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PRESENTACIÓ

L’aparició del Decret 95/2000 sobre vigilància sanitària de les piscines
d’ús públic va establir l’obligatorietat d’elaborar un seguit de plans
d’autocontrol per garantir la salubritat d’aquests espais públics cada
cop més concorreguts.
Des de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
es va copsar la necessitat d’elaborar un seguit de manuals que servissin als municipis per a la confecció d’aquests plans d’autocontrol, tant
pel que fa a la seva elaboració en les instal·lacions pròpies, com des del
punt de vista de la inspecció en el cas d’instal·lacions de gestió privada. Per això, l’any 2001 es va publicar el manual Neteja i desinfecció
de les instal·lacions esportives: planificació i control, que té continuïtat en el manual sobre ventilació i climatització que avui us presentem.
Aquest manual va, doncs, adreçat a tot el personal tècnic municipal que
té a càrrec seu la tasca de garantir les condicions ambientals (ventilació i temperatura) dels poliesportius municipals, i també al personal tècnic municipal encarregat de la inspecció d’instal·lacions esportives
(públiques o privades), perquè puguin valorar els elements de risc
sanitari pel que fa a les condicions de ventilació i climatització.
Esperem que aquest manual us sigui d’utilitat, alhora que us manifestem que la nostra intenció és seguir elaborant material documental útil per al desenvolupament de la vostra feina.
José Montilla
President de la Diputació de Barcelona
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INTRODUCCIÓ
Els sistemes de ventilació i climatització tenen com a objectiu la millora de la qualitat de l’aire interior, i per això es realitza un tractament
de l’aire.
La ventilació és, doncs, essencial per controlar la qualitat de l’aire interior i consisteix en la renovació de l’aire interior d’un recinte mitjançant
l’extracció d’aquest aire, que és substituït per aire nou exterior.
La renovació de l’aire interior es fa en funció de la contaminació interior. Per tant, aquesta renovació ha de poder ser aturada quan les
dependències no s’usin, i funcionar de manera automàtica quan es produeixi activitat en base a la concentració de CO2, que mesurarem mitjançant sondes (s’aconsella no excedir els 1.000 ppm). Però no tan sols
s’ha de tenir en compte la renovació de l’aire, sinó que, perquè hi hagi
confort, també és important la temperatura de l’aire.
Hi ha, doncs, diferents sistemes que ens permeten aquesta activitat de
climatització.

1. Sistemes d’emissió de calor
En trobarem de dos tipus diferents:

1.1. Sistemes d’impulsió d’aire calent
Aquests sistemes poden generar en l’usuari un disconfort lleuger, causat per la producció de velocitats d’aire excessives en determinades
zones. D’aquest tipus hi ha:
• Climatitzadors: són equips de condicionament d’aire (fred o calor)
que contenen elements de moviment, renovació, filtració i refrigeració o calefacció de l’aire.
• Aerotermos: són emissors de calor que, a la vegada, són generadors.
Estan constituïts per un ventilador, un filtre, un cremador i un bescanviador.
• Ventiladors o fancoils: són equips de condicionament d’aire (fred o
calor) constituïts per una bateria de bescanvi tèrmic, un ventilador
amb velocitats diferents i un filtre.
• Radiadors.
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1.2. Sistemes radiants
Ofereixen a l’usuari un major confort. N’hi ha de diferents tipus:
• Tubs radiants: són equips de calefacció que se solen situar a la part
superior del recinte i estan constituïts per tubs que radien cap a l’espai que cal climatitzar el calor que transmeten els fums de combustió que circulen pel seu interior.
• Panells radiants: solen estar situats al sostre de les dependències, pel
seu interior circula aigua calenta i radien calor cap a la zona d’activitat.
• Terres radiants: consisteixen en un circuit de canonades situades
sota el paviment per on circula aigua calenta.
• Radiadors: es troben inclosos en els dos sistemes, ja que escalfen l’aire per convecció i per radiació.

2. Sistemes recuperadors de calor
El RITE1 determina que les instal·lacions en què el cabal d’aire és superior a 3 m3/h i que tenen un funcionament que superi les 1.000 hores
anuals han de disposar de recuperadors de calor. Hi ha dos tipus de
recuperadors de calor:
• Recuperadors de plaques: són els més utilitzats, i les seves característiques principals són:
– El canvi de calor es produeix entre dos fluxos d’aire a través de plaques (els fluxos poden ser oposats, creuats o paral·lels).
– Els dos fluxos circulen rigorosament separats; per tant, no hi pot
haver cap contaminació de l’aire nou per part de l’aire d’extracció.
– No hi ha cap peça mòbil en el sistema, i, per tant, no hi pot haver
desgast.
El rendiment d’aquests recuperadors es controla regulant el cabal de
l’aire d’extracció.
• Recuperadors rotatius: en aquest cas dos corrents d’aire que es
mouen a contracorrent travessen el recuperador, l’aire calent d’extracció i l’aire fred que es vol escalfar.

1
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Estan constituïts per:
– Una estructura de suport i protecció, que té un element cilíndric, i
el motor que el fa girar.
– Un rotor que constitueix la massa acumuladora on es produeix l’intercanvi de calor, de manera que l’aire d’extracció es refreda en travessar les fibres del rotor que està en constant rotació, així que quan
entra en contacte amb l’aire fred li cedeix el calor que ha absorbit.
Si l’element cilíndric s’impregna d’una substància absorbent, també
es pot produir un assecament de l’aire d’extracció.

3. Sistemes de refrigeració
Finalment, el darrer tractament a què podem sotmetre l’aire és la
refrigeració. Disposem també de diferents tipus de mecanismes:
• Free-cooling: funciona amb una bateria de fred que tan sols entra
en funcionament quan la comparació d’entalpia (temperatura i
humitat relativa) entre l’aire exterior i l’aire interior de retorn ho
requereixi (quan l’entalpia de l’aire de retorn sigui inferior a la de
l’aire exterior). A la vegada, aquest sistema provoca una sobreventilació que millora substancialment la qualitat de l’aire.
• Refrigeradors amb recuperació de calor: en aquest sistema es disposa
d’evaporadors a través dels quals el refrigerant absorbeix calor de la
dependència o del retorn d’aigua freda (segons sigui un sistema
d’expansió directa o una central de producció d’aigua freda).
• Refredament evaporatori: es tracta d’equips per on es fa circular l’aire que s’ha de refredar tot sotmetent-lo a una fina dutxa d’aigua.
Així s’assoleix el refredament i la humidificació de l’aire tractat. El
mecanisme és molt simple, tan sols necessita el bombeig de l’aigua
i l’accionament d’un ventilador.
Hem vist, doncs, que hi ha diferents sistemes de tractament de l’aire
interior, que necessiten, per acomplir el Decret 95/2000 sobre normes
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, que es confeccioni un pla
d’autocontrol dels sistemes de ventilació i calefacció. Per tant, en els
capítols següents d’aquest manual es pretén establir les pautes que
hauria de seguir aquest pla d’autocontrol.
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QUALITAT AMBIENTAL EN INTERIORS

L’objecte d’aquest estudi és l’elaboració del Pla de control del manteniment higiènic dels sistemes de ventilació-climatització en les installacions esportives d’ús públic. Per aquest motiu es descriuran les
instal·lacions de risc objecte de control, la neteja de les instal·lacions i
la prevenció de la legionel·losi adequada a la normativa vigent.

1. Instal·lacions esportives: equipaments de risc
Els equipaments de risc de les instal·lacions esportives que interaccionen sobre la qualitat ambiental interior són:
a) Piscines cobertes
b) Spa
c) Jacuzzi
d) Gimnàs
e) Vestuaris
f) Sistemes d’aigua contra incendis
g) Torres de refrigeració
h) Aigua sanitària calenta i freda
i) Sales climatitzades

2. QAI (qualitat ambiental interior)
2.1 Definició de QAI
Conjunt de propietats fisicoquímiques i microbiològiques de l’aire
interior que en determinen l’aptitud per satisfer les necessitats de
salut i confort per als usuaris.
Els paràmetres a avaluar en QAI són:
1. Valoració de l’estat higiènic de les instal·lacions
2. Valoració dels nivells de ventilació dels locals
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3. Valoració de les condicions termohigromètriques. Condicions físiques
4. Valoració de contaminants químics
5. Valoració de contaminants microbiològics
Els nivells recomanats per avaluar aquests paràmetres es basen en:

1. Valoració de l’estat higiènic de les instal·lacions
Els valors recomanats són els esmentats a la taula 1 de la pàgina 32.

