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PROTOCOL PER AL REINICI I EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DE 
LES INSTAL·LACIONS JUVENILS DURANT LES FASES 1, 2 I 3 DEL PROCÉS 
DE DESCONFINAMENT I EN L’ETAPA DE LA REPRESA 

 
 

Preàmbul 
 
1. En data 9 de maig de 2020, es va publicar al BOE l’Ordre SND/399/2020, de 9 de 

maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, 
establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del 
Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Aquesta Ordre regula les condicions 
específiques d’obertura que hauran de complir els allotjaments turístics durant la 
fase 1. S’hi inclouen tots aquells que van suspendre la seva obertura al públic en 
virtut de l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març; que segons la pròpia Ordre són: "tots 
els hotels i allotjaments turístics similars, allotjaments turístics i altres allotjaments 
d’estada curta, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, 
ubicats en qualsevol part del territori nacional”. D’acord amb l’anterior, cal entendre 
que també afecta les instal·lacions juvenils.  

2. Posteriorment, en data 16 de maig de 2020, es va publicar l’Ordre SND/414/2020, 
de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional 
establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del 
Pla per a la transició cap a una nova normalitat, que adapta les condicions 
establertes en l’Ordre precedent a una fase de desconfinament més avançada. 

3. Més endavant, en data 30 de maig de 2020, es va publicar l’Ordre SND/458/2020, 
de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional 
establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del 
Pla per a la transició cap a una nova normalitat, que adapta les condicions 
establertes en l’Ordre precedent als territoris que accedeixen a aquesta nova fase 
de desconfinament. 

4. La Secretaria d’Estat de Turisme ha publicat una col·lecció de “Guías para la 
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico”, 
elaborades per l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), una de les quals 
està dedicada als “Albergues/Hostels” i està redactada en col·laboració amb la 
REAJ.  No obstant això, aquesta guia conté només directrius i recomanacions 
genèriques, que caldria adaptar als requisits aplicables en cadascuna de les fases 
del desconfinament, i no contempla les cases de colònies, que tenen un singulariat 
específica i són un tipus d’establiment força exclusiu de Catalunya.  

5. A Catalunya, la competència en matèria d’instal·lacions juvenils recau en la Direcció 
General de Joventut, d’acord amb el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de 
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Les Ordres 
SND/399/2020, SND/414/2020 i SND/458/2020 fixen els criteris d’ús, higiene i 
seguretat sanitària dirigits a tots tipus d’establiments d’allotjament; es fa necessari, 
com a conseqüència dels punts anteriors i atenent les característiques diferencials 
de les instal·lacions juvenils, establir unes mesures que, durant la vigència de l’estat 
d’alarma, es basin en les esmentades Ordres però permetin ajustar aquells criteris 



 

 

a la concreta realitat d’aquests establiments, i molt especialment a les cases de 
colònies, en les diverses fases del procés de transició. 

6. L’estat d’alarma ha estat vigent fins el dia 21/06/2010. A partir d’aquell dia, totes les 
competències en matèria sanitària i de gestió de la pandèmia tornen a estar en mans 
del Govern de Catalunya, i en aquest escenari s’ha considerat necessari establir, de 
cara a la propera campanya d’estiu, els criteris bàsics que han de regir l’ús de les 
instal·lacions juvenils fins que sigui possible recuperar la normalitat anterior a la 
pandèmia, sense perjudici de les mesures que puguin establir-se a través del pla 
sectorial d’activitat corresponent. 

7. En aquest document es descriuen les condicions tècniques i de seguretat sanitària 
enfront de la pandèmia Covid-19 que han de complir les persones titulars de les 
instal·lacions juvenils de Catalunya que, de forma voluntària, en reiniciïn l’activitat 
amb el pas de la regió sanitària on estan ubicades a la Fase 1, 2 o 3 del procés, i en 
l’etapa de la represa. Les prescripcions que conté aquest document no estan 
expressament previstes per a les activitats d’educació en el lleure amb menors de 
18 anys pròpies de la campanya d’estiu, que estan subjectes a una regulació 
específica. 

