GUIA CONTINGUT BÀSIC DE MEMÒRIA SANITÀRIA PER
ACTIVITATS AMB RISC DE LEGIONEL·LA
1. Dades d’identificació de la instal·lació:
a. Nom comercial, domicili de la instal·lació, població codi
postal, telèfon, fax, correu electrònic
b. Nom i cognoms o Raó social del titular, NIF/CIF, domicili
social del titular, Població, Telèfon, Fax, correu electrònic,
nom i cognoms del representant
2. Descripció d’activitat:
a. Hotel, hotel amb jacuzzi, spa, club esportiu, Wellness center,
rentat de cotxes, font ornamental, activitats amb sistema
d’aspersió, activitats industrial amb torres de refrigeració...
3. Normes i referències. Disposicions legals i normes aplicables.
• Decret 352/2004 de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control
de la legionel·losis.
• Real decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen
los criterios higienicosanitarios para la prevención i el
control de la legionelosis.
4. Descripció de les instal·lacions
• Classificació de la instal·lació: alt risc, baix risc
• Torre de refrigeració, condensador evaporatiu, AFCH, ACS,
sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant,
piscines amb recirculació d’ús col·lectiu...
• Origen d’aigua: xarxa municipal, pròpia, cubes de la xarxa
municipal, mixta.
• Número de dipòsits, acumuladors i capacitat
• Número de circuits , núm. de terminals, núm de circuits amb
retorn i descripció del tipus de retorn: unidireccional.
* En cas de torres de refrigeració i condensadors evaporatius,
tal com marca el Decret 352/2004 article 4, a l´Ajuntament el
model de notificació d´aquestes instal.lacions sobre la fitxa
tècnica que figura a l´ANNEX 1.

5. Esquema de les instal·lacions: Plànol i esquemes hidràulics
• Plànol de la instal·lació (alt risc): descripció de tots els seus
components, punts crítics, vàlvules antiretorn, vàlvules de
drenatge, disposició de dipòsits
• Esquema hidràulic (baix risc)
6. Sistemes d’autocontrol
• Descripció dels programes de manteniment i revisió de les
instal·lacions: mesures de revisió generals, neteja i
desinfecció de les instal·lacions, controls analítics.
• Descripció del programa de tractament de l’aigua
(productes, dosis, mesures de control).
• Descripció del programa de neteja i desinfecció
(freqüència i mètode).

