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En que consiste la evaluación del riesgo? 
 
Revisión de los factores de riesgo: estructural, de 
mantenimiento y de funcionamiento  
 
Revisión documental del registro de las actuaciones 
de mantenimiento y las incidencias 

La evaluació del riesgo en les installaciones de bajo riesgo de transmitir legionella 

Moderador
Notas de la presentación
Remarcar la diferencia entre el hecho de la labor inspectora que supone el control de los factores que dependen del titular de la instalación de la evaluación de riesgo, donde desde un punto de vista que intenta englobar toda la instalación junto con el mantenimiento que se realiza, se proponen unas medidas de mejora a fin de reducir las posibilidades de riesgo de la misma. En definitiva es un intento de ofrecer mejoras y concienciar de la necesidad de llevar a cabo las acciones de mantenimiento a fin disponer de instalaciones seguras. 
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Puntuación de los factores de riesgo:  
 
Cada factor de riesgo dispone de un valor que se asigna 
en base del estado observado,  el cual varia entre :  
 

• muy alterado  

• discretamente alterado  

• correcto  
 

 
 

La evaluació del riesgo en les installaciones de bajo riesgo de transmitir legionella 
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Objetivo de la evaluación de riesgo:  
 

• Censo actualizado  

• Dar a conocer el estado de las instalaciones 

• Ofrecer un valor (numérico) entendible para todos  

• Recomendaciones técnicas para la mejora  

• Sensibilizar a los municipios de la problemática  
 

La evaluación del riesgo en les instalaciones de bajo riesgo de transmitir legionella 
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Tipologia de la instal·lació N instal·lacions  
ACS  87 

ACI  7 

FO  35 

RAMU 52 

SAAPA 2 

Datos de la evaluación: 

ACS 
48% 

RAMU 
28% 

FO 
19% 

ACI 
4% SAAPA 

1% 

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES EVALUADAS 

La evaluación del riesgo en les instalaciones de bajo riesgo de transmitir legionella 

38 municipios visitados y 183 instalaciones evaluadas 
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se contemplan aquellas que superan los 60 puntos 

Instal·lacions < 60 punts Instal·lacions > 60 punts

10,00%

30,00%

50,00%

70,00%

90,00%

ACS
RAMU

FO
ACI

SAAPA

% que superan los 60 puntos

% que no superan los 60 puntos

L’avaluació del risc en les instal·lacions de baix risc de transmetre legionel·la La evaluación del riesgo en les instalaciones de bajo riesgo de transmitir legionella 
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37,9% 

55,2% 

8,0% 

13,8% 

16,1% 

18,4% 

9,2% 

12,6% 

46,0% 

27,6% 

Planols o esquemes hidràulics

Tª consigna

Clau mostra retorn

Clau drenatge acumulador

Accès acumulador

Drenatge circuït

Filtre escomesa

Seguiment Tª maxim consum

Programa manteniment

Analítiques

DEFICIÈNCIES EN AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

DEFECTOS OBSERVADOS POR TIPOLOGÍA DE INSTALACIÓN  
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67% 

13% 

79% 

21% 

56% 

65% 

52% 

46% 

35% 

33% 

10% 

17% 

Esquema hidràulic

Recollida mostres boquilles

Analítiques

sistema de cloració

Nivells de Cl / pH

Seguiment de Ta aigua

Manteniment ( materia orgànica i biofilm)

Manteniment incrustacions/ corrossió

Aturada amb tto de xoc abans de tornar a emprar-la

Practiques de risc en reg de camps de futbol

Origen de l'aigua

Manteniment dipòsit

DEFICIÈNCIES EN REG PER ASPERSIÓ 
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80% 

66% 

54% 

17% 

51% 

69% 

31% 

31% 

31% 

6% 

23% 

Esquema hidràulic

Recollida mostres boquilles

Analítiques

sistema de cloració

Nivells de Cl / pH

Seguiment de Ta aigua

Manteniment ( materia orgànica i biofilm)

Manteniment incrustacions/ corrossió

Nivell d'aerosolització

Aturada amb tto de xoc abans de tornar a emprar-la

Manteniment i renovació d'elements trencats o defectuosos

DEFICIÈNCIES EN FONTS ORNAMENTALS 
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57% 

