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CURSOS
PREVENCIÓ
DE LA LEGIONEĿLOSI 
3edicions 

2015 
CURS DE 25 HORES
FEBRER JUNY OCTUBRE

CURS DE 10 HORES
actualització NOVEMBRE

LA PROTECCIÓ DE LA SALUT  
és responsabilitat de tots



Curs per al manteniment  
higienicosanitari d’instaŀlacions  
de risc davant la legioneŀla
El curs és de 25 hores lectives i va adreçat  
a tots aquells professionals, que per la seva  
activitat laboral, realitzen tractaments de prevenció  
de la legioneŀlosi (Decret 352/2004,  de 27 de juliol  
i publicat en el DOGC núm. 4185 de data 29 de juliol del 2004).

Ha estat autoritzat per la Direcció General de Planificació  
i Recerca en Salut i homologat per la Direcció General  
de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum  
amb data 25 d’abril del 2003.

Curs d’actualització 
El curs és de 10 hores lectives i va adreçat  
a tots aquells professionals que faci cinc anys  
que hagin fet la formació i continuïn desenvolupant  
la seva tasca en el camp de la prevenció de la legioneŀlosi. 

DIA1
•  Presentació del curs

•  Importància sanitària  
de la legioneŀlosi (2h)

•  Salut pública i laboral (3h)

DIA2
•  Àmbit normatiu (3h) 

•  Instaŀlacions de risc incloses 
en l’àmbit d’aplicació del 
Reial decret 865/2003 (2h)

DIA3
•  Presa de mostra  

i controls analítics (2h)

•  Criteris generals de neteja  
i desinfecció (3h)

DIA4
•  Visita a instaŀlacions (3 h)

•  Identificació de punts crítics  
i elaboració de programes  
de control (2h)

DIA5
•  Pràctiques (4h)

•  Avaluació (1h)

CURS COMPLET  
25 HORES LECTIVES

Dates 2015
1a edició  
del 23 al 27 de febrer
2a edició  
del 15 al 19 de juny
3a edició  
del 19 al 23 d’octubre

Horari 
De 15 a 20 hores  

Matrícula 
300 €  

Places 
25

DIA1
•  Presentació del curs

•  Actualització normativa  
de la legislació nacional  
i autonòmica en relació  
amb la legioneŀlosi,  
prevenció de riscos laborals  
i mediambientals (1h)

•  Bones pràctiques de neteja  
i desinfecció. Novetats  
en el disseny i manteniment 
de les instaŀlacions. Registre 
d’actuacions (2h)

•  Metodologia de control  
de punts crítics  
en instaŀlacions de risc  
de legioneŀlosi. Avaluació  
de riscos (2h)

DIA2
•  Actualització  

del manteniment  
d’instaŀlacions amb menys 
possibilitat de proliferació  
i dispersió de legioneŀla (2h)

•  Actualització del manteni-
ment d’instaŀlacions  
amb més probabilitat  
de proliferació i dispersió  
de legioneŀla (3h)

Inscripcions 
www.cofb.org  

Contacte  
Montserrat Ródenas 
Telèfon 93 244 07 13  
Correu electrònic mrodenas@cofb.net

Aquesta acció formativa pot bonificar-se  
a través de la Fundación Tripartita  
para la Formación en el Empleo  
i pel Fons Social Europeu

CURS 
D’ACTULITZACIÓ
10 HORES LECTIVES

Dates 2015
16 i 17 de novembre

Horari 
De 15 a 20 hores  

Matrícula 
150 €  

Places 
25


