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ÀMBIT LEGISLATIU

ÀMBIT LEGISLATIU

• Decret 352/2004, estableix:
- condicions higiènic sanitàries per a la prevenció i control de 
la legionel·losis.

• Reial Decret 865/2003, estableix:
- condicions higiènic sanitàreis per a la prevenció i control de 
la legionel·losis.

.
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ÀMBIT D’APLICACIÓ

• L’article 2 fa referència a instal·lacions que:
- Utilitzin aigua en el seu funcionament.
- Producció d’aerosols.
- Ubicades en l’exterior o interior d’edificis d’ús col·lectiu o 

instal·lacions industrials.
- Puguin ser focus per a la propagació de la legionel·losis.

INSTAL·LACIONS D’ALT RISC
§ Torres de refrigeració I condensadors evaporatius.
§ Centrals humidificadores que generin aerosols i similars
§ Instal·lacions termals

§ Sistemes d’aigua calenta  sanitària amb acumulador i circuit de 
retorn.

§ Sistemes d’aigua climatitzada (Banyeres d’hidromassatge,  
piscines, jacuzzis, balnearis, tractaments amb aigua a 
pressió, etc.)
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INSTAL·LACIONS DE 
BAIX RISC

§ Humidificadors.
§ Fonts ornamentals
§ Sistemes urbans de reg per aspersió.
§ Elements de refrigeració per aerosolització de l’aire.
§ Sistemes contra incendis
§ Sistemes d’aigua freda i calenta ( no previstes en l’apartat 

anterior)
§ Altres aparells que acumulin aigua i produeixin aerosols.

EXCLUSIONS

§ Instal·lacions dedicades a ús exclusiu de vivenda 
(exceptuant aquelles que afectin a l’ambient 
exterior).
§ Les autoritats podran adoptar en cas de brot les 

mesures de control que creguin convenients.
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RESPONSABILITAT
Article 3

Dels titulars de les instal·lacions de risc:
§ Compliment del decret.
§ Manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions.
§ Controls analítics periòdics
§ Revisió periòdica per un servei autoritzat
La contractació d’un servei de manteniment
extern no treu al titular de la seva responsabilitat

SISTEMES D’AIGUA SANITÀRIA
article 5

•Correcta circulació d’aigua evitant que quedi estancada.
•Disposar de vàlvules de retenció per evitar retorns 

d’aigua.
•Canonades d’aigua calenta i freda allunyades.
•Intentar que les temperatures d’aigua freda no superi 

20ºC
•Les instal·lacions d’aigua calenta han de permetre 

arribar fins a  70ºC 
•Punt més llunyà i/o retorn mínim a 50ºC
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SISTEMES D’AGUA SANITÀRIA
article 5

• Dipòsits, acumuladors, equips ( accessibles per a la seva 
neteja, desinfecció, inspecció i toma de mostra.)

• Dipòsits tapats amb coberta impermeable.
• Dipòsits s’han de poder buidar completament.
• Materials (resistents als desinfectants i a la temperatura) 
• La xarxa ha de disposar de suficients punts de purga per 

buidar completament la instal·lació.
• Garantir temperatura homogènia en tota l’aigua dels 

acumuladors evitant refredaments de zones interiors.

TORRES Y CONDENSADORS
Article 5

• Separador de gotes d’alta eficàcia (<0,05 %)
• Materials resistents a l’aigua i desinfectants desfavorables per al 

creixement bacterià.
• Evitar zones d’estancament.
• Accessibilitat en els equips (neteja, desinfecció i inspecció)
• Punt de mostreig allunyat de l’aportació i dosificació de 

productes.
• Safata amb pendents que permetin un total buidat.
• Dipòsits hermètics, tapar les apertures amb malles. 
• Suficients punts de purga per al buidat total de la instal·lació.
• Dosificació automàtica de biocida
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MANTENIMIENT, NETEJA I DESINFECCIÓ      

Instal·lacions d’alt risc:

- plànol de la instal·lació amb punts crítics.
- programa de manteniment.
- programa de neteja i desinfecció preventiva.
- programa de tractament de l’aigua.
- registre de manteniment i incidències 

MANTENIMIENT, NETEJA I 
DESINFECCIÓ

Instal·lacions de baix risc:

• esquema de funcionament
• revisió de totes les parts de la instal·lació.
• manteniment, neteja (mínim una vegada a l’any) i 

desinfecció preventiva.
• registre
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MANTENIMIENT, NETEJA I DESINFECCIÓ

Anàlisis de legionel·la
- Totes les instal·lacions d’alt risc faran els anàlisis segons els 

annexes 3,4,5 i 6 del RD 865/2003, que com a mínim serà 
anualment.

