
 

 

 

CURS PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA 

 

Objectiu  
 

L’objectiu del curs és formar-nos per poder realitzar qualsevol tipus d’operació de 
manteniment i control de les instal·lacions amb risc de legionel·la i obtenir la titulació 
en tècnic de prevenció de legionel·losi amb reconeixement oficial.  

 
 

Destinataris 
 

Aquest curs s’adreça a gestors i treballadors d’instal·lacions juvenils que entre les 

seves funcions estigui el control i prevenció de la legionel·losi.  
 
 

Professorat 
 

El professorat prové d’Aula SPM, el departament de formació dels laboratoris SPM 
Controler, amb més de 15 anys d’experiència i que han homologat aquest curs amb 

el número de registre 32/2004 de l’Institut d’Estudis de la Salut.  
 
 

Contingut 
 

Importància sanitària de la legionel·losi 
 

Biologia i ecologia de l’agent causal 

Cadena epidemiològica de la malaltia  
Sistema de vigilància epidemiològica 
Instal·lacions de risc  
 

Àmbit legislatiu 
 

Prevenció de la legionel·losi (Decret 352/2004 i Real Decreto 865/2003) 

Responsabilitat de les empreses en la prestació dels serveis per la prevenció 
Normes tècnico-sanitàries sobre l’aigua de consum humà 
Aigües residuals i abocaments industrials  

ROESP. Producte químics (emmagatzematge, etiquetatge i transport)  
Instal·lacions tèrmiques dels edificis 

Codi Curs:  CF15-1  

Dates: Dijous, 3, 10 i 17 de desembre   Hores: 25 h 

Horaris:  de 9.30 a 14 i de 15 a 19 h Modalitat: Presencial 

Lloc: Hotel Granollers  

Acreditació oficial: Si  

Bonificable: Si  

Preu soci: 250,00 € (IVA no inclòs)               Preu no soci: 290,00 € (IVA no inclòs) 

Data límit d’inscripció: Dilluns, 16 de novembre  

http://www.spmcontroler.es/
http://www.spmcontroler.es/
https://goo.gl/maps/T78d8


 

 

 
 

 

Criteris generals de neteja i desinfecció 
 

Bones pràctiques de neteja i desinfecció 
Tipus de productes: desinfectants, antioxidants, antiincrustants, etc.  
Registre de productes: desinfectants autoritzats 

Altres tipus de desinfecció: física i físic-química  
 

Salut pública i salut laboral  
 

Marc normatiu  

Risc derivats de l’ús de productes químics 
Efectes per la salut derivats de l’ús de productes químics. Mesures preventives 
 

Instal·lacions de risc incloses a l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 865/2003 
 

Disseny, funcionament i models  
Programa de manteniment i tractament  

Presa de mostres  
Controls analítics  
 

Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control  
 

Identificació de punts crítics. Anàlisis de la instal·lació  
Mesures preventives  

Plans de manteniment, instruccions tècniques de treball i registres  
 

Pràctiques  
 

Presa de mostres i mesures in situ 
Interpretació d’etiqueta de productes químics  
Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions 

Complementació de fulles de registre de manteniment.  
 
 

Observacions 
 

- IMPORTANT: Caldrà superar un prova escrita i assistir al 100% del curs per poder 
obtenir el certificat acreditatiu.  

- Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació: L’ACCAC no pot garantir la 

realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la 
Fundación Tripartita si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació 
mínima de 15 dies sobre la data d'inici prevista del curs. 

- La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la seva confirmació. 
- La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà 

definitiva quan l’ACCAC rebi la documentació sol·licitada. 

- Aquest curs no es realitzarà si no s’arriba a un mínim de places necessàries.  
- L’Hotel Granollers disposa d’un bufet a partir de 15,00€. 
   

 
Més informació a serveis@accac.cat 

Tel. 93 412 14 34 

 
 

INSCRIU-T’HI 
 

mailto:serveis@accac.cat
http://docs.accac.cat/formacio/15_16/Formulari.html