2. Valoració dels nivells de ventilació dels locals
El nivell de ventilació es determinarà per la concentració de diòxid de
carboni mitjançant equips de lectura directa a l’interior i exterior, el
càlcul de cabdal d’aire per persona i la valoració segons la Norma
UNE-EN ISO 100011:1991 La ventilació per una qualitat acceptable de
l’aire en la climatització dels locals, segons la qual el nivell de CO2 serà
inferior a 1.000 ppm.

3. Valoració de les condicions termohigromètriques.
Condicions físiques
Les condicions termohigromètriques vénen determinades per la temperatura (T) i la humitat relativa (HR %), que es valora per la Norma
UNE-EN ISO 7730 Ambients tèrmics moderats. Determinació dels índexs
PMV i PPD i especificacions de les condicions per al benestar tèrmic.
T de 17 ºC a 27 ºC
HR de 40 % a 70 %

4. Valoració de contaminants químics
Com a contaminants químics hi ha el clor, que es fa servir per desinfectar les piscines d’ús públic i les instal·lacions que puguin tenir un risc
associat a l’aparició de casos de legionel·losi.
En el cas de les piscines, per al seguiment de les condicions fisicoquímiques i microbiològiques correctes de l’aigua, es fixen els criteris següents:
• Paràmetre: marges mínims i màxims de nivells de clor ambiental.
L’American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH) estableix un valor llindar límit (TLV) d’1,5 mg/m3/8 h i de 2,9
mg/m3 per períodes curts d’exposició.
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El Decret 95/2000, de 22 de febrer, estableix valors de 0,5 mg/l a 2 mg/l
de clor residual lliure. El clor total no excedirà en més de 0,6 mg/l el
nivell mitjà de clor residual lliure.
Els productes per a la desinsectació i desratització tenen un termini de
seguretat, segons els components, durant el qual no es pot accedir a
les instal·lacions.

5. Valoració de contaminants microbiològics
Se’n consideren els següents: protozous, fongs i llevats, bacteris i virus.
Sobre els límits que n’estableix la QAI, existeixen les recomanacions
següents:
• El Comitè sobre Bioaerosols de l’ACGIH ha donat a conèixer el document Microorganismes viables en ambients d’oficina: Protocol de
mostreig i procediments analítics. Un punt interessant que cal destacar d’aquest protocol és el que fa referència a la interpretació de
les dades obtingudes, de les quals s’infereixen dues accions que cal
realitzar.
En primer lloc, i si el nombre total d’ufc/m3 (unitats formadores de
colònies per metre cúbic) és superior a 10.000, recomana aplicar
immediatament les mesures correctores que s’hi descriuen, bàsicament de neteja i desinfecció.
En segon lloc, si el nombre total d’ufc/m3 és inferior a 10.000, recomana la identificació dels possibles agents etiològics, dels quals proporciona una llista dividida en tres grups:
– Fongs, com per exemple Aspergillus sp., Cladosporium sp. i
Mucor sp.
– Bacteris, com per exemple formes gramnegatives o Staphylococcus aureus, Streptococcus salivarius i Corynebacterium sp.
– Actinomicets termòfils, com per exemple Micropolyspora faeni i
Thermomonospora sp.
En aquests casos, si la presència d’algun dels agents identificats és
superior a 500 ufc/m3 i si no hi ha indicis de resposta al·lèrgica a partícules procedents de l’exterior, s’hauran d’aplicar les mesures correctores descrites en el protocol.
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2.2. Factors de risc
En les instal·lacions esportives existeixen uns riscos potencials que
poden ser controlats o modificats de manera substancial per l’acció individual. Per garantir que les condicions de les instal·lacions esportives
d’ús públic no tinguin un efecte negatiu sobre la salut i el benestar dels
usuaris, és necessari conèixer-ne els factors de risc.
Les principals fonts de contaminació de l’aire en les instal·lacions esportives són conseqüència de:
• La respiració i la transpiració humanes, que generen l’aparició de CO,
CO2, H2O i bioefluents (olors).
• El vapor d’aigua desprès pel vas de la piscina, que no constitueix una
contaminació pròpiament dita, però que té efectes importants sobre
la humitat relativa.
• L’evaporació d’alguns desinfectants.
• Compostos organoclorats, que són el resultat de la reacció química
entre els productes de desinfecció de l’aigua (principalment el clor i
els compostos clorats) i les matèries orgàniques eliminades pels usuaris o provinents directament de l’aigua d’abastament de la piscina.
Aquests organoclorats són volàtils sota l’acció d’agitació produïda
pels usuaris, i passen de la superfície del líquid a l’aire ambient.
• Riscos derivats del pla de desratització i de desinsectació, per la
manca de previsions de seguretat en aplicar-lo.
• Productes de desinfecció utilitzats per netejar les zones de platja, l’evaporació dels quals està condicionada pel volum d’aire recirculat
(que té una part d’aire renovat) i, més concretament, per les velocitats d’aire que s’assoleixen en la superfície de la platja.
Pel que fa a la ventilació, el Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol,
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, fixa un valor específic per a les piscines de 2,5 l/s d’aire exterior per cada m2 de vas de
la piscina. Si les condensacions no s’eliminen per introducció de l’aire
exterior, s’ha d’augmentar considerablement el cabal d’aire exterior.
Però també hi ha una sèrie de fonts de contaminació de l’aigua que
poden influir indirectament en la contaminació de l’aire, com:
• Els banyistes. Cada usuari (sa, malalt o convalescent) elimina a través de la pell, de les mucoses, de l’aparell genitourinari i de l’aparell
gastroentèric gèrmens que es dipositen en l’aigua i en l’aire.
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• La majoria d’aquests gèrmens arriben a l’aigua embolicats amb partícules de pell, de cosmètics i de protectors solars, per la qual cosa es
troben molt protegits contra els desinfectants habituals de l’aigua,
fet que en dificulta l’eliminació.
• Aquestes partícules es concentren a la superfície de l’aigua més propera als banyistes, on els desinfectants es debiliten a causa de les
radiacions solars.
• Els no banyistes contaminen a través del calçat. Cal prohibir-ne l’accés a la zona de platja.
• L’aigua. A la piscina s’ha de subministrar aigua procedent de la xarxa
pública o d’alguna altra font autoritzada, ja que aquestes aigües
estan sotmeses a controls sanitaris.
En una piscina es poden produir tres tipus de contaminació: biològica, física i química.

2.3 Risc sanitari per contaminació biològica
Es produeix a causa de la possible presència de microorganismes patògens en les piscines i depèn de:
• Els tipus i el nombre de microorganismes.
• La persona que hi està exposada (edat, estat immunitari, etc.).

Tipus de microorganismes
• Protozous, per exemple algunes espècies d’amebes. En podem distingir de dos tipus:
– Els sapròfits, que es nodreixen de vegetals i d’animals en descomposició (per exemple, els paramecis).
– Els paràsits, que viuen en organismes vius (per exemple, les amebes).
• Fongs i llevats, per exemple la càndida.
El seu hàbitat normal són les zones humides i es poden trobar, sobretot, a les platges i al terra dels vestidors, com també a la roba i al
calçat que hagin estat en contacte amb fongs.
Les malalties anomenades micosis poden ser profundes i cutànies. La
majoria són causades per fongs dermatòfits.
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• Bacteris, per exemple els estreptococs i els estafilococs.
Durant la natació o el bany, la flora microbiana de la boca i la faringe pot passar a l’aigua. En una piscina en males condicions, el risc d’infecció bacteriana és elevat. Les causes poden ser diverses:
– Segons les condicions ambientals, els bacteris es poden multiplicar
ràpidament o sobreviure algunes setmanes en forma d’espores
que, alhora, es poden tornar a multiplicar.
– Algunes persones que hagin patit malalties infeccioses, que ja les
tinguin clínicament resoltes o que les hagin passat i no les hagin
advertit, poden aportar gèrmens patògens a la piscina i infectar
altres banyistes.
– L’ésser humà és portador de nombrosos bacteris inofensius, no
patògens, algun dels quals, però, pot infectar persones amb poques
defenses immunitàries.
• Virus, com per exemple el papovavirus i el virus de l’hepatitis A.
Aquests gèrmens es desenvolupen en cèl·lules vives, i les poden arribar a destruir. Es poden trobar a l’aigua, com el virus de la poliomielitis i el de l’hepatitis A, i també en els terres humits.
Les piscines poden ser una font de contagi de berrugues cutànies, com
per exemple berrugues plantars, però no incideixen en la transmissió de l’hepatitis B o de la síndrome d’immunodeficiència adquirida
(sida).
Per viure, cadascun d’aquests microorganismes necessita unes determinades condicions de temperatura, oxigen, humitat, pH, etc. que
de vegades es poden trobar en piscines de les quals no es té prou cura.
Si se’n coneixen les necessitats, se’n facilita l’eliminació.