8. Als efectes d’aquest document, el terme “grup estable de convivència” es defineix 
de la manera següent: Grup de persones que mantenen un vincle comú que permet 
la traçabilitat  

9. El terme “distanciament físic preceptiu” es refereix a la distància interpersonal de 
seguretat vigent per a cada fase, d’acord amb la normativa que estableixi l’autoritat 
sanitària competent. 

10. En tots els aspectes sanitaris i de seguretat que no estan específicament abordats 
en el present document cal atenir-se a allò que determinen, mentre siguin vigents a 
Catalunya, les Ordres del ministeri de Sanitat que els regulen, i les resolucions, 
ordres, instruccions i protocols dels Departaments de Salut i d’Interior. 
Subsidiàriament, s’han d’aplicar els protocols i recomanacions dels ministeris 
competents que estiguin vigents en cada moment. 

11. Durant l’etapa de la represa són aplicables les mesures bàsiques de protecció i 
organitzatives que s’estableixen mitjançant la Resolució SLT/1429/2020 i les normes 
i plans sectorials posteriors que la complementin, la modifiquin o la substitueixin. 
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Requisits generals 
 
1. La titularitat de la instal·lació ha d’assumir la gestió del risc, implantant les mesures 

que estiguin al seu abast per tal de minimitzar-lo i de protegir adequadament el 
personal que hi treballa. Cal identificar una persona responsable de l'aplicació de les 
mesures organitzatives i de protecció individual establertes a normativa i al pla 
sectorial, si escau. Aquest responsable també serà l'interlocutor amb l'autoritat 
sanitària en cas que sigui necessari.  

2. Per tal de gestionar el risc adequadament cal disposar a la instal·lació, per a ús del 
seu personal, dels recursos materials adequats, com són els guants d’un sol ús, el 
gel hidroalcohòlic, les mascaretes, i els productes i estris de neteja suficients per a 
una desinfecció intensiva dels espais i de les superfícies de contacte freqüent. 

3. Cal informar les persones allotjades de les mesures preventives que les afecten i 
que han de complir, de la responsabilitat que tenen de complir-les i de les possibles 
conseqüències del seu incompliment. La informació s’ha d’oferir mitjançant cartells 
informatius o l’ús de mitjans digitals, evitant utilitzar fullets o altres documents d’ús 
compartit. Quan escaigui, s’han de senyalitzar en el paviment les distàncies de 
seguretat. 

 

Requisits de les persones allotjades 
 
4. De forma general, durant les Fases 1 i 2 del procés de transició només poden 

allotjar-se en una instal·lació juvenil els grups estables de convivència, siguin 
aquests parelles, famílies o altres tipus de grups en els que les persones membres 
tenen un vincle entre sí. No s’estableixen límits en el nombre de persones que els 
integren, sempre que es respecti la capacitat màxima legalitzada. Les cases de 
colònies, en les diverses fases de desconfinament i mentre estigui en curs el procés 
de transició, poden allotjar famílies de forma habitual. 

5. Durant la Fase 3 i en l’etapa de la represa les instal·lacions juvenils poden allotjar 
tot tipus de persones i grups, amb les úniques limitacions que estableixen la 
normativa sectorial aplicable i aquest protocol, i sempre que es compleixin els 
requisits de seguretat sanitària preceptius. 

6. Durant les Fases 1 i 2 del procés de transició només poden desplaçar-se a una 
instal·lació juvenil les persones que tenen el seu domicili en la mateixa regió sanitària 
de la instal·lació. 

7. Per a l’estada a les instal·lacions juvenils dels grups d’infants i joves menors de 18 
anys que participen en activitats d’educació en el lleure cal remetre’s a les 
instruccions específiques contingudes al document “Criteris generals per a 
l’organització de les activitats de lleure educatiu - Estiu 2020” i les disposicions que 
el desenvolupin.  

 

Requisits de l’allotjament 
 

 Fase 1 
 



 

 

8. Les instal·lacions juvenils poden allotjar diversos grups estables de convivència de 
forma simultània, sempre que pernoctin en dormitoris diferents i disposin cadascun 
d’ells de nuclis sanitaris d’ús exclusiu. En cas que algun d’aquests requisits no es 
pugui complir, només poden allotjar un grup estable de convivència a la vegada. 