- En les instal·lacions de baix risc el nombre d’anàlisis dependrà 
del sistema d’autocontrol establert.

Freqüència mínima de mostreig de 

legionel·la

Instal·lació Freqüència mínima

Torres de refrigeració i 
condensadors evaporatius

Trimestral

Centrals humidificadores Trimestral

Jacuzzis, piscines 
hidromassatge

Mensual
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REGISTRE D’OPERACIONS DE 
MANTENIMIENT, NETEJA I DESINFECCIÓ

• Instal·lacions d’alt risc:

– Manteniment, neteja, desinfecció, protocol seguit, 
productes utilitzats i dosis.

– Certificat de desinfecció segons annex 2.
– Anotar data de tota operació realitzada especificant 

incidències i mesures adoptades.
– Data pressa de mostres i els resultats analítics. 
– Firma del responsable tècnic i de la instal·lació.

FORMACIÓ

¿Quin personal ha de realitzar la formació?

- Servei extern contractat.
- Personal propi de l’empresa titular de la instal·lació. 
- Empreses de revisió
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CERTIFICAT DE FORMACIÓ

• L’empresa que ha realitzat el curs de 25 hores expedirà un 
certificat individual de formació que acreditarà la formació 
rebuda. 

• Cada 5 anys es realitzarà un curs d’adequació de 
coneixements de mínim 10 hores.

REVISIÓ PERIÒDICA PER SERVEIS 
AUTORITZATS.

Instal·lacions d’alt risc:
Cada any:
w Torres de refrigeració i condensadors evaporatius
Cada dos anys:
w Centrals Humidificadores industrials que generin aerosols 
Cada quatre anys:
w Instal·lacions d’aigua calenta sanitària amb acumulador i retorn.
w Instal·lacions termals
w Banyeres d’hidromassatge i piscines climatitzades amb moviment.
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REVISIÓ PERIÒDICA

wRealitzada per:
- Entitats autoritzades
- prèvia sol·licitud del titular

wSobre:
- instal·lacions
- programes de manteniment
- registre de manteniment
- certificats de neteja i desinfecció

ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ SANITÀRIA
• Revisió en les empreses:

• Registres de manteniment, desinfecció i neteja
• Certificats de revisió
• Instal·lacions
• Recollida de mostres.

• Establir mesures específiques
• Si les condicions ho exigeixen poden ordenar un tractament de xoc.
• En casos reiteratius en una mateixa zona demanar registre en 

continu de desinfectant.
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PRESA DE MOSTRES OFICIALS

• La mostra oficial constarà d’un únic exemplar.
• Es farà mitjançant un acta formalitzada davant del titular de la

instal·lació.
• Les proves es faran el laboratoris oficial o acreditats.
• Al titular se li notificarà el laboratori que efectuarà els anàlisis per a

que si considera necessària hi assisteixi ell.

DISPOSICIONS FINALS

• Seran els titulars del Departament de Salut i treball  qui:

– Dicti les disposicions necessàries per a l’aplicació del 
decret. 