Factors que afavoreixen la contaminació microbiològica
1. La concentració humana
La concentració humana a l’aigua i l’intercanvi de tovalloles i altres
objectes n’accentuen el risc.
2. La manca de renovació de l’aire
Les piscines cobertes que no disposen de finestrals que aportin llum
natural no es beneficien dels efectes depuradors dels raigs solars; això,
i la manca de ventilació, n’augmenta el perjudici sanitari.
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Cal dir que moltes piscines cobertes tenen grans finestrals que deixen
passar radiacions ultraviolades que incideixen en el vas i eviten aquest
problema.
3. L’atmosfera humida i tèbia
Les piscines mantenen una temperatura i una humitat elevades, condicions que són favorables per al desenvolupament de gèrmens.
4. Els revestiments
Les superfícies poden agredir la pell mullada i estovada, la qual cosa
afavoreix que hi penetrin alguns microorganismes.
5. La pell poc eixugada
Després del bany convé eliminar bé la humitat de la pell; cap fong no
sobreviu en la pell seca.
6. L’estat immunitari de l’organisme humà
Si hi ha una disminució de les defenses (per convalescència, estrès, fatiga, etc.) a la vegada que una presència suficient de gèrmens, pot
aparèixer una malaltia infecciosa.
Conèixer tots els factors esmentats contribuirà a millorar les mesures
de prevenció.

Vies d’entrada dels microorganismes
1. La pell
És una barrera protectora contra les infeccions, però cal advertir que:
• Està sotmesa a maceració a causa del bany.
• Pot tenir ferides.
• Hi pot haver microorganismes diversos.
A través de la pell poden penetrar fongs dermatòfits, causants de
malalties com la del peu d’atleta, virus que provoquen la berruga
plantar i estafilococs que són l’origen de furóncols.
2. Les mucoses
El 50% de les afeccions causades pel bany en piscines es localitzen a
la rinofaringe, als ulls i a l’orella, pels motius següents:
• Irritació de les mucoses (clor). La vasodilatació consegüent del teixit
conjuntiu facilita l’entrada del germen.
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• Debilitació de la mucosa nasal.
• Canvis bruscs de pressió (otitis, sinusitis, etc.).
3. L’aparell digestiu
El 20% de les afeccions causades pel bany són de caràcter gastroentèric.
4. La via respiratòria
A través de les vies respiratòries poden penetrar a l’organisme bacteris com la legionel·la pneumòfila, que pot produir una febre de Pontiac o una pneumònia.
Tanmateix, la inhalació de clor en concentracions superiors a 45 mgr/m3
provoca irritació dels pulmons i, per sobre de 150 mgr/m3 provoca
inflamació i acumulació de líquid als pulmons. També pot augmentar
la hiperreactivitat en persones que pateixen asma.

2.4. Risc sanitari per contaminació física
• Temperatura
La temperatura elevada afavoreix el creixement de microorganismes
que poden colonitzar pell i mucoses de les persones que hi estan
exposades.
• Humitat relativa
La humitat relativa elevada crea unes condicions ambientals favorables al creixement de bacteris i fongs que contaminen la pell i les
mucoses i que produeixen amb freqüència malalties lleus en forma
de dermatitis, com per exemple el peu d’atleta i les tinyes.
• Contaminació acústica

2.5. Risc sanitari per contaminació química
Intoxicacions agudes
Causades per la ingestió o la inhalació massiva de productes utilitzats
en el tractament de l’aigua.
També existeix un gran perill d’intoxicació aguda si no s’observen les
mesures de prevenció en l’aplicació de plaguicides durant el procés de
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desinsectació i de desratització. Ambdós processos solen ser periòdics
en les instal·lacions esportives i afecten als aplicadors i als usuaris, i són
responsabilitat de l’empresa aplicadora i del centre.
En les intoxicacions agudes, cal tenir compte amb els accidents:
• Produïts durant la manipulació dels productes desinfectants (compostos de clor) i els correctors de pH (evaporacions, abocaments…)
a l’hora de dosificar-los, transportar-los i emmagatzemar-los.
• Produïts en accedir a la zona d’emmagatzematge dels productes si
no estan degudament protegits (abocament).
• Produïts durant l’aplicació si no s’utilitzen les mesures de protecció
individual i/o col·lectiva adequades (desinfectants, productes de jardineria, etc.).
• Produïts per l’exposició del personal i l’usuari si no s’observen els terminis de seguretat del producte, que és el temps d’aïllament indicat
de les zones on s’ha realitzat el tractament.

Intoxicacions lleus
Són possibles les irritacions oculars per reacció davant de desinfectants,
sobretot el clor. Freqüentment es donen dermatitis afavorides per irritants i per les condicions d’humitat i temperatura. Com hem comentat, poden arribar a convertir-se en afecciones cròniques després de
produir una intoxicació lleu que pot passar desapercebuda per la persona.
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SISTEMES DE VENTILACIÓ/CLIMATITZACIÓ (SVC)
Les instal·lacions de climatització mal dissenyades, mal instal·lades i/o
amb un manteniment deficient, fins i tot si tenen una quantitat d’aire exterior correcta per persona, no sols no milloren la qualitat d’aire
interior, sinó que la poden empitjorar.

1. Descripció d’un sistema de climatització
En un sistema de ventilació i/o climatització es troben els elements següents:

1.1. Unitat de tractament de l’aire
Consta dels elements següents:
• Envoltant. Són aquells elements que serveixen de base de sustentació, estructura de suport o panys de tancament de les unitats de tractament de l’aire. Segons la seva situació són:
– Intempèrie:
. no protegit,
. protegit.
– Material
. fibra amb vel,
. fibra amb xapa,
. acer i
. PVC.
• Ventiladors. Són elements que aporten l’energia necessària per
moure l’aire pels conductes i altres equips que formen el costat aire
d’un sistema de ventilació i climatització. Poden ser:
– Axials: que inclouen els helicoïdals, pels quals l’aire flueix bàsicament en paral·lel a l’eix.
– Centrífugs o radials: en els quals l’aire flueix en una direcció radial
respecte de l’eix.
– De flux mixt: l’aire va en direcció axial i radial de manera combinada.
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– De fluxos creuats, en els quals l’aire flueix en una direcció radial cap
al centre i radial cap a fora.
• Bateries. S’utilitzen en condicions naturals o forçades per refrigerar
l’aire o escalfar-lo. Pel seu interior pot circular aigua o refrigerant.
– Sistema de tubs.
– Sistema de superfícies esteses amb aletes.
• Humidificadors. Són aparells que aporten humitat a l’ambient i es
poden reomplir de cel·lulosa, fibra o vapor polvoritzat. Amb separador de gotes o no.
• Filtres. Són mecanismes per eliminar els contaminants que entren
transportats per l’aire als edificis o que recirculen pel sistema de climatització-ventilació. Tenen una eficàcia de filtratge de partícules
diferent segons el tipus i han de complir la Norma UNE-EN 779.
Els tipus de filtres han de ser els recomanats per a cada instal·lació. Porten recomanació de manteniment higiènic per al fabricant.

Foto 1.
Filtre pla

Foto 2.
Filtre de bossa

Foto 3.
Filtre prisat

1.2. Conductes d’impulsió
Espai físic pel qual circula l’aire des de l’exterior fins a les sales.
• Material: xapa, fibra de poliuretà, d’obra.
• Secció: circular, oval, rectangular, a plènum.

1.3. Conductes de retorn
Espai físic pel qual circula l’aire des de les sales fins a l’exterior.
• Material: xapa, fibra de poliuretà, d’obra.
• Secció: circular, oval, rectangular, a plènum.
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1.4. Sistema de control
Són mecanismes d’avís directe o indirecte de disminució de la qualitat
de l’aire en els diferents trams del seu recorregut.
Cal especificar-ne la ubicació i el tipus de sistema.