9. Cada dormitori on pernocta un grup estable de convivència manté la capacitat 
d’allotjament legalitzada, amb la distribució de llits o lliteres preexistent. 

10. En els albergs de joventut, quan s’hi allotgin persones individuals, aquestes han de 
disposar també de dormitori propi i de nucli sanitari d’ús exclusiu, propi del dormitori 
o exterior. 

11. En cas que s’ofereixi roba de llit, flassada, tovallola, etc., cal lliurar-la desinfectada i 
adequadament embossada. 

 

 Fase 2 
 
12. Es permet l’ús dels dormitoris compartits per part de persones que no pertanyen al 

mateix grup estable de convivència. En aquest supòsit, cal aplicar les mesures de 
separació entre lliteres i de distribució de capçaleres establertes en el document 
“Recomanacions dormitoris, menjador i lavabos 18052020.pdf” elaborat per la 
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, per tal que es compleixi, entre 
els caps de les persones que pernocten en el dormitori, el distanciament físic 
preceptiu.  

13. La capacitat de cada dormitori compartit és la que resulta d’aplicar les mesures 
especificades al punt anterior, fins arribar, com a màxim, a una tercera part de la 
capacitat legalitzada. Els dormitoris no compartits, quan allotgen només un grup 
estable de convivència, mantenen la capacitat d’allotjament legalitzada, amb la 
distribució de llits o lliteres preexistent. 

14. En cas que s’ofereixi roba de llit, flassada, tovallola, etc., cal lliurar-la desinfectada i 
adequadament embossada. 

 
 Fase 3 
 
15. Es permet l’ús dels dormitoris compartits per part de persones que no pertanyen al 

mateix grup estable de convivència. En aquest supòsit, cal aplicar les mesures de 
separació entre lliteres i de distribució de capçaleres establertes en el document 
“Recomanacions dormitoris, menjador i lavabos 18052020.pdf” elaborat per la 
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, per tal que es compleixi, entre 
els caps de les persones que pernocten en el dormitori, el distanciament físic 
preceptiu.  

16. Alternativament, es permet aplicar altres mesures físiques d’autoprotecció que 
ofereixin un grau de protecció similar, com la instal·lació de mampares laterals. 

17. Cada persona que pernocta en un dormitori ha de disposar d’un espai de seguretat 
equivalent a 2,5 m2 de la seva superfície útil. 
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18. La capacitat de cada dormitori compartit és la que resulta d’aplicar les mesures 
especificades al punt anterior, fins arribar, com a màxim, a la capacitat legalitzada. 
Els dormitoris no compartits, quan allotgen només un grup estable de convivència, 
mantenen la capacitat d’allotjament legalitzada, amb la distribució de llits o lliteres 
preexistent. 

19. En els dormitoris compartits dels albergs de joventut poden pernoctar persones 
individuals, complint els preceptes dels punts precedents. 

20. Es permet, quan sigui imprescindible per a cobrir demandes puntuals, habilitar per 
a l’estada o la pernoctació espais temporals complementaris dels espais comuns i 
dormitoris legalitzats, sempre que no se superi en conjunt la capacitat legalitzada de 
la instal·lació. En aquest supòsit, cal garantir el compliment, en els espais habilitats 
i en la resta de la instal·lació, dels preceptes precedents i dels que estableix la 
normativa sectorial vigent en matèria de seguretat, higiene, ventilació, il·luminació, 
ràtio d’espais col·lectius, etc. que escaiguin. 

21. En cas que s’ofereixi roba de llit, flassada, tovallola, etc., cal lliurar-la en mà o, si 
escau, tancada en la taquilla personal, i adequadament desinfectada. 

 

Etapa de la represa 
 
22. Es permet l’ús dels dormitoris compartits per part de persones que no pertanyen al 

mateix grup estable de convivència. En aquest supòsit, cal aplicar les mesures de 
separació entre lliteres i de distribució de capçaleres que siguin necessàries per tal 
que es compleixi, entre els caps de les persones que pernocten en el dormitori, el 
distanciament físic preceptiu.  