57% 

57% 

43% 

Esquema hidràulic

Analítiques

Paràmetres FQ

Manteniment i neteja dipòsit

DEFICIÈNCIES EN AIGUA CONTRA INCENDIS 
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Defectos más habituales:  
 

• Falta de esquemas o planos de los circuitos hidráulicos 

• Controles analíticos 

• Recogida de muestras  

• Mantenimiento periódico deficiente o inexistente  

• Controles de los niveles de Cl, pH, Tª  

 

La evaluación del riesgo en les instalaciones de bajo riesgo de transmitir legionella 
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REG PER ASPERSIÓ EN MEDI URBÀ: CAMPS ESPORTIUS I JARDINS AMB GESPA NATURAL 
 

 
ELEMENT / 

PARÀMETRE ACCIONS / VALORS PARAMÈTRICS 

PERIODICITAT 

OBSERVACIONS TRACTAMENT 
CORRECTOR 

 
 

D S M T 6
M A 

RESPONSABLE DE 
FER L’ACCIÓ 

   

R
E

V
IS

IÓ
 

Aigua 
Conèixer l’origen / en cas de no ser de xarxa si és de nova 
construcció, qualitat inicial      A 

Analítica microbiologia inicial segons RD 
140/2003 – RD 1620/2007 

Garantir qualitat ( 
connexió a xarxa, 
tractaments,...)  

Responsable 
empresa 

Dipòsits 

Comprovació, mitjançant inspecció visual, de l'estat de 
conservació i neteja (presència de brutícia, llots, corrosió o 
incrustacions)      A  

Neteja i desinfecció de 
xoc  
(Annex 3B RD 865/2003 

Empresa 
especialitzada 
autoritzada 

Instal·lació: estat 
general 

Revisió de tots els elements, reparant o substituint aquells 
de funcionament defectuós o mala conservació, a més de 
realitzar la neteja general     

6
M  Estanqueïtat i absència de fugues 

Neteja i desinfecció de 
xoc  
(Annex 3B RD 865/2003 

Empresa 
especialitzada 
autoritzada 

Punts terminals 
(broquets) 

Comprovació mitjançant inspecció visual que no hi hagi 
presència de brutícia, corrosió o incrustacions. La 
polvorització ha de ser homogènia.     

6
M  

Cal fer revisió periòdica rotatòria a fi que a 
final d'any s'hagin revisat tots els elements 

Desinfecció punt per punt 
de tots els  broquets 

Empresa 
especialitzada 
autoritzada 

Bombes d'impulsió 
Correcte funcionament, sense pèrdues de pressió, fugues 
d'aigua ni processos de corrosió      

6
M  Observar la P de funcionament  Empleat responsable 

Filtre protecció general  Observar obstruccions i comprovar el correcte funcionament      
6
M  Observar la P de funcionament Neteja o substitució filtre Empleat responsable 

Filtres de broquets Observar obstruccions i comprovar correcte funcionament   M*  
6
M  *  En cas que no hagi filtre protecció general Neteja o substitució filtre Empleat responsable 

Equips de desinfecció 
de l'aigua Comprovació del correcte funcionament. Calibrat   M    

Recomanat disposar d’un sistema de 
cloració automàtica en dipòsit amb sistema 
de recirculació Calibrar 

Encarregat / 
responsable 
verificació 

              

P
A

R
À

M
E

T
R

E
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 Control Tª   < 20ºC  / Dipòsit i broquets  S     Avaluar simultàniament Tª / Cl / pH  Empleat responsable 

Nivell de Clor Residual 
Lliure ( ClLlR  ) 

0,6 - 1,0 mg/L / Dipòsit i broquets   S     Camps amb gespa natural Ajustar Empleat responsable 
1,0 mg/L / Dipòsit i broquets   S     Camps amb gespa artificial Ajustar Empleat responsable 
0,3 - 0,8 mg/L  / Dipòsit i broquets  S     Jardins amb gespa natural  i fauna aquàtica   Ajustar Empleat responsable 

0,6 – 1,0 mg/L  /  Dipòsit i broquets   S     
Jardins amb gespa natural  amb aigua de 
pou (captació pròpia)   Ajustar Empleat responsable 

pH  6,5-9,5   S     Avaluar simultàniament Tª / Cl / pH Ajustar Empleat responsable 