– Modificar els annexes que considerin necessaris.
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IDENTIFICACIÓ DE PUNTS CRÍTICS

CRITERIS GENERALS

• Existència de plànols detallats de la instal·lació.
• Procedència de l’aigua
• Existència de dipòsits d’acumulació.
• Inspecció visual de la instal·lació
• Existència de protocols de manteniment
• Existència de llibre de registre
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PLANOLS

• Elements que composen la instal·lació:
- canonades, materials.
- vàlvules antiretorn.
- acumuladors
- intercanviadors
- zones mortes

• PROCEDÈNCIA DE L’AIGUA:

EXISTÈNCIA DE DIPÒSITS D’ACUMULACIÓ

Volum

Dimensions

Elements terminals

TRACTAMENT DE L’AIGUA

Filtració, descalcificació

cloració

AIGUA FREDA SANITÀRIA
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PROCEDÈNCIA DE L’AIGUA

• XARXA
• CAPTACIÓ PRÒPIA

EXISTÈNCIA DE DIPÒSITS 
D’EMMGATZEMATGE

• Volum(dimensions)
• Disseny (accessibilitat, estanqueïtat, pendent, 

vàlvula de buidat)
• Materials (formigó, uralita, polietilè, polièster, 

acer, inox…)
• Ubicació (retorn, terrat, inici o final de xarxa)
• Aïllament
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DIPÒSITS

• Han de complir:
§ Situats en llocs accessibles.
§ Sistemes de recirculació per evitar estancaments.
§ Tapats i disposar de tapes d’acer.
§ Boca d’entrada, sortida, sobreeixidor i neteja.
§ Inclinació cap al registre de neteja.
§ La canonada de sortida d’aigua a 15 cm mínim de fondo.
§ Dosificador automàtic de clor.
§ Recomanable un dispositiu de ventilació.

DIPÒSITS PREFABRICATS

• Tapats
• Aïllats tèrmicament
• Garantir la circulació d’aigua
• Sistema de purga
• Fàcilment accessibles
• Dosificació automàtica de clor.
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• PROCEDÈNCIA DE L’AIGUA:

EXISTÈNCIA D’ACUMULADORS

Volum

Dimensions

Materials

Boca de registre

Vàlvula antiretorn

Vàlvula de buidat

Existència de bucles

TRACTAMENT DE L’AIGUA

Filtració, descalcificació

cloració

AIGUA CALENTA SANITÀRIA

ACUMULADORS

• Existència d’acumuladors, han de  ser:
• Verticals 
• Entrada de l’aigua per la part inferior.
• Sortida d’aigua per la part superior.
• Disposats en sèrie
• Resistents a la Tª (70ºC) i al Cl2
• Recomanats d’acer inoxidable.
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MESURES DE REVISIÓ GENERAL

Trimestral Mensual Diari

Revisar l’estat i conservació i neteja dels dipòsits.

Comprovar la temperatura dels dipòsits, T< 20 ºC

CONTROLS ANALÍTICS

Trimestral Mensual Diari

Control de clor lliure en els dipòsits i en punt terminal.
límits: 0,2 y 0,8 ppm

QUADRE RESUM AFCH

MESURES DE REVISIÓ GENERAL

Anual Mensual Setmanal

Correcte funcionament de tota la instal·lació

Revisió del elements de la instal·lació(aixetes, dutxes...)

Inspecció rotatòria dels punts terminals de la xarxa

Obrir aixetes i dutxes que no s’utilitzin habitualment.

NETEJA I DESINFECCIÓ

Anual Mensual Setmanal

Dipòsits, xarxa d’aigua freda i calenta, acumuladors, 
termos, elements desmuntables, 

CONTROLS ANALÍTICS

Anual Mensual Setmanal

Legionella

QUADRE RESUM ACS



18

REGISTRES AFCH I ACS

PLÀNOL INSTAL·LACIÓ
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CRITERIS GENERALS DE 
NETEJA I DESINFECCIÓ

CRITERIS GENERALS DE NETEJA I 
DESINFECCIÓ

• Previstos en el DECRET 352/2004 per a les 
instal·lacions d’alt risc:

– AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB ACUMULADOR I RETORN. 
– TORRES I CONDENSADORS EVAPORATIUS
– HUMIFICADORS
– INSTAL·LACIONS TERMALS
– BANYERES D’HIDROMASSATGE
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• Programa de neteja i desinfecció:

Operacions de neteja i desinfecció.
Protocol de neteja i desinfecció 
(actualitzat i personalitzat)

CRITERIS GENERALS DE NETEJA I 
DESINFECCIÓ

Criteris en la fase de disseny de les instal·lacions
- Facilitar l’accessibilitat del equips per a la neteja i desinfecció.
- Utilització de materials susceptibles de ser desinfectats en cas 

necessari.

