Data d’actualització: 22/12/2009

ANNEX 2:
REQUISITS DELS EQUIPAMENTS I MESURES DE SEGURETAT
1. SALA DE CANVI
La sala de canvi ha de disposar del següent: una pica rentamans, una lleixa de
grandària adient i vora anticaigudes, armariets individuals, tovalloles individuals i
esponges individuals.
2. SERVEIS HIGIÈNICS PER ALS NENS
Els serveis higiènics per als nens han de reunir les següents condicions:
-

Han de ser d’una alçada adequada als nens

-

Terra i parets enrajolats

-

Ventilació a l’exterior suficient natural o per mitjans mecànics

-

Lavabo i inodor separats

-

Estar dotats d’aigua calenta amb limitador de temperatura de l’aigua a 45 ºC
màxim i dels següents accessoris: sabó amb dossificador, tovalloles d’un sol ús o
assecador automàtic, cubell higiènic i paper higiènic.

3. SEGURETAT
3.1 El paviment de l’establiment ha de ser amortidor.
3.2 El mobiliari ha de ser de superfície no porosa i de grandària adequada als nens.
3.3 Les parets han d’estar recobertes de material no porós i impermeable (1.20 m)
3.4 Elements perillosos, com sortints, vidres grans que no siguin de seguretat, plantes
perilloses per sota d’1.20 m.
3.5 Les portes han de disposar de sistema antipinçadits.
3.6 els balcons i les finestres han de disposar de tanques de seguretat.
3.7 Els mecanismes elèctrics han d’estar per sobre d’1.60 m.
3.8 Si disposa d’espai exterior amb jardí o bé pati o terrassa, ha de ser d’un material
tou i homogeni.
3.9 Si disposa d’escales amb baranes, barrots amb separació inferior a 10 cm.
3.10 Si disposa de llits de baranes han de ser de superfície llisa i dura, barrots
separats menys de 10 cm, llistó horitzontal inferior per sota del matalàs i la
barana d’alçada superior a 70 cm.
4. FARMACIOLA
La farmaciola ha d’estar fora de l’abast dels nens, a una alçada superior a 1.20 m,
tancada, correctament equipada, sense medicaments caducats o substàncies
contraindicades.

•

Normatives de referència
Ordre d’11 de maig de 1983 (DOGC núm. 336 de 10 de juny de 1983). Condicions higienicosanitàries
i de seguretat dels centres d’atenció assistencial per a infants de menys de 6 anys.
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