1.5. Difusors
• Material: xapa, fibra de poliuretà, d’obra.
• Secció: circular, oval, rectangular, a plènum.

1.6. Preses d’aire exterior
Són la porta d’entrada d’aire exterior al sistema. La localització pot ser:
• Directa des de l’exterior.
• Interior conduïda.
• Interior per plènum.
En tots els casos hem de tenir en compte la distància al focus de contaminació (xemeneies, sortides d’expulsió dels retorns, concentració de
contaminació ambiental), motiu pel qual s’han d’instal·lar lluny de
focus de contaminació per garantir l’entrada d’aire net.
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1- Caldera
2- Cremador
3- Tauler elèctric
4- Bomba circuladora d’aigua calenta
5- Unitat refredadora d’aigua
6- Bomba circuladora d’aigua freda
7-Plènum de barreja amb persianes de
regulació d’aire de retorn i d’aire nou
8- Bateria de filtres d’aire
9- Bateria de refrigeració per aigua freda
10- Bateria de calefacció per aigua calenta
11- Humidificador per bateria de vaporització

Esquema 1. Sistema de climatització
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12- Ventilador centrífug d’impulsió d’aire
13- Trampes acústiques
14- Conducte d’alimentació d’aire
15- Conducte de retorn d’aire
16- Torre de refrigeració
17- Persiana fixa de presa d’aire exterior
18- Reixes d’alimentació
19- Difusors d’aire
20- Reixa de retorn
21- Conducte de presa d’aire exterior
22- Xemeneia de calefacció
23- Bomba de condensació

2. Elements de risc a les instal·lacions
2.1. Presa d’aire exterior
S’ha d’instal·lar evitant la proximitat amb xemeneies, expulsió d’altres
climatitzadors, sortida d’extracció d’aparcaments, extractors de cuines
i banys i de torres de refrigeració.

2.2. Climatitzadors
Són productors de pol·lució, principalment en les seccions següents:
• Filtració
S’han d’instal·lar els filtres correctes i realitzar-ne un bon manteniment per evitar la pol·lució que poden generar.
• Recuperadors
Poden ser rotatius o estàtics. Els rotatius són una causa important de
contaminació; els estàtics tenen un rendiment inferior, però no incrementen la contaminació.
• Humidificadors
Poden ser d’aigua o de vapor. Els de vapor són més segurs des del
punt de vista de la pol·lució.
• Bateries de fred i calor
Tenen una influència mínima en la contaminació, però s’han de mantenir netes les safates de les bateries de fred.
• Panells del climatitzador
Poden tenir l’aïllament de fibra o de xapa. Si l’aïllament és de fibra,
s’hauria de recobrir de paper d’alumini per evitar el pas de les fibres
a l’aire.
• Desguassos dels condensadors de les safates de fred i humidificadors
S’han de connectar a un baixant pluvial. Si es connecten al baixant
de sanejament, són una font important d’olors.
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Foto 4. Conductes bruts

Foto 5. Conductes nets

Foto 6. Safata de condensats amb òxid
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2.3. Distribució de l’aire: conductes
Els conductes són origen d’acumulació de pols, i, potencialment, el
mitjà idoni de cultiu de bacteris i fongs. Per aquest motiu s’han de realitzar dues accions molt importants:
– A l’entrada, l’aire ha d’estar net i no ha de comportar arrossegament d’aigua.
– Els conductes s’han d’instal·lar de manera que puguin netejar-se
periòdicament, és a dir, que han de ser accessibles.

2.4. Unitats terminals
Les unitats terminals disposen de filtres i/o bateries de fred i de calor.
S’ha de realitzar un bon manteniment dels filtres i de les safates per
evitar contaminació.

3. Inspecció de les instal·lacions
La inspecció consta de les etapes següents:

3.1. Inspecció visual
La inspecció visual i la valoració de les instal·lacions de climatització/
ventilació es durà a terme mitjançant:
• Avaluació del manteniment i els protocols de la seva realització.
• Inspecció de UTA2 i verificació del grau d’obertura de les preses d’aire exterior en percentatge respecte del màxim d’obertura possible.
• Inspecció de la qualitat dels filtres d’acord amb la Norma UNE-EN 779
1996 (Filtres d’aire utilitzats en ventilació general per a l’eliminació
de partícules).
• Inspecció visual dels dipòsits de brutícia, òxid o condició estructural
del sistema. Vegeu la taula 1 a la pàgina següent.

2

Unitats de tractament d’aire
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CONDICIONS
ESTRUCTURALS

BRUTÍCIA

ÒXID

NET

ABSÈNCIA

Disposa de juntes
flexibles a pressió

BO

LLEUGER

LLEUGER

BO

Bon estat general

Traces de brutícia

Traces d’òxid

Unides

NORMAL

NORMAL

Brutícia lleugera

Òxid lleuger adherit

Separació d’uns
quants mm

EXCEL·LENT

EXCEL·LENT
Integritat perfecta

ACCEPTABLE
Desperfecte puntual
sense importància

AJUST DE FILTRES

DOLENT

ACCEPTABLE

ELEVAT

ELEVAT

DOLENT

Desperfecte que
afecta
l’operativitat

Brutícia adherida
que taca en tocar-la

Òxid adherit que
toca en tocar-lo

Separació d’uns
quants cm

PÈSIM

MOLT ELEVAT

Trencament total de
peces

Brutícia acumulada i
restes despeses

MOLT ELEVAT
Trencament
d’elements per
oxidació

PÈSIM

Taula 1

La inspecció visual es complementa amb un mostreig de microorganismes dipositats en les superfícies interiors dels UTA per un laboratori
acreditat.

3.2. Lectura directa
Determinació de paràmetres ambientals mitjançant equips de lectura
directa, per exemple CO, CO2.

3.3. Mostreig de camp
Determinació de paràmetres ambientals mitjançant mostreig de camp
i assaig de laboratori, per exemple controls microbiològics ambientals.

3.4. Valoració dels resultats
Valoració dels resultats de paràmetres ambientals:
• Nivells de ventilació.
• Condicions termohigromètriques.
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• Contaminants químics.
• Contaminants microbiològics.

4. Instal·lacions de característiques especials: piscines climatitzades
4.1. Descripció
Piscines cobertes són aquelles que tenen el vas protegit de l’ambient
exterior o que no estiguin exposades a l’aire lliure. Poden estar climatitzades. Si les piscines cobertes estan situades en recintes amb sistema de climatització, els riscos descrits anteriorment per aquests
sistemes són d’aplicació en aquests casos; en cas contrari, augmenta el
risc de contaminació ambiental per la manca de renovació, tractament i desinfecció de l’aire, amb conseqüències sempre nocives per a
la salut de l’usuari i del personal que hi està exposat.

4.2. Definicions d’elements i instal·lacions de piscines cobertes
Vegeu el glossari.

5. Neteja de les instal·lacions
La neteja és la tasca que es realitza amb la finalitat d’eliminar la brutícia en el grau necessari segons els requeriments. S’ha d’eliminar la
matèria orgànica i la matèria inorgànica estranya als SVC3. És important que ho facin empreses especialitzades i que el personal tingui la
formació adient.
Els procediments de neteja consten de les fases següents:

5.1. Existència de projecte
S’ha de realitzar un projecte previ que permeti als responsables de les
instal·lacions conèixer:
• La tècnica o les tècniques que es duran a terme.
• Les necessitats d’ajut de suport (fusteria, mà d’obra...).
3

Sistemes de ventilació/climatització
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• Les necessitats i la manera d’accedir a les parts del sistema que cal
tractar.
• Els possibles riscos durant la seva execució.
• El procediment de retirada de residus.
• Els productes utilitzats, amb les fitxes de seguretat.
• El procediment de seguretat de les tasques.
• La durada de les tasques.
• El temps de repòs de les instal·lacions abans de la seva utilització després de les operacions.
• El cost.

5.2. Coneixement de les tècniques
Els responsables per part del contractista i la direcció tècnica han de
conèixer els avantatges i els inconvenients de cada tècnica i han d’estar degudament formats i acreditats per respondre als responsables de
les instal·lacions que s’han de tractar. Els operaris de l’empresa contractada han de tenir la formació adequada.

5.3. Operacions de prevenció
S’han d’observar totes les operacions encaminades a minimitzar els riscos de contaminació, en especial de contaminació creuada, com per
exemple:
• Procediment de parada i posada en marxa del SVC.
• Procediment de parada i posada en marxa dels equips.
• Bloqueig o obturació de vies potencials de recontaminació o contaminació creuada.
• Vestimenta adequada i elements de protecció dels operaris.
• Protecció de l’àrea (mobiliari, entorn físic, aparells...).
• Protecció dels usuaris. Senyalització de la zona de treball.
• Preparació dels elements de treball: equips que cal utilitzar.
• Procediment de retirada de residus: ruta, destí, envasos.
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5.4. Obertures de registres en conduccions
Els registres o accessos als conductes són obertures que es fan per
poder accedir a l’interior del conducte. Han de complir com a mínim
els requisits següents:
• Han de segellar i aïllar com els conductes.
• Al final de les tasques, han de quedar perfectament identificats.
• Han de ser practicables o reutilitzables.
• El sistema de tancament no ha d’interferir el pas de l’aire.
• Un accés no ha de comprometre l’estructura de la conducció.
• El tall en el conducte metàl·lic ha de ser net.
• El sistema escollit per al tall ha de minimitzar el risc d’incendi.
• No han de restar residus lliures de fibra en el tall del conducte de fibra
de vidre.
• En conductes flexibles mai no es faran talls per accedir al conducte.
Per netejar-los i desinfectar-los sempre se’n desconnectarà un extrem
i s’accedirà a l’interior a través seu.
• L’aïllant extern dels conductes metàl·lics mai no serà reutilitzat.