Criteris en la fase de manteniment
- Propiciar las feines de neteja i desinfecció. 

CRITERIS GENERALS DE NETEJA I 
DESINFECCIÓ
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La principal actuació consisteix en una neteja exhaustiva 
d’aquelles parts de les instal·lacions que son susceptibles 
d’embrutar-se, amb el fi d’eliminar el substrat d’alimentació de 
la bactèria.

Totes les instal·lacions que han estat fora de servei hauran de 
rebre un tractament de neteja i posterior desinfecció abans de 
la seva posada en marxa. 

CRITERIS GENERALS DE NETEJA I 
DESINFECCIÓ

- El tractament en continu de l’aigua no es efectiu si el 
sistema no es manté net.

- La neteja i desinfecció preventiva es COMPLEMENTARIA al 
tractament en continu, no son substitutives. 

- Els productes que s’utilitzin en les desinfeccions: 
antiincrustants, anticorrosius, biocides, biodispersants. 
HAN DE SER COMPATIBLES ENTRE SI

CRITERIS GENERALS DE NETEJA I 
DESINFECCIÓ
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Biocides i Aigua sanitària

Aigua POTABLE
¡ULL AMB BIOCIDES I RESTA DE PRODUCTES!

NOMÉS ELS QUE COMPLEIXEN LLEI AIGÜES 
POTABLES. 

CRITERIS GENERALS DE NETEJA I 
DESINFECCIÓ

ANNEXES RD 865/2003

- Annex 3   
Manteniment d’instal·lacions interiors d’aigua calenta sanitària i 

aigua freda de consum humà. 
A. Revisió
B. Neteja i desinfecció
C. Neteja i desinfecció en cas de brot de legionel·losis
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DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS
D’AIGUA

Desinfecció normal
¿Quan s’ha de  desinfectar?
Les instal·lacions de AFCH i de ACS es netejaran i desinfectaran:
Com a mínim, anualment
- Prèvia posada en marxa
- Si està parada un mes o més
- Desprès de reparacions
- Per indicacions de l’autoritat sanitària. 

DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS 
D’AIGUA

Mètodes de desinfecció
- Per HIPERCLORACIÓ

- Desinfecció preventiva 
- Desinfecció de xoc

- Per VÍA TÈRMICA
- Desinfecció preventiva 
- Desinfecció de xoc
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DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS
D’AIGUA

Hipercloració preventiva (ACS y AFCH)
1.Clora el dipòsit amb 20-30 mg/l de clor residual lliure, a una temperatura no 

superior a 30 i un ph 7-8, fent arribar a tots els punts finals de la xarxa 1-2 mg/l i 
mantenir durant 3 o 2 hores respectivament. Com alternativa, es pot utilitzar 4-5 
mg/l al dipòsit durant 12 hores.

2. Neutralitzar la quantitat de clor lliure residual i buidar. 
3. Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustacions i realitzant les 

reparacions necessàries i aclarint amb aigua neta. 
4.  Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions d’ús normal. Si es necessari, 

es reclora. En el AFCH el residual de clor lliure ha de ser de 0,2-1,0 mg/litre

DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS
D’AIGUA

Desinfecció tèrmica preventiva
1. Buidar el sistema i si fos necessari, netejar a fons totes les parets dels dipòsits 

acumuladors, realitzar les reparacions necessàries i aclarir amb aigua neta.
2. Omplir el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de l’aigua fina a 70ºC , 

mantenir al menys durant 2 hores. Posteriorment obrir per sectors totes les 
aixetes i dutxes, durant al menys 5 minuts, de forma seqüencial. Confirmar la 
temperatura per a que a tots els punts terminals arribi una temperatura de 
60ºC.