23. Fins que no s’hagi publicat el Pla sectorial corresponent, les restants condicions d’ús 
dels dormitoris compartits de les instal·lacions juvenils en la fase de la represa són 
les establertes en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny i, en cas de les que 
no hi estiguin regulades, les establertes en aquest protocol per a la Fase 3. 

 

Requisits dels espais d’ús col·lectiu 
 

 Fase 1 
 
24. Els espais d’ús col·lectiu (sales, menjador) han d’estar tancats al públic.  

25. S’exceptuen de la condició precedent les instal·lacions que allotgen un sol grup 
estable de convivència a la vegada i les que, allotjant més d’un grup, poden oferir a 
cadascun d’ells un espai d’ús col·lectiu diferenciat i exclusiu, i punts d’entrada i 
espais de circulació propis. En aquests supòsits, els espais d’ús col·lectiu són, a 
efectes de l’Ordre SND/399/2020, d’ús privatiu del grup i la seva ocupació màxima 
coincideix amb el seu aforament ordinari. 

26. Els espais esmentats en el punt anterior poden ser exteriors, sempre que estiguin 
degudament protegits contra la pluja. 

27. Es permet l’ús simultani dels espais exteriors d’ús col·lectiu per part de persones 
individuals i de grups estables de convivència de fins a 10 persones, sempre que els 



 

 

àmbits de cadascun estiguin clarament delimitats, i es garanteixi el distanciament 
físic preceptiu entre persones i/o grups. 

28. Els serveis higiènics d’ús diürn i col·lectiu de fins a 4 m2 de superfície han de tenir 
una ocupació màxima d’una persona, excepte en el supòsit de persones que 
requereixen asistència; en aquest cas també es permet la presència d’un 
acompanyant. En el cas dels blocs sanitaris amb cabines individuals i urinaris, 
l’ocupació màxima ha de ser d’un terç d’aquestes cabines i, pel que fa als aparells 
fora de cabina, la que garanteixi el distanciament físic preceptiu. S’ha de reforçar la 
neteja i desinfecció dels serveis higiènics. 

 
 Fase 2 
 
29. Poden utilitzar els espais interiors d’ús col·lectiu de la instal·lació les persones 

individuals i de diferents grups estables de convivència, amb una ocupació màxima 
d’una tercera part del seu aforament i respectant les mesures de distanciament físic 
preceptives. A tal fi, cal haver determinat prèviament l’aforament màxim de cada 
espai, d’acord amb la normativa aplicable, i exposar-lo al públic. 

30. Les condicions d’ús dels espais interiors d’us col·lectiu per un sol grup estable de 
convivència i les dels espais exteriors són les mateixes que a la Fase 1. 

31. Els serveis higiènics d’ús diürn i col·lectiu de fins a 4 m2 de superfície han de tenir 
una ocupació màxima d’una persona, excepte en el supòsit de persones que 
requereixen asistència; en aquest cas també es permet la presència d’un 
acompanyant. En el cas dels blocs sanitaris amb cabines individuals i urinaris, 
l’ocupació màxima ha de ser de la meitat d’aquestes cabines i, pel que fa als 
aparells fora de cabina, la que garanteixi el distanciament físic preceptiu. S’ha de 
reforçar la neteja i desinfecció dels serveis higiènics. 

32. Es permet la reobertura de les piscines, amb l’aforament que permeti el manteniment 
del distanciament físic preceptiu, i amb un màxim del 30% de la seva capacitat. Si 
cal, s’han d’establir torns, i no es permet l’ús de les dutxes dels vestuaris ni de les 
fonts d’aigua. 

 

 Fase 3 
 
33. Poden utilitzar els espais interiors i exteriors d’ús col·lectiu de la instal·lació les 

persones individuals i les pertanyents a diferents grups estables de convivència, 
amb l’ocupació que resulti d’aplicar les mesures de distanciament físic preceptiu 
entre persones o grups estables de convivència, la superfície de seguretat mínima 
de 2,5 m2 per persona i sense superar llur aforament ordinari. 