5.5. Neteja de UTA: tècniques
Per netejar-les s’accedirà directament als seus components i s’usarà
qualsevol mètode que garanteixi un resultat satisfactori, es deixaran les superfícies seques i exemptes de la presència de productes
químics. Solen ser efectius els mètodes d’arrossegament manual
mecànic amb l’ajut de productes adequats, inclòs el vapor d’aigua
presuritzada.
L’aparició de zones d’oxidació ha de ser substituïda.

5.6. Neteja de conductes: tècniques
• Conduccions poroses
En els conductes de fibra de vidre, suro o altres materials porosos,
excepte l’amiant, s’ha d’aplicar un vel interior al revestiment de la
superfície interior amb un producte elaborat per aquest tipus de conduccions. El resultat ha de ser la formació d’una capa de revestiment
plàstic lleugerament flexible. L’acabat ha de garantir la separació
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entre l’aire que circula per les conduccions i el material que constitueix la mateixa conducció.
Prèviament a la preparació del vel de revestiment, la superfície s’ha de
preparar mitjançant l’ús d’aire a pressió de manera que faciliti l’adherència del producte sobre la superfície i n’eviti l’aplicació sobre la brutícia.
A causa del seu poder d’erosió, s’han de descartar tècniques de raspallat.
Per raons microbiològiques i de dany mecànic, també s’han d’evitar
procediments humits.
• Conduccions no poroses
En conductes fabricats amb materials no porosos com els metàllics, es poden utilitzar procediments secs o humits segons sigui possible.
Si s’utilitzen procediments humits qualificables de mecànics per arrossegament, s’ha de garantir que al final de les operacions les superfícies quedin seques.
Si s’utilitzen procediments secs que consisteixen a agitar o arrossegar
la brutícia mitjançant aire a pressió o mitjançant raspalls per posarla en suspensió i evacuar-la, s’ha de mantenir la depressió suficient
per minimitzar la possibilitat d’escapament a l’exterior.
La brutícia que s’extrau de les conduccions s’ha d’atrapar en el sistema de filtració de l’equip que provoca la depressió (equips d’aspiració). Els equips d’aspiració han de garantir cabals suficients i han
de disposar del sistema adequat a la classificació de l’àrea de treball.
En ambdós casos (procediment sec o humit) s’ha d’actuar per trams
de longitud diferent i avançar en el sentit de l’aire per evitar recontaminacions creuades.
Segons les necessitats, els ramals de conductes o les reixetes s’han de
bloquejar per evitar reflux d’aire contaminat no desitjat i per garantir la depressió convenient.

5.7. Desinfecció de les instal·lacions
La desinfecció de les instal·lacions ha de ser realitzada per una empresa especialitzada i no es pot dur a terme sense una neteja prèvia de
les instal·lacions.
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Els mètodes de desinfecció poden ser:
• Polvorització.
• Nebulització.
Els productes emprats han de disposar de les autoritzacions pertinents
d’acord amb la Direcció General de Salut Pública (DGSP); els biocides
han de complir el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, que regula
el procés d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de
biocides, i sempre s’han de seguir les recomanacions del fabricant del
producte registrat o homologat.
L’empresa de desinfecció ha d’estar inscrita a la Direcció General de
Salut Pública corresponent a cada comunitat autònoma d’acord amb
la DGSP, ha d’estar acreditada per realitzar els tractaments de desinfecció i ha de tenir la formació adequada i el carnet d’aplicador.
En finalitzar el tractament es recomana fer un control microbiològic,
a fi de comprovar-ne l’eficàcia.
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PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI: MANTENIMENT
HIGIÈNIC

1. Prevenció de la legionel·losi
La legionel·losi és una malaltia causada pel bacteri legionel·la. El reservori natural del bacteri és l’aigua, i des d’aquí, si té les condicions adequades, pot colonitzar els sistemes d’aigua freda i calenta del edificis
o altres sistemes que necessiten aigua per al seu funcionament. La
legionel·la és capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions
fisicoquímiques, es multiplica entre els 20 ºC i els 45 ºC i es destrueix
a 70 ºC. La temperatura òptima de creixement és entre 35 ºC i 37 ºC.
Les instal·lacions de risc amb un manteniment inadequat, l’afavoriment
de l’estancament d’aigua i l’acumulació de nutrients del bacteri, com
matèria orgànica, matèries de corrosió, amebes i llots, constitueixen
una biocapa que propicia la multiplicació del bacteri.
Si la instal·lació disposa d’algun sistema que produeix aerosols, les gotes
d’aigua amb el bacteri poden ser inhalades i provocar la legionel·losi.

1.1 Revisió (Annex 3 Reial decret 865/2003, de 4 de juliol)
• La revisió de les instal·lacions en comprovarà el funcionament correcte i el bon estat de conservació i neteja.
• La revisió general del funcionament de la instal·lació, que ha d’incloure tots els elements, es realitzarà un cop l’any, i s’arreglaran o
substituiran tots els elements defectuosos.
• Als dipòsits acumuladors, la revisió de l’estat general de conservació
i neteja de la instal·lació es realitzarà trimestralment.
• La revisió de l’estat general de conservació i neteja de la instal·lació
es realitzarà mensualment en els punts terminals de la xarxa: dutxes
i aixetes en un número representatiu i rotatori, de tal manera que
al final de l’any s’hagin revisat tots els punts.
• Quan es detecti la presència de sediments o incrustacions, es procedirà a netejar-los.
• Mensualment es comprovarà la temperatura de l’aigua en el dipòsit
d’aigua freda i en una mostra representativa de dutxes i aixetes. No
s’han de superar els 20 ºC.
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• Diàriament es comprovarà la temperatura de l’aigua en el dipòsit d’aigua calenta, que no ha de ser inferior a 60 ºC.
• Mensualment es comprovarà la temperatura de l’aigua en una mostra representativa d’aixetes i dutxes (mostra rotatòria), que ha d’incloure les més properes i les més allunyades. Aquesta temperatura
no ha de ser inferior a 50 ºC. Al final de l’any s’han d’haver comprovat tots els punts terminals de la instal·lació.
• Mensualment es comprovarà la temperatura de l’aigua en el dipòsit
d’aigua freda i en una mostra representativa de dutxes i aixetes. No
s’han de superar els 20 ºC.

1.2. Instal·lacions de risc
L’objectiu del Decret 152/2002, de 28 de maig, és la prevenció i el control de la legionel·losi mitjançant l’adopció de mesures higienicosanitàries en aquelles instal·lacions que puguin tenir un risc associat a l’aparició de casos de legionel·losi.
Les mesures previstes en aquest Decret són d’aplicació en les installacions associades a la possible aparició de legionel·losi que utilitzin
aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l’interior o a l’exterior d’edificis d’ús col·lectiu o instal·lacions industrials que pugin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la
propagació de la legionel·losi.
Segons l’article 2, en relació amb les operacions de manteniment,
neteja i desinfecció, es consideren instal·lacions d’alt risc les següents:
a) Instal·lacions que afecten l’ambient exterior dels edificis: les torres
de refrigeració (esquema 1) i els condensadors evaporatoris.
b) Instal·lacions que afecten l’interior dels edificis: els humidificadors
que generen aerosols i els equips similars de refredament de l’aire
per polvorització.
c) Sistemes d’aigua sanitària calenta i freda (esquema 3) (xarxa, dipòsits, acumuladors, calderes, escalfadors, cisterna, pous) dels centres
hospitalaris i de les instal·lacions d’ús col·lectiu que disposin de dutxes (presons, allotjaments turístics, instal·lacions esportives i saunes,
entre d’altres).
d) Instal·lacions termals.
e) Banyeres d’hidromassatge i piscines climatitzades amb moviment.
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Descàrrega d’aire i de vapor d’aigua

Torre de refrigeració

Entrada d’aire

Purga

Unitat de refrigeració
d’aire condicionat
1- Separador de gotes
2- Esprai d’aigua
3- Reomplert
4- Vàlvula d’expansió
5- Condensador
6- Evaporador
7- Compressor
8- Element mecànic

Esquema 2. Torre de refrigeració
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1- Dipòsit principal
2- Calentador
3- Dipòsit d’aigua calenta
4- Subministrament principal
5- Aigua freda
6- Aigua calenta
7- Banyera
8- Drenatge

Esquema 3. Sistemes d’aigua sanitària calenta i freda
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En relació a les operacions de manteniment, neteja, desinfecció i inspecció, es consideren instal·lacions de baix risc:
a) Fonts ornamentals.
b) Sistemes urbans de reg per aspersió.
c) Elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure.
d) Sistemes d’aigua contra incendis.
e) Sistemes d’aigua sanitària, freda i calenta, no previstos en l’article
2.2.c).
f) Conductes d’aire condicionat.
g) Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.
Segons l’article 3, l’observació de les disposicions que s’estableixen en
aquest Decret és responsabilitat de les persones titulars de les
instal·lacions de risc. Així mateix, són responsables d’aplicar i/o contractar els serveis necessaris per a l’aplicació dels programes de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions i verificar l’eficàcia
d’aquests programes mitjançant controls analítics periòdics. També és
responsabilitat dels titulars de les instal·lacions d’alt risc demanar-ne
la revisió periòdica per una entitat o servei autoritzat.
Segons l’article 4, en el termini d’un mes des de l’inici de funcionament,
les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatoris han de notificar a l’ajuntament del municipi on estiguin ubicades el nombre i les característiques d’aquestes torres o condensadors,
així com les modificacions que afecten el sistema, mitjançant el model
de fitxa tècnica que figura a l’annex 1 del Decret.