3. Buidar el dipòsit acumulador i tornar a omplir-lo per al seu funcionament 
habitual. 
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DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS
D’AIGUA

Elements desmuntables

Els elements desmuntables, com aixetes i dutxes, es netejaran a fons 
amb els mitjans adequats que permetin l’eliminació d’incrustacions 
i adherències i es submergiran en una solució que tingui  20 mg/l 
de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment 
amb abundant aigua freda; si pel tipus de material no es pot 
utilitzar clor, es farà amb un altre desinfectant. 

Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un 
drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps.

DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS 
D’AIGUA

Desinfecció de xoc. RD865/2003 annex 3  apartat C

¿Quan s’ha de desinfectar?

- Per indicació de l’autoritat sanitària
- Per sospita de brot
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DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS
D’AIGUA

Hipercloració de xoc (ACS y AFCH)
1.Clorar amb 15 mg/l de clor lliure residual, a una temperatura no superior a 30  un 

ph 7-8,  mantenir durant 4 hores (alternativament es podrà utilitzar quantitats de  
20 o 30 mg/l de clor residual lliure, durant 3 o 2 hores, respectivament)

2. Neutralitzar,  buidar, netejar a fons els dipòsits, reparar les parts fetes malbé, 
aclarir i omplir amb aigua neta.

3. Reclorar amb 4-5 mg/l de clor residual  lliure i mantenir durant 12 hores. Aquesta 
cloració s’hauria de fer seqüencialment, es a dir, distribuint el desinfectant de 
forma ordenada i des de principi fins al final de la xarxa. Obrir per sectors les 
aixetes, dutxes, durant 5 minuts, de forma seqüencial, comprovant que en tot els 
punt terminals el residual de clor es de 1-2 mg/litre.

DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS
D’AIGUA

Desinfecció tèrmica de xoc
1. Buidar el sistema, i si fos necessari netejar a fons les parets del 

dipòsit, netejar acumulador, realitzar les reparacions necessàries i 
aclarir amb aigua neta.

2. Elevar la temperatura de l’aigua calenta a 70ºC o més en 
l’acumulador al menys 4 hores.

3. Posteriorment, obrir totes les aixetes i dutxes durant deu minuts 
de forma seqüencial. Comprovar la temperatura per a que en tots 
el punt terminals de la xarxa arribin a 60ºC.
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DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS
D’AIGUA

Desinfeccions en cas de brot

Independentment del procediment seguit, s’ha de procedir al 
tractament continu de l’aigua durant tres mesos de manera que, en 
els punt terminal de la xarxa, es detecti de 1-2mg/litre de clor 
residual lliure per a l’aigua freda i que la temperatura de servei 
aquests punt per a l’aigua calenta sanitària estigui entre 55 i 60ºC

ANNEXES RD 865/2003
• Annex 4   

Manteniment de torres de refrigeració i condensadors 
evaporatius

A. Revisió
B. Neteja i desinfecció
C. Neteja i  desinfecció en cas de brot de legionel·losis
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ANNEXES RD 865/2003

• Annex 5  
Manteniment de banyeres i piscines de hidromassatge d’ús 
col·lectiu.
A. Banyeres sense recirculació d’ús individual.
B. Piscines amb recirculació d’ús col·lectiu.

ANNEXES RD 865/2003

• Annex 6. Recollida de mostres per aïllament de Legionella.
• Als dipòsits d’aigua calenta i freda (acumuladors, calentadors, calderes, tancs, cisternes, 

aljubs, pous, etc). S’agafarà un litre d’aigua de cada un, preferiblement de la part baixa del 
dipòsit, recollint, si existissin materials sedimentats. Mesurar temperatura de l’aigua i 
quantitat de clor lliure i apuntar. 

• En la xarxa d’aigua freda i calenta s’agafaran mostres dels punts terminals de la xarxa 
(dutxes, aixetes, rentamans), preferiblement en habitacions relacionades amb malalts, així 
com d’algun servei comú, intentant escollir punts no utilitzats en el dies previ a la presa de 
mostres.

