Article. 19. En cadascuna de les sales romandrà un cuidador amb titulació de Tècnic Especialista en 
jardí d'Infància o equivalent que, en l'horari d'estada dels nens en el centre, no podrà dedicar-se a 
cap altra funció.  
 
Article. 20. En les sales d'estada de nens entre 0 i 2 anys, prestarà els seus serveis com mínim un 
cuidador per cada 14 nens i, en les de 2 o més anys, un per cada 20.  
 
Article. 21 . El personal que presti els seus serveis en el centre serà apartat del treball en cas de patir 
malalties infecto-contagioses o unes altres que poguessin constituir perill per als nens.  
 
Article. 22. El personal observarà la prohibició de fumar, menjar o beure en la zona de cura de nens 
i en tot moment estarà obligat a la utilització de roba i calçat d'ús exclusiu,  



 
Article. 23 . Existirà un armari farmaciola de primers auxilis.  
 
TITULO VI  
 
Dels drets dels consumidors  
 
Article. 24 . El consumidor tindrà dret al fet que se'ls lliurin les corresponents factures en les quals 
haurien de constar, de forma clara i concreta, els distints conceptes amb els seus preus, així com 
nombre i, en el seu cas, senyals, nombre d'identificació fiscal de l'expenedor, tipus impositiu aplicat 
o expressió "IVA inclòs", a excepció dels centres educatius autoritzats, per estar exempts del citat 
impost i contraprestació total.  
 
Article. 25. Tindrà igualment dret a exigir les fulles de reclamacions quan les circumstàncies li 
aconsellin formular alguna queixa o reclamació. L'existència de les mateixes estarà convenientment 
anunciada.  
 
Article. 26 . Els consumidors tenen dret a ser informats obri els serveis que s'ofereixin, preus, 
calendari, així com i els horaris de funcionament del centre. Tal informació estarà exposada en lloc 
visible.  
 
TITULO VII  
 
Dels deures i responsabilitats dels titulars dels establiments  
 
Article. 27 . Els titulars d'aquests centres assumiran el compliment de la present ordenança, 
adoptant les mesures necessàries perquè els locals, equip i instal·lacions s'ajustin ales condicionis 
higiènico-sanitàries i tècniques exigides.  
 
TITULO VIII  
 
De les inspeccions, infraccions i sancions  
 
Article. 28. Els serveis municipals exerciran les funcions d'inspecció i control de l'activitat objecte 
d'aquesta ordenança. En l'exercici de les seves funcions, els inspectors tindran caràcter d'autoritat, 
havent d'acreditar la seva identitat i, en conseqüència, podran:  
 
a) Accedir lliurement a les instal·lacions.  
 
b) Recaptar informació verbal o escrita respecte a l'activitat.  
 
i) Realitzar comprovacions i quantes actuacions siguin precises per al desenvolupament de la seva 
tasca inspectora.  
 
d) Aixecar actes quan apreciïn indicis d'infracció., Els fets que figurin en les mateixes es presumiran 
certs, excepte prova en contrari.  
 
i) En situacions de risc greu per a la salut pública, podran impartir instruccions o adoptar mesures 
cautelars.  
 
Article. 29 . No tindrà caràcter de sanció la clausura de les instal·lacions que no comptin amb les 
autoritzacions o registres preceptius o la suspensió de funcionament de l'activitat amb caràcter de 



mesura cautelar fins que s'esmenin les deficiències observades i es compleixin les mesures 
correctores que per raons de sanitat, higiene o seguretat es puguin exigir.  
 
Article. 30. Les infraccions en matèria sanitària i de protecció dels consumidors, així com les quals 
es deduïssin de la perspectiva de la higiene en general, seran objecte de les sancions administratives 
corresponents prèvia instrucció de l'oportú expedient d'acord amb els principis generals establerts 
en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, els articles 13 i següents del Real Decret 1398/1993, de 4 
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, 
Real Decret 1945/1983, de 22 de juny, i ordenança de protecció de la salut i defensa dels 
consumidors i usuaris, sense perjudici de les responsabilitats civils o penals. que puguin concórrer. 
Comprovar-ho tot 
 
Article. 31. Les infraccions es qualifiquen com lleus, greus i molt greus, considerant-se 
especialment els següents criteris per a la graduació de la sanció a aplicar:  
 
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.  
 
b) La naturalesa dels perjudicis causats.  
 
c) La reincidència per comissió en el terme d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa 
quan així hagi estat declarat per resolució ferma.  
 