Annex 1
Fitxa tècnica de notificació d’instal·lacions generadores d’aerosols amb
emissions a l’exterior
– Titular.
– Representant legal (si escau).
– Empresa.
– Adreça de la persona titular.
– Telèfon.
– Fax.
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– Adreça electrònica.
– Adreça de la ubicació de les instal·lacions.
– Esquema del sistema o instal·lació.
– Ubicació dels equips (especifiqueu: alçada en metres, distància en
horitzontal a la via pública, preses d’aire i finestres, en metres).
Tipus
d’instal·lació

Nombre
d’equips

Marca
i model

Número
de sèrie

Any
d’instal·lació

Potència
ventilador
(kW CV)

Torres de
refrigeració
Condensadors
evaporatoris
Altres
(especifiqueulos)
Captació de
l’aigua. Xarxa
pública
Subministrament propi: superficial
Subterrani
Hi ha dipòsit?

No

Sí

Especifiqueu-ne
la ubicació

Data de la
notificació
Signatura de la
persona titular
Taules 2 i 3. Models de quadres esquemàtics d’instal·lacions i subministrament d’aigua

Segons l’article 7, les persones titulars de les instal·lacions incloses en
l’àmbit d’aplicació de l’article 2.2 han de disposar d’un registre de les
operacions de manteniment, neteja i desinfecció en el qual constin les
anotacions següents:
a) Les operacions de manteniment, neteja i desinfecció, la data de realització, els productes utilitzats, la dosi i el temps d’actuació. Quan
aquestes operacions siguin efectuades per una empresa contractada, aquesta empresa haurà de lliurar un document descriptiu de les
actuacions efectuades en el qual figuri com a mínim la informació
de l’annex 2 (vegeu la pàgina següent).
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b) Data de realització de qualsevol altra operació de manteniment
(neteges parcials, reparacions, verificacions, etc.), amb el detall de
la tasca realitzada, així com qualsevol altre tipus d’incidència i de
mesures adoptades.
c) Data de la presa de mostres i resultats de les anàlisis de l’aigua.
d) Signatura de la persona responsable tècnica de les operacions realitzades i de la persona responsable de la instal·lació.
El registre del manteniment, neteja i desinfecció estarà a disposició de
les persones i/o entitats autoritzades que desenvolupin les funcions de
revisió tècnica, així com dels serveis d’inspecció de les administracions
competents.

2. Neteja i desinfecció
S’ha de tenir en compte que la desinfecció no serà efectiva si no va
acompanyada d’una neteja exhaustiva.
Aquestes operacions s’han de portar a terme per empreses acreditades i amb la formació adient segons les especificacions del Decret
152/2002, de 28 de maig, i del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol.
Les operacions de neteja i desinfecció han d’anar acompanyades d’un
certificat emès per l’empresa que les realitza, segons el model annex
2 del Decret 152/2002, de 28 de maig.

Annex 2
Certificat de neteja i desinfecció
• Dades de l’empresa contractada
– Nom.
– Número de registre.
• Domicili
– NIF.
– Telèfon.
– Fax.
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• Dades de la persona contractant
– Nom.
– Domicili.
– NIF.
– Telèfon.
– Fax.
• Instal·lació tractada
• Productes utilitzats
– Nom comercial.
– Protocol seguit.
– En el cas de biocides, número de registre (en altres productes, presenteu la fitxa de dades de seguretat).
– Dosi utilitzada.
– Temps d’actuació.
• Responsable tècnic/tècnica del tractament
– Nom.
– DNI.
• Lloc i data d’expedició del certificat
• Responsable del tractament
– Nom.
– DNI.
– Lloc i data d’expedició del certificat.
– Data de realització i firma de la persona responsable del tractament
i de la instal·lació.

3. Procediment de seguretat en el treball
Segons l’article 24 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals que
estableix la coordinació en matèria de salut i seguretat en el treball de
les activitats empresarials.
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«Article 24
»1. Quan en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues empreses o més, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitats, hauran d’establir els mitjans de coordinació que siguin
necessaris quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre aquests riscos als seus treballadors, en els termes previstos en l’apartat 1 de l’article 18 d’aquesta Llei.
»2. L’empresari titular del centre de treball haurà d’adoptar les mesures
necessàries perquè aquells altres empresaris que desenvolupin activitats
en el seu centre de treball rebin la informació i les instruccions adequades, en relació als riscos existents en el centre de treball i a les mesures de
protecció i prevenció corresponents, així com també sobre les mesures d’emergències que cal aplicar, per traslladar els seus treballadors respectius.
»3. Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d’aquelles i
que es desenvolupin en els seus centres de treball hauran de vigilar el
compliment per part d’aquests contractistes i subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos laborals.
»Depenent dels riscos existents, es proposen les mesures de seguretat
més adients per al desenvolupament de les activitats de neteja i desinfecció de les torres de refrigeració i dipòsits d’aigua.»

3.1. Riscos derivats d’aquestes activitats
• Accidents de treball
– Riscos de caiguda al mateix nivell.
– Riscos de caiguda a distint nivell.
– Caiguda d’objectes per manipulació.
– Cops contra objectes immòbils.
– Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
– Contactes elèctrics.
– Inhalació de substàncies nocives.
• Malalties professionals
– Causades per agents químics.
– Causades per agents biològics.
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Abans d’iniciar les tasques, es prestarà atenció a dues consideracions bàsiques:
• Els ventiladors es desconnectaran durant la circulació d’aigua i,
si és possible, es tancaran les obertures de la torre per evitar sortides d’aerosols.
• Els operaris usaran els equips de protecció individual pertinents.

3.2. Procediment de seguretat pel treball en altures
La neteja i desinfecció preventiva de torres de refrigeració pot comportar el treball en altures. Si el personal presenta símptomes de qualsevol dolença o indisposició, no ha de realitzar aquestes tasques.

Escales manuals
En l’ús d’escales manuals, és imprescindible adoptar les mesures de
seguretat següents:
• Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements de recolzament i subjecció necessaris perquè el seu ús no suposi cap risc pel
treballador.
• S’utilitzaran de la manera i amb les limitacions establertes pel fabricant. No es faran servir escales de mà i, en particular, escales de més
de 5 metres de longitud, de la resistència de les quals no es tingui
garanties.
• S’han de recolzar sobre superfícies planes i sòlides, han de sobrepassar
en un metre els punts superiors de suport i complir la relació L/P > 4
(essent L la longitud de l’escala i P la distància des del suport inferior fins a la projecció del punt amb el suport superior); és a dir, han
de formar un angle aproximat de 75º amb l’horitzontal.
• El personal estarà proveït de sabates de sola no lliscant. Si el sòl es
inclinat o escalonat, s’utilitzaran sabates ajustables; si les escales
recolzen en pilars, es faran servir abraçadores de subjecció.
• Es protegirà i senyalitzarà convenientment d’agents exteriors.
• No s’han de transportar o manipular càrregues que, pel seu pes o
dimensions, puguin comprometre la seguretat del treballador.
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• No es realitzaran tasques sobre escales si no és que tinguin petites
plataformes de treball. Si hi ha risc de caiguda de personal, aquestes plataformes disposaran d’una barana amb una altura mínima de
90 cm i d’una protecció que n’impedeixi el pas per sota o la caiguda
d’objectes sobre les persones.
• S’ha de treballar de cara a l’escala i subjecte almenys amb una mà.
Si això no és possible o s’està a més de 3,5 m d’altura, s’usarà un arnès
de seguretat fixat a un punt segur, diferent de l’escala.

