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CONDICIONS D’ADMISSIÓ: 
 

PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA CALDRÀ ENVIAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER CORREU ELECTRÒNIC O PORTAR-LA 
PERSONALMENT. LES INSCRIPCIONS ES CONSIDERARAN FORMALITZADES UNA VEGADA LLIURADA CORRECTAMENT TOTA LA DOCUMENTACIÓ 
SOL·LICITADA I S’ASSIGNARAN PER RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ. EN EL CAS DE NO AGREMIAT PERQUÈ LA INSCRIPCIÓ SIGUI EFECTIVA CALDRÀ 
HAVER REALITZAT EL PAGAMENT 48 HORES ABANS DE L’INICI DEL CURS, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I ENVIAR EL CORRESPONENT 
RESGUARD PER CORREU ELECTRÒNIC a formacio.info@elgremi.cat. SI NO S’ARRIBA AL MÍNIM D’ALUMNES ESTABLERT, EL GREMI ES RESERVA EL 
DRET D’ANUL·LAR EL CURS. EN EL CAS DE CAUSAR BAIXA DEL CURS NO ES TORNARAN ELS DINERS, EXCEPTE EN CAS DE FORÇA MAJOR.  

 

ACTUALITZACIÓ DEL CURS OFICIAL 
DE PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI 

                            
DADES CURS                                                                                           Codi: 0471020A5     

 

DATA INICI: Dimecres 18 de novembre de 2020                 DATA FI: Dimecres 25 de novembre de 2020 
  

HORARI: de 9:00 a 14:00 hores (tots dos dies)              DURADA: 10 hores lectives presencials     

LLOC: Gremi d’Instal·ladors de Girona  Aula teòrica 5 - C. Cartellà, 8-12 Pol. Ind. Domeny 17007 Girona 
 

PREU:    AGREMIATS: 175 €            NO AGREMIATS: 230 € 

 

INFORMACIÓ                                     
 

L’apartat cinquè de l’Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, que regula el procediment per a l’homologació dels cursos 
de formació del personal que realitza les operacions de manteniment higienicosanitari de les instal·lacions objecte del 
Real Decret 909/2001, de 27 de juliol, estableix que els professionals responsables del manteniment de les instal·lacions 
susceptibles de contaminar per legionel·la, hauran de fer una actualització de la formació cada cinc anys per 
adequar-se als avenços científics i tècnics dels continguts del programa actual. 

 

ADREÇAT: Als professionals que han fet el Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi (25 hores) i compleixin el 
termini establert de cinc anys per renovar-ho (primera actualització); els que fa 5 anys que van fer la primera 
actualització (segona actualització) i els que fa 5 anys que van fer la segona actualització (tercera actualització). 

 

PROGRAMA                                        

1. Programa de manteniment higienicosanitari: 
Diagnosi de la situació. Programa d’actuació. 
Avaluació........................................... (2 hores) 
 

2. Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per 
la valoració del risc en instal·lacions susceptibles 
de proliferació de la legionel·losi que 
constitueixen un risc emergent per la seva 
ubicació en espais públics (ex. Nebulitzadors)
 .......................................................... (2 hores) 

 

3. Biocides i productes químics d’elecció en cada 
una de les instal·lacions de risc en les quals la 
legionel·losi pot proliferar i disseminar-se
 .......................................................... (1 hora) 

4. Presa de mostres. Certificació i acreditació..............
................................................ (1,5 hores) 
 

5. Actualització sobre tècniques analítiques de 
detecció de la legionel·losi: tècniques de detecció 
ràpida ..................................... (1 hora) 
 

6. Responsabilitats de les empreses de manteniment 
................................................ (1 hora) 
 

7. Actualització normativa en la legislació nacional i 
autonòmica en relació amb la legionel·losi, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient
................................................ (1,5 hores) 

 
PROFESSOR: Professorat Acreditat per la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Direcció General de 
Professionals de la Salut. 
 

AFORAMENT: Màxim 13 alumnes. Se seguiran les mesures d’higiene i seguretat establertes per les autoritats 
sanitàries. 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:   
 

. Sol·licitud d’inscripció i fotocòpia del DNI vigent. Document RGPD. 

. Fotocòpia certificat del Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi (1a actualització). 

. Fotocòpia certificat del Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi + fotocòpia certificat primera actualització  
(2a actualització). 

. Fotocòpia certificat del Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi + fotocòpia certificat segona actualització 
(3a actualització). 

 

IMPORTANT: Per obtenir el certificat d’actualització, segons normativa vigent, l’assistència ha de ser del 100%.  
 

 PER INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: Gremi d’Instal·ladors de Girona  Tel. 972 412 615 – formacio.info@elgremi.cat  

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, en les 
cotitzacions a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta. En el cas que us vulgueu 
bonificar la formació, la documentació s’ha de lliurar com a màxim 15 dies abans de l’inici del curs. 
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