
 

Calendari del curs:  
Dimecres 14 i Dijous 15 de desembre 
Durada: 10 hores  
Horari : de 15:00h a 20:00h 
Lloc d'impartició: Grup CIEF de Reus 
Cost: 130 € + IVA/alumne (100% Bonificable)  
 

Curs teòric-pràctic de  

Renovació Oficial de LEGIONEL·LA 

 L’Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer regula el procediment per a l’homologació dels cursos de 
formació de personal que realitza les operacions de manteniment higiènic-sanitari d’instal·lacions 
amb el risc de Legionel·losi.  L’apartat cinc de la citada Ordre estableix que: “El personal que 
realitzi operacions de manteniment higiènic-sanitari realitzarà un cus cada cinc anys que suposi 
una adequació als avanços cientificotècnics dels continguts de l’annex, la durada mínima del qual 
serà de deus hores i inclourà l’actualització dels seus coneixements sobre la legislació vigent en matèria 
de salut pública i salut laboral, identificació de punts crítics i elaboració de programes de control”. 

Continguts:   - Actualització normativa de la legislació nacional i autonòmica en relació amb la 
Legionel·la, prevenció de riscos laborals i mediambiental. 

     - Bones pràctiques de neteja i desinfecció 
     - Metodologia de control de punts crítics en instal·lacions de risc de Legionel·losi 
     - Actualització del manteniment higiènic-sanitari de les instal·lacions amb major 
probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la 
     - Actualització del manteniment higiènic-sanitari de les instal·lacions amb menor 
probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la 
de programes de control. 
 

A qui va dirigit: Als professionals responsables del manteniment de les instal·lacions 
susceptibles de contaminar per legionel·la i que hagin realitzat amb una anterioritat mínima de 5 
anys un curs de Control i Diagnòstic d’Instal·lacions de Risc davant la Legionel·losi. Aquesta 
actualització es necessària per adequar-se als avenços científics i tècnics dels continguts del 
programa actual. 
 

Formadora:  Núria Girbau. 
 

Informació i inscripcio 
CAMBRA DE COMERÇ DE VALLS 
Dpt. Formació - C/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS 
Tel. 977 60 09 09 – formacio@cambravalls.com   -  www.cambravalls.com 
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