
AIGUA PER CONSUM 
HUMÀ



• Aquesta secció s'aplica a la instal·lació de 
subministrament d'aigua als edificis inclosos en 
l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions, 
modificacions, reformes o rehabilitacions de les 
instal·lacions existents es consideren incloses quan
s'amplia el nombre o la capacitat dels aparells
receptors existents a la instal·lació.



• Les instal·lacions de subministrament d'aigua han 
de ser realitzades d'acord amb el codi tècnic de 
l'edificació vigent. Un cop fetes, s’ha d'omplir i 
lliurar a la companyia subministradora el 
corresponent butlletí de reconeixement.



• http://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_a
ctivitat/05_construccio_i_instal_lacions/03_instal_l
acions/aigua_gas_i_electricitat/aigua/









LEGIONELA



FONTS
• La legionel·la es considera un bacteri ambiental, ja que el seu nínxol

natural són les aigües superficials, com llacs i rius. 
• Des d’aquests reservoris naturals els bacteris poden passar a colonitzar

els sistemes de subministrament d’aigua de les ciutats, a través de la 
xarxa de distribució, i incorporarse a altres sistemes d’aigua sanitària o 
instal·lacions que requereixen aigua per al seu funcionament, com les 
torres de refrigeració. 

• Les instal·lacions que amb més freqüència es troben colonitzades per 
legionel·la i que han estat identificades com a fonts d’infecció
comunitàries són: 

• els sistemes de distribució d’aigua sanitària calenta i freda, 
• les torres de refrigeració i 
• els condensadors evaporatius. 
• fonts ornamentals, 
• sistemes de reg per aspersió, 
• piscines amb moviment, 
• banyeres d’hidromassatge i altres instal·lacions de característiques similars.



EFECTES A LA SALUD

• La legionel·la és responsable de la legionel·losi, 
malaltia que es manifesta en dos quadres clínics
ben diferenciats. 

• En persones joves, sanes i sense malalties associades, 
provoca un quadre de tipus gripal que, habitualment, no 
comporta complicacions, atès que el sistema immunitari
de l’individu pot combatre la malaltia, la qual rep el nom
de «Febre de Pontiac». 

• En persones grans, amb altres malalties associades i 
amb una baixa immunitat, es produeix un quadre de 
pneumònia greu anomenat «Malaltia del legionari», que 
pot arribar a provocar la mort de l’afectat



Mecanismes de transmissió

• La infecció es transmet a les persones per via aèria
a través de la inhalació d’aerosols o gotetes
respirables (de < 1 µm a 5 µm) que contenen
legionel·la i també per microaspiració d’aigua
contaminada pel microorganisme. En ambdós
mecanismes, les partícules microbianes poden 
arribar a l’alvèol pulmonar on queden retingudes. 
El tracte respiratori és la via primà- ria d’entrada del 
microorganisme en els humans.



Circuits d’aigua tancats a la xarxa
d’aigua sanitària calenta
• Els bacteris del gènere Legionella són termotolerants, la qual cosa fa possible

que es multipliquin entre 20 i 45°C. 
• Sobreviuen en un període variable de temps entre 40 i 60°C i 
• moren a 70°C. 
• L’efecte tèrmic sobre les canonades en disminueix la vida i incrementa els

dipòsits calcaris i de matèria orgànica que contribueixen a la biocapa on viu la 
legionel·la. 

• L’acció desinfectant del clor en aigua calenta és menor que en aigua freda, atesa
la seva evaporació amb temperatures elevades, que impedeix mantenir les 
concentracions mínimes adequades en els últims trams de la xarxa. Per aquest
motiu, el circuit d’aigua sanitària calenta s’ha implicat en la majoria de brots de 
legionel·losi nosocomial. 

• A partir de l’any 1998, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios 
(RITE) i les normes UNE que cita, obliguen que les temperatures d’acumulació
siguin, com a mínim, de 55°C i en recomanen la de 60°C, de forma que en el 
punt més distant de la xarxa o en la conducció de retorn la temperatura mínima 
sigui de 50°C.



Desinfecció de l’aigua

• La desinfecció de l’aigua és necessària tant en els
casos en què el subministrament es faci mitjançant
captació pròpia com en aquells en què l’aigua
procedeixi de la xarxa d’abastament públic, si hi ha 
dipòsit, ja que, malgrat que l’aigua procedent de la 
xarxa porti una concentració de clor adequada, 
durant l’emmagatzematge al dipòsit el clor residual 
lliure es perd i, per tant, cal una recloració per 
mantenir els nivells de desinfectant que garanteixin
les condicions microbiològiques adequades.



NORMATIVA

• DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual
s'estableixen les condicions higienicosanitàries per 
a la prevenció i el control de la legionel·losi.



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Es consideren instal·lacions d'alt risc les següents:
• a) Instal·lacions que afecten l'ambient exterior dels edificis

(torres de refrigeració i condensadors evaporatius).
• b) Instal·lacions que afecten l'interior dels edificis: centrals

humidificadores industrials que generen aerosols.
• c) Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i 

circuit de retorn.
• d) Instal·lacions termals.
• e) Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i 

recirculació, amb raigs d'alta velocitat o injecció d'aire
(balnearis, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres
terapèutiques, banyeres d'hidromassatge, tractaments amb
raigs a pressió i d'altres).



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• es consideren equipaments de baix risc:
• a) Humectadors.
• b) Fonts ornamentals.
• c) Sistemes urbans de reg per aspersió.
• d) Elements de refrigeració per aerosolització a l'aire

lliure.
• e) Sistemes d'aigua contra incendis.
• f) Sistemes d'aigua d'instal·lacions interiors d'edificis
• g) Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir

aerosols.