Bastides
• Precaucions de compliment obligat
– Les bastides han d’estar completament muntades, amb baranes i
plataformes de 60 cm d’amplària mínima.
– Si hi ha risc de caiguda de persones, les bastides disposaran d’una
barana d’una altura mínima de 90 cm i d’una protecció que n’impedeixi el pas per sota o la caiguda d’objectes sobre persones.
– Controlar que els materials estiguin en bones condicions.
– No remoure taules o d’altres parts de les bastides.
– No dipositar violentament pesos sobre les bastides.
– No saltar ni córrer.
– No acumular massa càrrega o persones en el mateix punt.
– Estaran lliures d’enderrocs i obstacles.
– No es llançarà cap classe de material des de les bastides.
• Precaucions en bastides de cavallet
– S’assolirà una altura màxima de 6 m, i se n’haurà d’aferrar la base
per evitar moviments (si l’altura és inferior a 3 m, no és necessari).
• Precaucions en bastides metàl·liques
– Els elements que les componen han d’estar ben units, convenientment subjectes entre si i ancorats a la façana o a elements resistents.
És convenient, com a mínim, un ancoratge cada 20 m2 i els elements
de la bastida s’han d’anivellar i aplomar.
– Les plataformes o empostissats subjectaran els elements metàl·lics,
i s’evitaran l’oxidació i l’ús de peces defectuoses.
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– Les subjeccions o ancoratges mai no es faran sobre maons bellugadissos, canonades de desguàs, tubs de gas, coronaments de
xemeneies o d’altres materials inadequats per l’ancoratge de les
bastides.
– No s’instal·laran bastides metàl·liques quan el pendent on hagin
d’instal·lar-se sigui superior al 20%.
• Altres precaucions
– Per evitar el risc de caiguda de materials, s’haurà de posar una visera prou resistent a la part inferior de les bastides. En funció de l’altura de la bastida s’haurà de posar més d’una visera.
– En les bastides metàl·liques mòbils, quan la seva subjecció sigui únicament el propi pes de recolzament sobre la seva base sense cap
altre tipus d’ancoratge o subjecció, l’altura no podrà sobrepassar
quatre vegades el costat menor de la bastida. Les rodes no seran
mai el suport de la bastida, sinó que serveixen únicament per transportar-la.

3.3. Treball en espais confinats
Els elements estructurals que fan part d’una torre de refrigeració
poden incloure recintes confinats tipus dipòsit, que també han de
netejar-se i desinfectar-se.
• Riscos generals
– Riscos mecànics.
. Equips que poden posar-se en marxa intempestivament.
. Atrapaments, xocs i cops per xapes deflectores, elements prominents, dimensions reduïdes de la boca d’entrada, obstacles en l’interior.
– Riscos d’electrocució.
– Caigudes a diferent nivell i al mateix nivell per relliscades.
– Caigudes d’objectes a l’interior mentre es treballa.
– Ambient físic agressiu: il·luminació deficient.
– Riscos derivats de problemes de comunicació entre l’interior i l’exterior.
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• Riscos específics
– Intoxicació per inhalació de clor.
– Contaminació per legionel·la.
• Mesures preventives
– Ventilació adequada de l’atmosfera del recinte confinat.
– Ús de material elèctric i de sistema d’il·luminació adequat i protegit contra la humitat.
– Vigilància i control de l’operació des de l’exterior: la persona que
roman a l’exterior haurà d’estar perfectament instruïda per mantenir contacte visual o un altre mitjà de comunicació eficaç amb el
treballador que ocupi l’espai interior. Aquesta persona té la responsabilitat d’actuar en casos d’emergència i avisar tan aviat com
detecti alguna cosa anormal.
– Utilització d’equips de protecció individual (EPI). A més d’utilitzar
els EPI, el personal de l’interior estarà subjectat amb corda de seguretat i arnès, des de l’exterior, on es disposarà de medis de subjecció i rescat adequats.
– Els equips han de disposar de marcat CE.
• Risc químic
Tots els operaris que manipulen clor o productes que en desprenguin,
n’han de conèixer perfectament la toxicitat, els riscos que comporta
el treball amb aquest halogen i les normes de seguretat que s’han de
complir.
A més del clor, també són necessaris altres productes químics (detergents, biodispersants, antioxidants). Algunes normes importants per
evitar riscos en el maneig de productes químics són:
– Disposar de les fitxes de seguretat dels productes, proporcionades
pel fabricant o distribuïdor, segons el model establert pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer.
– Conèixer les característiques i riscos d’un producte abans d’utilitzar-lo (no fumar si alguns dels productes que s’han d’utilitzar són
inflamables).
– Els productes han d’anar en envasos correctament etiquetats. Està
prohibit traspassar els productes a d’altres envasos no identificats
correctament, per evitar confusions sobre el seu contingut.
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– Utilitzar equips de protecció individual segons indica la fitxa de
dades de seguretat i amb el marcat CE.
– Si s’introdueix algun producte de neteja dintre del guant, s’ha de
treure i canviar de guants.
– Després de la manipulació de productes químics, sempre s’han de
rentar les mans.
– Conservar sempre l’etiqueta a l’envàs.
– No barrejar productes de neteja, ja que la barreja pot produir
gasos perillosos.
– Protegir-se els ulls per evitar possibles esquitxades.
• Risc biològic
– Han de protegir-se les vies respiratòries (la legionel·losi es transmet
per via aèria).
– En finalitzar la feina, el personal s’ha de treure la roba i guardarla en llocs que no continguin altres peces.
– S’ha de realitzar una neteja personal abans dels menjars i en acabar la feina.
• Equips de protecció individual
Els EPI (equips de protecció individual) que s’han d’utilitzar en la neteja i desinfecció de torres de refrigeració són els següents:
– Màscara autofiltrant per protegir-se de la contaminació per legionel·losi (es transmet per via aèria).
– Roba impermeable.
– Botes de seguretat amb sola antilliscant.
– Guants que protegeixen del contacte amb productes químics i de
possibles talls o ferides quan es desmunten les peces.
– Ulleres de protecció quan s’utilitza aigua a pressió amb detergents.
– Cascs de seguretat en els llocs que es cregui oportú.
– És obligatori l’ús d’arnès de seguretat, amb dispositiu anticaiguda
i correctament anellat, en tots els treballs d’altura.
– Portaeines per evitar la caiguda d’eines en treballs d’altura.
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– Quan s’usi clor, també es tindran en compte les proteccions personals següents:
. S’utilitzaran ulleres panoràmiques o de muntura integral, proveïdes de lents de material sintètic i ajustades a la cara amb bandes de cautxú. Tindran forma anatòmica.
. Màscara amb filtre, ideal per treballs en ambients amb gasos, pols
i risc de projeccions, esquitxades i vessaments. Quan calgui, s’utilitzaran exclusivament aparells respiradors autònoms, que estaran disponibles en llocs adequats i que es comprovaran periòdicament.
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GUIA DE CONTROL DE QUALITAT
A continuació es presenta el pla d’actuació per al control de les instal·lacions de risc en base a:
• RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) i ITE 08 (Instruccions Tècniques Complementàries) de manteniment
d’instal·lacions.
• Article 24 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, que estableix la coordinació en matèria de salut i seguretat en el treball de
les activitats empresarials.

1. Registre d’operacions de manteniment
El registre d’operacions de manteniment podrà realitzar-se en fulls de
treball, en un llibre o de manera mecanitzada. Les operacions de manteniment de la instal·lació es numeraran correlativament i com a mínim
hi ha de constar la informació següent:
• El titular de la instal·lació i la ubicació de la instal·lació.
• El titular del manteniment.
• El número d’ordre de l’operació en la instal·lació.
• La data d’execució.
• Les operacions realitzades i el personal que les ha realitzat.
• La llista de materials substituïts o recanvis quan s’hagin efectuat
operacions d’aquest tipus.
• Les observacions que es creguin adients.
El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà
per duplicat i se’n lliurarà una còpia al titular de la instal·lació. Aquests
documents s’han de guardar almenys durant tres anys, comptats a
partir de la data d’execució de l’operació de manteniment corresponent.
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2. Unitats de tractament d’aire
ELEMENT

INSPECCIÓ

PERIODICITAT

Envoltant

Comprovació de l’estat

Anual

Ventiladors

Potència

Mensual

Bateries

Revisió

Anual

Humidificadors

Neteja

Mensual

Filtres

Neteja o canvi

Mensual

Presa d’aire exterior

Comprovació de l’estat

Mensual

Conductes

Comprovació de la neteja

Cada 2 anys

Difusors

Neteja

Anual

Retorns

Comprovació de la neteja

Cada 2 anys

Taula 4. Control de qualitat: control microbiològic d’ambient i superfícies

3. Control de la legionel·losi
Els titulars de les instal·lacions tenen la responsabilitat d’adaptar-se al
Reial decret 865/2003 i al Decret 152/2002 o a qualsevol de les seves
modificacions.
Les operacions de revisió, neteja i desinfecció es realitzaran segons els
annexos 3, 4 i 5 del Reial decret 865/2003.
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ELEMENT