Article. 32 . D'acord amb el disposat en aquesta ordenança, es qualifiquen les següents infraccions:  
 
- Infraccions lleus:  
 
1. La falta de neteja i condicions higièniques dels locals i instal·lacions i estris propis de l'activitat, 
sempre que per la seva escassa importància no suposi un perill per a la salut pública.  
 
2. Les simples irregularitats en l'observança de la normativa vigent, sense transcendència directa per 
a la salut pública.  
 
3. Les comeses per simples negligències, sempre que l'alteració o risc sanitari produït fossin 
d'escassa entitat.  
 
4. Aquelles que, en raó dels criteris contemplats en aquest article, mereixin la qualificació de lleus o 
no procedeixi la seva qualificació com faltes greus o molt greus.  
 
- Infraccions greus:  
 
1. Les que rebin expressament dita qualificació en la normativa especial aplicable en cada cas.  
 
2. La falta de neteja i condicions higièniques de locals, instal·lacions i estris propis de l'activitat, 
quan per la seva entitat suposin perill per a la salut pública.  
 
3. Les produïdes  per la falta de controls o precaucions exigibles en l'activitat o en la pròpia 
instal·lació que es tracti.  
 
4. Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries lleus o hagin servit per a facilitar-les 
o encobrir-les.  
 



5. L'incompliment dels requeriments específics que formulin les autoritats sanitàries o de seguretat, 
sempre que es produeixin per primera vegada.  
 
6. L'obstrucció o entorpiment a facilitar informació o prestar col·laboració als serveis de control i 
inspecció, així com el subministrament d'informació inexacta o documentació falsa.  
 
7. La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.  
 
8. Les que en raó dels elements contemplats en aquest article, mereixin la qualificació de greus o no 
procedeixi la seva qualificació com faltes lleus o molt greus.  
 
- Infraccions molt greus:  
 
1. Les que rebin expressament dita qualificació en la normativa especial aplicable en cada cas,  
 
2. Les que es realitzin de forma conscient i deliberada, sempre que es produeixi un dany greu.  
 
3. Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries greus o hagin servit per a facilitar o 
encobrir la seva comissió.  
 
4. L'incompliment reiterat dels requisits específics que formulin els serveis tècnics municipals 
competents.  
 
5. La negativa absoluta o reiterada a facilitar informació o prestar col·laboració als serveis de 
control i inspecció.  
 
6. La reincidència en la comissió de faltes greus.  
 
Article. 33 . Sancions.  
 
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb prevenció o multa de fins a 300 euros.  
 
2. Les infraccions greus amb multa compresa entre 301 i 3.000 euros 
3. Les infraccions molt greus, amb multa compresa entre 3.001 i 12.000 euros  
 
4. Quan per la naturalesa i gravetat de la infracció hagi de superar-se la quantia indicada en l'apartat 
anterior, es remetrà l'expedient, amb l'oportuna proposta, a l'autoritat que resulti competent.  
 
5. Per raons d'exemplaritat, podrà procedir-se a la publicació de sancions en els mitjans de 
comunicació de Catalunya, sempre que concorri alguna circumstància de risc o seguretat de la salut 
o per als interessos econòmics dels consumidors o s'hagi produït multirreincidència en infraccions 
de naturalesa anàloga o acreditada intencionalitat en la infracció quan hagin adquirit fermesa en via 
administrativa, podent-se publicar, així mateix, amb nom i cognoms o denominació social.  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
Els establiments subjectes a aquesta ordenança que vinguessin funcionant amb anterioritat a la seva 
promulgació, haurien d'adaptar la seva activitat en aquesta disposicó , en el termini de dotze mesos 
des del dia de la seva entrada en vigor, podent continuar les seves instal·lacions en la forma 
establerta per la llicència d'activitats, instal·lacions i funcionament.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  



 
De conformitat amb el disposat en l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, la present Ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat el seu text 
en  