34. En cas que l’ús d’un o diversos espais interiors d’us col·lectiu estigui atorgat a un 
únic grup estable de convivència, no és necessari aplicar les mesures de 
distanciament físic preceptives. 

35. Els serveis higiènics d’ús diürn i col·lectiu de fins a 4 m2 de superfície han de tenir 
una ocupació màxima d’una persona, excepte en el supòsit de persones que 
requereixen asistència; en aquest cas també es permet la presència d’un 
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acompanyant. En el cas dels blocs sanitaris amb cabines individuals i urinaris, la 
seva ocupació màxima ha de ser la que permeti l’aplicació del distanciament físic 
preceptiu en els espais compartits. S’ha de reforçar la neteja i desinfecció dels 
serveis higiènics. 

36. Es permet l’obertura i el funcionament de les piscines, amb l’aforament que permeti 
el manteniment del distanciament físic preceptiu entre persones usuàries i llur 
superfície de seguretat mínima. Si cal, s’han d’establir torns, i no es permet l’ús de 
les fonts d’aigua. 

 

Etapa de la represa 
 
37. Poden utilitzar els espais interiors i exteriors d’ús col·lectiu, els serveis higiènics, els 

blocs sanitaris i -si escau- la piscina de la instal·lació les persones individuals i les 
pertanyents a diferents grups estables de convivència, amb l’ocupació que resulti 
d’aplicar el distanciament físic preceptiu entre persones o grups estables de 
convivència, la superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 per persona i sense 
superar llur aforament ordinari. 

38. Fins que no s’hagi publicat el Pla sectorial corresponent, les restants condicions d’ús 
dels espais d’ús col·lectiu de les instal·lacions juvenils en la fase de la represa són 
les establertes en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny i, en cas de les que 
no hi estiguin regulades, les establertes en aquest protocol per a la Fase 3. 

 

Requisits de les activitats organitzades 
 

 Fase 1 
 
39. En cas que la instal·lació ofereixi activitats als grups estables de convivència que 

s’hi allotgen, o que els propis grups n’organitzin autònomament per als seus 
membres, aquestes s’han d’efectuar prioritàriament en espais a l’aire lliure, amb un 
màxim de 20 persones i mantenint -si escau- el distanciament físic preceptiu entre 
grups. 

40. Les activitats interiors s’han de dur a terme únicament en els espais d’ús col·lectiu 
que han estats assignats al grup estable de convivència participant, i no hi poden 
prendre part persones que pertanyen a altres grups. 

41. Les persones individuals només poden participar en activitats col·lectives si 
aquestes es duen a terme a l’aire lliure i es manté el distanciament físic preceptiu. 

 

 Fase 2 
 
42. Es permeten activitats grupals en espais interiors, amb un màxim de 20 persones 

participants encara que siguin de grups diferents, tot respectant el distanciament 
físic preceptiu. En aquelles situacions on no es pugui mantenir la distància, cal fer 
ús de mascareta. 



 

 

43. Cal extremar les precaucions sanitàries i la neteja i desinfecció de superfícies i 
objectes compartits. Aquestes activitats s’han de dur a terme preferentment a l’aire 
lliure. 

 

 Fase 3 
 
44. Es permeten activitats grupals en espais interiors, amb un màxim de 60 persones 

participants encara que siguin de grups diferents, tot respectant el distanciament 
físic preceptiu i la superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 per persona, i sense 
superar l’aforament ordinari de l’espai. En aquelles situacions on no es pugui 
mantenir la distància, cal fer ús de mascareta. 

45. Les activitats grupals en espais exteriors no tenen limitació d’aforament, mentre es 
respecti el distanciament físic preceptiu entre grups estables de convivència i entre 
persones individuals. 

 

Etapa de la represa 
 
46. Es permeten activitats grupals en espais interiors i exteriors, sense límit de 

participants, tot respectant el distanciament físic preceptiu entre persones o grups 
estables de convivència, la superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 per persona i 
sense superar llur aforament ordinari. 