REVISIÓ

Aigua sanitària

NETEJA

DESINFECCIÓ

PERIODICITAT

Anual

Anual

Cada cop que
s’arregli i després
d’un mes d’aturada

Temperatura
dipòsit aigua freda

Mensual

Temperatura
dipòsit aigua
calenta > 60 °C

Diari

Temperatura
aixetes
Torres de
refrigeració i
anàlegs

Mensual
Semestral al
principi de
primavera i
tardor

Semestral al
principi de
primavera i
tardor

Cada cop que
s’arreglin i després
d’un mes d’aturada

Conservació i
higiene del
condensador

Semestral

Conservació i
higiene del
separador de gotes

Anual

Conservació i
higiene de la
safata

Mensual

Conservació i
higiene del
reomplert

Semestral

Qualitat
fisioquímica de
l’aigua

Mensual

Qualitat
microbiològica de
l’aigua

Mensual

Nivells de
concentració de
clor o biocida

Diari

Banyeres
d’hidromassatge i
piscines
climatitzades amb
moviment d’aigua

Abans de la posada
en marxa inicial:
neteja i desinfecció

Banyeres
d’emplenament i
buidatge

Mensual
d’elements

Posterior a
cada any

Posterior a
cada any

Posterior a cada
bany

Banyeres de
recirculació amb
filtració

Mensual
de columnes
i filtres

Diari

Diari

Garantir temps de
recirculació màxima
de 30 minuts.

Taula 5. Resum dels controls de legionel·losi
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PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
Qui ha de realitzar el manteniment higiènic de les instal·lacions d’aire?
El manteniment higiènic comprèn la neteja i desinfecció de tots els elements que les componen. L’ha de dur a terme empreses especialistes
amb la formació i els mitjans adients.
Quines garanties s’han d’exigir a les empreses subcontractades?
És necessari que presentin un projecte que reculli, entre d’altres, les
dades següents:
1. Procediments de treball.
2. Per a aquelles instal·lacions subjectes a normativa específica, com les
torres de refrigeració, han de complir les normes establertes.
3. Avaluació de riscos de la feina que realitzaran a les instal·lacions.
4. Equips de protecció individual i col·lectiva pels treballadors exposats
durant les feines.
5. Fitxa de seguretat dels productes químics que s’usaran.
6. L’ús de biocides ha de complir el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre.
Quina documentació he de tenir?
1. Llibre de registre de manteniment de les instal·lacions.
2. Llibre de registre de les instal·lacions de risc en el control de legionel·losi.
3. En aquests llibres hi han de constar totes les operacions realitzades,
així com els controls de qualitat (anàlisis microbiològiques).
He de portar protecció per fer tasques de manteniment?
En totes les tasques de manteniment, és obligatori l’ús de guants de
protecció, de calçat de seguretat i de màscara de protecció de vies respiratòries en el cas que hi hagi risc d’inhalació de substàncies químiques perilloses, pols o microorganismes (legionel·la).
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Quines condicions de contractació són necessàries per les empreses
que netegen i desinfecten els sistemes de climatització?
1. Descripció del projecte.
2. Abast del projecte.
3. Procediments de treball.
4. Condicions tècniques d’aplicació dels procediments de treball.
5. Avaluació del risc laboral en l’execució de la feina.
6. Procediments de seguretat en el treball.
7. Fitxa de seguretat dels productes químics.
8. Termini de seguretat dels productes químics.
9. Equips de protecció col·lectiva o individual que s’empraran durant
les tasques.
10. Controls de qualitat.
Quines condicions de contractació són necessàries per les empreses de
neteja i desinfecció d’instal·lacions amb risc de legionel·losi?
1. Comprovant acreditatiu de l’empresa per desenvolupar aquesta
feina.
2. Abast del projecte.
3. Procediments de treball.
4. Condicions tècniques d’aplicació dels procediments de treball.
5. Avaluació del risc laboral en l’execució de la feina.
6. Procediments de seguretat en el treball.
7. Fitxa de seguretat dels productes químics.
8. Equips de protecció col·lectiva o individual que s’empraran durant
les tasques.
9. Certificat de neteja i desinfecció, segons l’annex 2 del Decret
152/2002.
10. Controls microbiològics de qualitat.
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GLOSSARI
Autocontrol sanitari: conjunt d’operacions orientades a identificar i
supervisar qualsevol aspecte de les instal·lacions i de les activitats que
s’hi desenvolupin, i que sigui determinant per garantir la seguretat de
les persones.
Boca: dispositiu a través del qual l’aigua tractada i l’aigua nova entren
al vas.
Bomba: aparell destinat a posar en moviment un fluid al llarg d’un conducte en un sentit determinat mitjançant una aportació d’energia
mecànica que és transformada en un augment d’altura de càrrega.
Cabal: volum d’aigua que flueix per unitat de temps (volum/minut o
hora).
Circuit de recirculació de l’aigua: trajecte que ha de recórrer l’aigua des
de la sortida del vas fins a la tornada al vas i que inclou les fases de
recollida, prefiltratge, bombeig, floculació, filtració, desinfecció i tractaments complementaris.
Control de plagues: activitat professional destinada a prevenir l’aparició de plagues, el seu desenvolupament i el control de les ja existents.
Desinfecció: conjunt d’accions dirigides a eliminar els gèrmens nocius
o microorganismes patògens que pot contenir un objecte o un ésser o
que poden acompanyar-lo.
Desinfectant: substància que té la propietat de desinfectar.
Desinsectació: mètode de lluita contra artròpodes nocius o molestos
per a les persones, els animals i les plantes.
Desratització: tècniques de sanejament que s’apliquen per al control,
la reducció o l’exterminació dels rosegadors.
Filtració: operació de filtrar un fluid que conté substàncies sòlides en
suspensió.
Filtre: cos porós emprat en la filtració a través del qual es fa passar un
fluid, amb la finalitat que hi quedin retingudes les partícules sòlides
que el fluid duu en suspensió.
Floculació: tractament a què se sotmeten els sòlids disgregats dispersos en el si d’un fluid, per formar agregats de partícules que facin possible la separació del sòlid per sedimentació o filtració.
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Floculant: substància tensioactiva o electròlit que s’empra per produir
la floculació.
Manteniment: conjunt d’accions destinades a tenir en bon estat els
materials i les instal·lacions.
Norma DIN: norma tècnica alemanya que classifica els graus de lliscament dels diversos materials utilitzats en les piscines.
Pediluvi: canal amb flux continu d’aigua amb poder desinfectant i no
recirculable per a la neteja dels peus dels banyistes.
Piscina: instal·lació que comporta l’existència d’un o més vasos artificials destinats al bany col·lectiu o a la natació, i els equipaments i serveis complementaris per al desenvolupament d’aquestes activitats.
Piscina d’ús públic: piscina la utilització de la qual està condicionada
al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quotes d’accés, directes o indirectes, així com totes les que no són d’ús privat.
Plaga: conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i/o característiques, poden provocar problemes sanitaris, molèsties o pèrdues econòmiques.
ppm: parts per milió, equivalent a mg/l.
TDS (total de sòlids dissolts): mesura de la quantitat total de matèria
sòlida dissolta en l’aigua, com per exemple, calci, magnesi, carbonats,
bicarbonats, etc..
Túnel de dutxes: dutxes situades en l’accés de la zona de platja.
Vas: estany artificial destinat a banyar-s’hi, a nedar o a practicar-hi
diversos esports relacionats amb la natació. Receptacle únic amb tractament d’aigua pròpia i independent.
Zona de bany: espai que inclou el vas o vasos de la piscina i les zones
de platja i d’estada.
Zona de platja: superfície que circumda i dóna accés al vas o vasos de
la piscina.
Zona d’estada: zona diferenciada d’esbarjo o solàrium.
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MARC LEGAL
Decrets i lleis
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de
protecció individual.
Decret 417/2000, de 27 de desembre, que estableix amb caràcter
d’urgència les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i
equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols per la prevenció de la legionel·losi.
Decret 95/2000, de 22 de febrer, Normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
Decret 177/2000, de 15 de maig, Modificació transitòria del Decret anterior.
Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de
22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a
les piscines d’ús públic.
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació pel registre, autorització i comercialització de biocides.
Reial decret 99/2003, de 24 de gener, pel qual es modifica el reglament
sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, de
10 de març.
Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos.
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