DOCUMENTACIÓ
A
PRESENTAR
PER
L’AUTORITZACIÓ D’EMPRESA FORMADORA PEL
MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE RISC
ENFRONT DE LA LEGIONEL·LA
Normativa d’aplicació: Decret 81/2005, de 22 de juliol,
pel qual es regula el procediment d’autorització,
vigilància i control dels cursos per formar el personal que
realitza les operacions de manteniment higiènic i sanitari
de les instal·lacions de risc de legionel·losis
Validesa de la formació: 5 anys, després s’ha de fer el curs de
renovació
Entitats formadores:
CURS INICIAL
Professorat, mínim:
1. Un titular de llicenciatura relacionada amb les matèries
objecte del programa per a la formació higiènica i
sanitària, per exemple: farmacèutic, biòleg, veterinari,
químic, etc
2. Un titulat mig o superior d’enginyeria industrial per
impartir els aspectes tècnics de les instal·lacions de risc.
CURS DE RENOVACIÓ
Professorat, mínim:
1. Un titular de llicenciatura relacionada amb les matèries
objecte del programa per a la formació higiènica i
sanitària, per exemple: farmacèutic, biòleg, veterinari, etc
Han d’acreditar experiència en aquest camp.
CURS INICIAL
Documentació a presentar:

a) Entitat formadora: nom, raó social, CIF, adreça, titular o
representant legal (han de presentar escriptures o poder
notarial que ho acrediti)
b) Nombre d’hores del curs, tant teòriques com pràctiques
c) Nombre d’alumnes previst per edició, mai superior a 25
d) Director o coordinador del curs
e) Relació del professorat, presentar la titulació compulsada i
el currículum vita, indicant l’experiència relacionada amb la
matèria a impartir
f) Programa docent, especificant el professor que ha
d’impartir cada unitat
g) Còpia del dossier que s’entregarà a l’alumne, el qual s’ha
d’ajustar al contingut establert a l’annex I.
h) 4 models d’examen o bateria de 100 preguntes d’examen,
indicant el sistema d’avaluació. Indicar l’ assistència mínima
per tenir dret a examen.
i) Indicar la possibilitat de recuperació, en cas de suspendre
l’examen, i el sistema d’avaluació.
j) Lloc i material disponible pel desenvolupament del curs,
part teòrica i part pràctica
k) Model de certificat acreditatiu d’haver superat el curs, amb
la informació detallada a l’article 7 del Decret 81/2005, de
22 de juliol.
l) Visita instal·lacions: acreditar l’autorització per poder visitar
una torre o condensador evaporatiu.
CURS DE RENOVACIÓ
Documentació a presentar:
a) Entitat formadora: nom, raó social, CIF, adreça, titular o
representant legal
b) Nombre d’alumnes previst per edició, mai superior a 25
c) Relació del professorat, presentar la titulació compulsada i
el currículum vita, indicant l’experiència relacionada amb
la matèria a impartir, en el cas de que sigui diferent als
autoritzats pel curs inicial

d) Programa docent, especificant el professor que ha
d’impartir cada unitat
e) Còpia del dossier que s’entregarà a l’alumne, el qual s’ha
d’ajustar al contingut establert pel Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
f) 4 models d’examen o bateria de 100 preguntes d’examen,
indicant el sistema d’avaluació. Indicar l’ assistència
mínima per tenir dret a examen.
g) Indicar la possibilitat de recuperació, en cas de suspendre
l’examen, i el sistema d’avaluació.
h) Lloc i material disponible pel desenvolupament del curs
i) Model de certificat acreditatiu d’haver superat el curs,
amb la informació detallada a l’article 7 del Decret
81/2005, de 22 de juliol.