47. La superfície de seguretat mínima es pot reduir a 1 m2 per persona, sempre que es 
faci ús obligatori de mascareta, es porti un registre de les persones assistents i es 
prenguin mesures de circulació que evitin les aglomeracions. 

48. Fins que no s’hagi publicat el Pla sectorial corresponent, les restants condicions de 
les activitats organitzades a les instal·lacions juvenils en la fase de la represa són 
les establertes en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny i, en cas de les que 
no hi estiguin regulades, les establertes en aquest protocol per a la Fase 3. 

 

Mesures higièniques i de neteja 
 
49. Cal situar dispensadors de gel hidrohalcolòlic en els espais de recepció, i es 

recomana situar-ne també en els espais d’ús col·lectiu i en els blocs sanitaris. 

50. Cal desinfectar, com a mínim diàriament, les superfícies de taulells, poms de porta, 
baranes, equips compartits (màquines de vending, ordinadors, etc.) i altres elements 
que siguin susceptibles d’un ús col·lectiu. 

51. És imprescindible ventilar adequadament els espais d’allotjament i d’estada amb una 
freqüència de dos cops al dia. Es recomana ventilar els espais, com a mínim, 3 
vegades al dia durant 10 minuts en cada ocasió. 

52. Cal respectar un “temps de repòs” de la instal·lació, o com a mínim de cada dormitori, 
entre la sortida d’un grup estable de convivència i l’entrada del següent. La durada 
d’aquest temps sense ocupació ha de ser la necessària per a permetre l’adequada 
ventilació de l’espai, la neteja a fons i la desinfecció de llits, mobiliari i equipaments. 
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Aquestes tres activitats són seqüencials, i cal respectar-ne l’ordre: ventilació, neteja, 
desinfecció. 

53. Cal netejar els blocs i nuclis sanitaris dels dormitoris un cop al dia com a mínim, i els 
d’ús col·lectiu diürn dos cops al dia. 

54. Les papereres han de ser de pedal, amb tapa i bossa interior.  

55. El personal ha de tenir una cura especial en els espais de recepció i acollida. Cal  
evitar compartir estris amb els clients i manipular les seves motxilles o equipatges. 
Si és necessari, cal instal·lar pantalles de protecció als taulells.  

 

Mesures específiques de protecció del personal 
 
56. Les persones al servei de la instal·lació han de mantenir entre elles, i amb les 

persones allotjades, el distanciament físic preceptiu, i han de disposar dels elements 
de protecció sanitària que en cada cas siguin necessaris per a la seva tasca 
concreta. Si no és possible mantenir aquell distanciament, cal que utilitzin 
mascaretes de protecció. En tot cas, s’han d’aplicar les mesures de prevenció 
contemplades en el Pla de prevenció de riscos laborals. 

57. En cas que s’habilitin torns de treball, és recomanable que les persones que els 
componen siguin sempre les mateixes, per facilitar la traçabilitat en cas de contagi. 

58. Cal desinfectar amb freqüència les superfícies, els equips i els objectes compartits. 

59. Cal extremar les precaucions i la protecció de les persones treballadores que puguin 
qualificar-se de vulnerables. 

 

Restauració i seguretat alimentària 
 

 Fase 1 
 
60. En cas que la instal·lació ofereixi als seus hostes un servei de manutenció, els 

aliments s’han de lliurar, de forma general, com a menjar per emportar, dins de 
bosses tancades.  

61. S’exceptuen del criteri anterior els grups estables de convivència que disposin de 
menjador o espai d’ús col·lectiu per al seu ús exclusiu. En aquest cas, es permet 
que la instal·lació els serveixi àpats elaborats en la pròpia cuina, respectant en 
l’elaboració i en el lliurament les mesures de seguretat i protecció pertinents. 
S’admet, en les mateixes condicions, el servei de càtering. 

62. Els equipaments de cuina per a ús de les persones allotjades (la “cuina 
d’alberguistes” en els albergs) han de romandre tancats al públic, excepte quan es 
pugui garantir que els utilitza un únic grup estable de convivència entre cada cicle 
de neteja i desinfecció. 