Legionel·la spp Absència  /  Dipòsit i broquets       A 

Periodicitat mínima.  
Mostres 15 dies desprès de tractament de 
xoc 

Neteja i desinfecció de 
xoc 

Laboratori homologat 
autoritzat per 
Legionel·la 

Aerobis totals ≤ 100.000 Ufc/L  / Dipòsit i broquets    T   
Recollida de mostres amb hisop de 
broquets i part d’incrustacions d’ells  

Neteja i desinfecció de 
xoc 

Laboratori homologat 
autoritzat per 
Legionel·la 

  

N
 &

 D
 

Neteja i desinfecció 

Tots els elements de la instal·lació 
D’acord amb el capítol 10 (apartat 4.3.4) de la Guia Tècnica 
del Ministerio      A 

Al posar-la en funcionament per primer cop 
Reparació o modificació estructural  
Aturada superior a un mes 

Neteja i desinfecció de 
xoc 

Personal propi / 
extern amb formació 
acreditada   

 

 

Comentaris addicionals Aturada de la instal·lació durant un període > 1 mes .      Buidat complert de la instal·lació Tractament de xoc 

Personal propi / 
extern amb formació 
acreditada   

 

Esquemas y tablas 
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Tª< 20 ºC 

ESQUEMA REG PER ASPERSIÓ EN MEDI URBÀ: amb sistema de aprofitament d’aigües pluvials i dipòsit recollida pluvials amb tractament 

pH Cl 

Equip desinfecció: 
setmanal.  

Autòmat 

Filtre pluvials: 
Semestral 

Circuït/canonades:  Semestral 

Bomba: 
Semestral 

Dipòsit recollida pluvials:  
Anual 

Aigua de xarxa 

Filtre protecció 
general: Semestral 

Broquets: Semestral, Tª < 20 ºC  
ClRLl = dipòsit : Setmanal  
• Camps amb gespa natural:  0,6 - 1,0 mg/L 
• Camps amb gespa artificial:  1,0 mg/ L 

Accés interior 
protegit 

Dipòsit: Neteja Anual 
Tª < 20 ºC 
Cl2 0,6 – 1 mg/L 
pH 7-8 
 

Filtres broquets: 
 Mensual 

M                  M M 

Analítiques:  
AT.-Trimestral <105 Ufc/ml   
Lg. – Anual absència 

Filtre  80 – 150 μm 

Filtre sorra 

Desguàs  

Prefiltre: bomba:  
Mensual 
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FONTS ORNAMENTALS 
 

 
 ELEMENT / 

PARÀMETRE ACCIONS / VALORS PARAMÈTRICS 
PERIODICITAT 

OBSERVACIONS TRACTAMENT 
CORRECTOR 

 
RESPONSABLE DE 

FER L’ACCIÓ 
 D S M T 6

M A 

             

R
E

V
IS

IÓ
 

Aigua 
Conèixer l’origen / en cas de no ser de xarxa si és de 
nova construcció, qualitat inicial      A 

Analítica microbiologia inicial segons RD 
140/2003 – RD 1620/2007 

Garantir qualitat (connexió 
a xarxa, tractaments...) Responsable empresa  

Dipòsits  

Comprovar, mitjançant inspecció visual, de l'estat de 
conservació i neteja (presència de brutícia, llots, corrosió 
o incrustacions)    T    Neteja i desinfecció de xoc 

Personal propi / extern 
amb formació acreditada   

Recirculació aigua Freqüència de renovació de l’aigua  Q     Tot el volum s’ha de renovar en 15 dies  Empleat responsable 

Instal·lació: estat 
general  

Revisió de tots els elements reparant o substituint 
aquells de funcionament defectuós o mala conservació. 
més de realitzar la neteja general.    T   

Estanqueïtat i absència de fugues.  
I sempre que sigui necessari  

Substitució d’elements 
defectuosos.  
Neteja i desinfecció de xoc  

Personal propi / extern 
amb formació acreditada   

Punts terminals 
(broquets) 

Comprovar mitjançant inspecció visual que no hi hagi 
presència de brutícia, corrosió o incrustacions. La figura 
del raig ha de ser homogènia.     

6
M  

Com element dins del vas, la revisió 
especifica coincideix amb la del vas 

Neteja, desincrustació i 
desinfecció de xoc 

Personal propi / extern 
amb formació acreditada   

Filtres bomba  
Observar obstruccions i comprovar el correcte 
funcionament .      