• En la xarxa d’aigua calenta s’ha d’agafar mostres de la sortida més propera i de la més 
allunyada al dipòsit, de la sortida més propera al punt de retorn i d’altres punts terminals 
considerats d'interès. S’agafarà un litre d’aigua, recollint primer una petita quantitat( uns 
100 ml) per desprès rascar l’aixeta o dutxa amb una torunda que s’incorporarà al mateix 
envàs i recollir la resta d’aigua (fins aproximadament d’un litre) . Mesurar la temperatura 
de l’aigua i la quantitat de clor lliure.
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ACTUACIÓ EN CAS DE 
LEGIONEL·LOSI

TRACTAMENT DE LES INSTAL·LACIONS
- NETEJA I  DESINFECCIÓ.

1. Tractament de xoc
2. tractament continu

- REFORMES ESTRUCTURALS.
- Correcció de defectes
- 2 mesos de termini

- PARAL·LITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
- En cas de risc o deficiències greus.
- Fins a corregir la situació.

- COMPROVACIÓ RESULTATS DESPRÈS D’UN TRACTAMENT 

- Comprovar realització neteja
- Comprovar realització reformes
- Presa de mostres 15 dies després.

- VIGILANCIA POSTERIOR
- Inspecció cada 6 meses els següents 2 anys, amb anàlisis de 

legionel·la inclòs. 

ACTUACIÓ EN CAS DE 
LEGIONEL·LOSI
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PRODUCTES QUÍMICS I 
EQUIPS DE PROTECCIÓ

Consideracions prèvies
– Utilitzar productes ja preparats.

– Formació i informació.

– Canviar els producte perillosos per altres menys perillosos

– Tapar-se les ferides.

PRODUCTES QUIMICS 
Exposició a productes químics
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UTILITZACIÓ

• Llegir atentament les etiquetes i fulles de seguretat.

• Intentar no realitzar aquestes feines sol.

• Utilitzar els EPI’s adequats per a cada producte i

renovar-los quan sigui necessari.

Exposició a productes químics

• NO fumar, menjar o beure quan es manipula o s’aplica aquests 
productes, ni desprès sense haver-se rentat les mans. 

• Seguir les instruccions de la etiqueta i de la fulla de seguretat.
• NO transportar-los junt amb aliments o persones. 
• NO EMMAGATZEMAR junts productes que poden reaccionar entre 

si.
• El magatzem ha de ser un lloc sec, ben ventilat, tancat amb clau, 

senyalitzat, protegit del sol i amb un sistema contraincendis 
adequat.

Exposició a productes químics
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Equips  de protecció col·lectiva

Equips de protecció individual EPI’s.

3 Bata

3 Ulleres de seguretat.

3 Mascareta de protecció respiratoria.

Exposició a productes químics

MESURES DE PROTECCIÓ

Dutxes i rentaulls

Protecció dels ulls

Ulleres de montura universal contra 
impactes de partícules amb protecció 
lateral. 

Exposició a productes químics
MESURES DE PROTECCIÓ
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PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

Quan s’ha de manipular compostos volàtils d’alta 
toxicitat es indispensable utilitzar mascares de protecció 
respiratòria amb cartutxos per a gasos i vapor 
homologats per al producte utilitzat.

MESURES DE PROTECCIÓ

Exposició a productes químics

Filtre  Pro2 A2B1E1K1-P3

Exposició a productes químics
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• Blanc: partícules  P3
• Marró: gasos i vapors compostos orgànics punt 

ebullició >65 ºC  classe 1 A1- classe 2 A2
• Gris: gasos i vapors inorgànics B1 (exm: clor)
• Groc: gasos i vapors àcids E1 (SH2)
• Verd: amoníac K1

Filtre  Pro2 A2B1E1K1-P3

Exposició a productes químics

Guants de protecció contra els productes químics 

Us:  Escollir correctament el tipus de guant per al producte 
químic a manipular. S’ha d’ajustar perfectament a les 
mans. 

Riscos coberts:  Corrosió i absorció dels productes químics. 
Manteniment i emmagatzematge: Netejar amb aigua 

abundant i guardar-los ne un lloc sec. 

MESURESS DE PROTECCIÓ

Exposició a productes químics
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SENYALITZACIÓ

PROHIBICIÓ

OBLIGACIÓ

ADVERTÈNCIA

Exposició a productes químics

Exposició a productes químics



36

Gracies per la vostra atenció