63. Es permet servir àpats o consumicions en les terrasses a l’aire lliure i altres espais 
exteriors habilitats, sempre que el seu aforament, en el cas de les terrasses, estigui 
limitat al al 50% de les taules anteriorment permeses, cada taula o grup de taules 



 

 

estigui ocupada per un únic grup estable de convivència i es mantingui la separació 
preceptiva entre taules o agrupacions de taules.  

 

 Fase 2 
 
64. Es permet servir àpats a les persones allotjades en els espais interiors d’ús col·lectiu 

de la instal·lació, en les mateixes condicions dels establiments de restauració 
(Capítol IV de l’Ordre SND/414/2020). 

65. L’ocupació màxima dels menjadors és el 40% del seu aforament, i la separació 
mínima entre taules o conjunts de taules és de 2 metres. 

66. Es permet l’ús lliure dels equipaments de cuina per a les persones allotjades (“cuina 
d’alberguistes” en els albergs) quan es pugui garantir que els utilitza un únic grup 
estable de convivència entre cada cicle de neteja i desinfecció. En cas que els 
utilitzin simultàniament persones de grups diferents, aquestes persones no poden 
compartir vaixella ni estris de cuina i han de respectar el distanciament físic 
preceptiu. En aquelles situacions on no es pugui mantenir la distància, cal fer ús de 
mascareta. 

67. Es permet servir àpats o consumicions en les terrasses a l’aire lliure i altres espais 
exteriors habilitats, sempre que el seu aforament, en el cas de les terrasses, estigui 
limitat al al 50% de les taules anteriorment permeses i es mantingui la separació 
preceptiva entre taules o agrupacions de taules.  

68. El nombre màxim de persones per taula o agrupació de taules és de 15, amb la 
separació interpersonal preceptiva, si escau per manca de prèvia convivència, 
d’acord amb el document “Recomanacions dormitoris, menjador i lavabos 
18052020.pdf” elaborat per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.  

69. Es permet l’autoservei, sempre que sigui en racions individuals i amb presència de 
pantalla de protecció interpersonal o dels aliments, si escau. 

 

 Fase 3 
 
70. Es permet servir àpats a les persones allotjades en els espais interiors i exteriors 

d’ús col·lectiu de la instal·lació, en les mateixes condicions de seguretat sanitària 
que han de complir els establiments de restauració d’acord amb la normativa vigent. 

71. L’ocupació màxima dels menjadors i dels espais exteriors habilitats és la que resulta 
d’aplicar les mesures de separació mínima de dos metres entre taules o agrupacions 
de taules, i no pot superar l’aforament ordinari dels espais esmentats. En cas que 
les capçaleres de les taules no estiguin ocupades, la separació mínima es pot reduir 
a un metre. 

72. El nombre màxim de persones per taula o agrupació de taules és el resultant 
d’aplicar, si escau, el distanciament físic preceptiu per absència de prèvia 
convivència, d’acord amb el document “Recomanacions dormitoris, menjador i 
lavabos 18052020.pdf” elaborat per la Secretaria de Salut Pública del Departament 
de Salut.  
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Etapa de la represa 
 
73. L’ocupació màxima dels menjadors i dels espais exteriors habilitats és la que resulta 

d’aplicar les mesures de separació mínima d’1,5 metres entre taules o agrupacions 
de taules, i no pot superar l’aforament ordinari dels espais esmentats. En cas que 
les capçaleres de les taules no estiguin ocupades, la separació mínima es pot reduir 
a un metre. 

74. La separació entre persones de grups estables de convivènciadiferents assegudes 
a la mateixa taula o en taules diferents ha de ser d’un mínim d’1,5 metres.  

75. Fins que no s’hagi publicat el Pla sectorial corresponent, les restants condicions del 
servei de restauració de les instal·lacions juvenils en la fase de la represa són les 
establertes en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny i, en cas de les que no hi 
estiguin regulades, les establertes en aquest protocol per a la Fase 3. 
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