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• es consideren instal·lacions de risc en teràpia
respiratòria:

• a) Equips de teràpia respiratòria.
• b) Respiradors.
• c) Nebulitzadors.
• d) Altres equips mèdics que entrin en contacte amb

les vies respiratòries.



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest
Decret les instal·lacions que estiguin ubicades en 
immobles dedicats a l'ús exclusiu d'habitatge, 
exceptuant aquelles que afectin l'ambient exterior 
d'aquests edificis. Això no obstant i davant
l'aparició d'un brot de legionel·losi, les autoritats
sanitàries poden adoptar les mesures de control 
que es considerin adients.



RESPONSABILITAT

• Les persones titulars de les instal·lacions de risc
definides són responsables del compliment de les 
disposicions que s'estableixen en la normativa. 

• Així mateix, són responsables que es portin a terme els
programes de manteniment, neteja i desinfecció de les 
instal·lacions i es verifiqui l'eficàcia d'aquests
programes mitjançant controls analítics periòdics. 

• La contractació d'un servei de manteniment extern no 
eximeix al titular de la instal·lació de la seva
responsabilitat. 

• També és responsabilitat dels titulars de les 
instal·lacions d'alt risc sol·licitar-ne la revisió periòdica
per una entitat o servei autoritzat.



AGENTS QUE INTERVENEN

• Les empreses que vulguin realitzar les activitats periòdiques
de control d'aquest tipus d'instal·lacions dins de l'àmbit de 
Catalunya han de sol·licitar l'autorització de l'Agència de 
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

• D'altra banda, el personal que realitza les operacions de 
manteniment higienicosanitari en instal·lacions de risc de 
legionel·losi ha de tenir acreditada una capacitació.

• Les persones físiques o jurídiques que realitzen tractaments
a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi han 
d'estar inscrites en el Registre oficial d'establiments i serveis
plaguicides (ROESP) de la Comunitat Autònoma on estigui
situat el seu domicili social.



EMPRESES
• Els requisits per a l’autorització d’entitats o serveis de revisió periòdica són els següents:

• Ser entitats o serveis, públics o privats, amb la seu social a qualsevol dels estats de la Unió Europea.

• Tenir un objecte social que permeti realitzar l'activitat de control periòdic i que expressament exclogui la realització de les activitats
següents:

• Manteniment i aplicació de biocides.
• Assessorament i/o auditoria en temes relacionats amb la prevenció de la legionel·losi.
• Anàlisi d'aigües.
• Instal·lació i disseny d'instal·lacions.
• Participació en la realització o execució de projectes d'instal·lacions de risc.

• Complir la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012, segons el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

• Disposar d'un professional director tècnic o persona responsable de l'entitat o servei de revisió, amb formació universitària de grau
superior o mitjà en l'àmbit de les ciències de la salut, les ciències ambientals, la biologia, la química, la física o l'enginyeria i que 
acrediti la superació del curs de formació de prevenció i manteniment de les instal.lacións amb risc de legionelosis.

• Comptar, per realitzar l'activitat de revisió, amb el personal amb estudis de batxillerat o equivalent, formació professional 2 o 
formació professional de grau mitjà, pel cap baix, que hagi superat el curs de formació. La plantilla de personal ha de ser suficient
per garantir una capacitat de resposta que permeti realitzar les revisions periòdiques en el termini màxim de tres mesos, comptats
des de la data de sol·licitud del servei.

• Disposar dels mitjans materials per poder realitzar l'activitat assumida.

• Disposar de protocols documentats adequats per a la planificació i la realització de les seves actuacions i que garanteixin la seva
correcta actuació, així com d'un sistema de registre que permeti avaluar les seves actuacions per part de l'òrgan del Departament
de Salut encarregat del seu control.



PERSONAL DE MANTENIMENT

• El personal que realitzi tractaments a instal·lacions per a la 
prevenció de la legionel·losi que pertanyi a una entitat o 
servei extern contractat, o bé sigui personal propi de 
l'empresa titular de la instal·lació, ha de disposar d'un nivell
de coneixements suficients per realitzar una prevenció
efectiva dels riscos per a la salut d'aquelles instal·lacions
que poden ser susceptibles de convertir-se en focus de 
propagació de la legionel·la.

• Aquesta formació la podrà impartir l'empresa titular de la 
instal·lació de risc per al seu propi personal o bé una entitat
o un servei extern de formació.

• Les persones responsables de les instal·lacions de risc han 
de disposar dels certificats que acreditin la formació que 
s'ha impartit al seu personal de manteniment encarregat
de la realització d'aquests tractaments.





Procediment de gestió per al 
responsable de les instal·lacions
• 1. Farà un inventari de les instal·lacions existents per cada centre de treball (o edifici) “Norma 

autocontrol” 
• 2. Notificació obligatòria

• 3. Lliurarà una còpia de l’esmentada fitxa al SPP del seu departament/organisme
• 4. Vetllarà per la realització i el compliment de les operacions de manteniment, neteja i 

desinfecció (si s’escau) d’acord amb les pautes i els terminis establerts per la legislació vigent i 
seguint els procediments, normes o instruccions de treball recomanats pel SPP en matèria
preventiva:





• 5. Vetllarà perquè el personal mantenidor estigui
informat i format, per tal de desenvolupar les seves
tasques d’acord amb les pautes higiènicosanitàries
establertes legalment i amb les pautes de seguretat
adients (procediments o normes de treball), en 
especial per al personal intern, així com per al 
personal extern contractat.

• 6. Informarà immediatament al SPP en els casos de 
detecció d’un positiu a les seves instal·lacions (per 
control de mostres) o en el cas d’afectats (tant de 
personal propi com extern)



REVISIÓ PERIÒDICA