6
M  Observar la P de funcionament Neteja de filtre 

Personal propi / extern 
amb formació acreditada   

Bombes d'impulsió 
Correcte funcionament, sense pèrdues de pressió, fuites 
d'aigua ni processos de corrosió ni incrustacions     

6
M  

Observar la P de funcionament 
Recirculació de tot l’aigua en < 4h Reparar o substituir  

Personal propi / extern 
amb formació acreditada   

Vas de les fonts i tots 
els elements que 
inclou 

Absència de brutícia, algues, llots, corrosió o 
incrustacions en els elements (llums, peus broquets, ...). 
L'aigua ha d'estar clara i neta.    T   

Estat general, brutícia, algues, llots, 
terbolesa, incrustacions 

Neteja, desincrustació i 
desinfecció Empleat responsable 

Prefiltre vas 
Retirada d’elements que taponin el pas (fulles, papers, 
plàstics, plomes i altres elements d’aportació ciutadana)    M    

Fer-ho amb la periodicitat necessària per a 
que no s’obturi Neteja Empleat responsable 

Equips de desinfecció 
de l'aigua Comprovar el correcte funcionament. Calibrat   M    Recomanat el calibrat  Ajustat 

Encarregat / responsable 
verificació 

Sistema de filtració  Comprovar el grau de saturació (P manòmetre)  S   

6
M 
*  

Observar la P de funcionament del sistema. 
 * Revisió mínima semestral i sempre que 
calgui Neteja del filtre Empleat responsable 

             

P
A
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Control Tª < 20ºC  / Dipòsit i vas    T   Avaluar simultàniament Tª / Cl / pH 
Renovació parcial de 
l’aigua Empleat responsable 

Clor Residual Lliure  > 0,5 mg/ L  / Dipòsit, vas i broquets  S      Ajustar  Empleat responsable 
pH   7-8   S      Ajustar Empleat responsable 

Legionel·la spp Absència  / Dipòsit i broquets      A 

Mínim anual (preferible a l’estiu).   
Recollida de mostra amb hisop arrossegant 
part del contingut dels broquets.  Neteja i desinfecció de xoc* 

Laboratori homologat 
autoritzat per Legionel·la 

Aerobis totals ≤ 100.000 Ufc/L  / Dipòsit i broquets     
6
M  

Un valor elevat pot interferir en la 
determinació de legionel·la Neteja i desinfecció de xoc* 

Laboratori homologat 
autoritzat per legionel·la 

Comentaris 
addicionals 

Si Legionel·la spp valor no determinable per flora 
interferent .       Neteja i desinfecció de xoc* 

Personal propi / extern 
amb formació acreditada   

              

N
 &

  

Neteja i desinfecció* Tots els elements de la instal·lació 
D’acord amb el capítol 9 (apartat 4.3.4) de la Guia 
Tècnica del Ministerio       A 

Al posar-la en funcionament per primer cop 
Reparació o modificació estructural  
Aturada superior a un mes Neteja i desinfecció de xoc 

Personal propi / extern 
amb formació acreditada   
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ESQUEMA: FONTS ORNAMENTALS amb vas amb filtració i sistema cloració automàtica al retorn del vas 

pH Cl 

Bomba: Semestral 

Autòmat: Mensual.  
Rev. Funcionament / calibrat 

Vas i tots els  elements : Trimestral   

Tª < 20 ºC 

Circuït/canonades :  
Trimestral ?  

Broquets: Semestral  

Analítiques:  
AT.-Semestral <105 Ufc/ml   
Lg. – Anual < 100 Ufc/ L 

Sobreeixidor 

Desguàs  

Filtre :  Saturació setmanal   
/ Rev. Semestral 

Prefiltre vas:  
Mensual 

Prefiltre: bomba:  
Mensual 

Vas :  Setmanal     
Tª < 20 ºC 
ClRLl >0,5 ppm 
pH: 7-8 
Renovació: 15 dies 

Vàlvula  sis  vies 
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Para más información 

Josep Lana Moliner 

Técnico de Salut Pública 

Tfno.  934022222    ext. 35241 

lanamj@diba.cat 

Gracias por vuestra atención 
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