
Xarxes d’aigua sanitària 

 

     Segons el Real Decret 865/2003 s’han de dur a terme un seguit de requisits en 

manteniment i disseny d’instal·lacions d’AFS i ACS, a continuació en fem una síntesi. 

 

Disseny 

La xarxa interna d’aigua potable haurà de garantir una total estanqueitat, aïllament i la 

correcta circulació de l’aigua. Es procurarà que aquesta xarxa sigui lo més ramificada 

possible (amb canonades intercomunicades) i se suprimiran els ramals o instal·lacions 

fora d’ús o de baixa circulació, per disminuir el risc de proliferació dels 

microorganismes. 

S’haurà de disposar en l’aigua d’entrada, de sistemes de filtració. 

La temperatura de l’aigua en el circuit d’AFS haurà de ser lo més baixa possible, 

procurant, si és possible una Tª inferior als 20ºC.  

Les instal·lacions del circuit d’ACS han de permetre arribar periòdicament a una Tª de 

70ºC, amb la finalitat de poder realitzar un tractament de xoc tèrmic. La Tª de l’aigua no 

ha de ser inferior a 50ºC en el punt més allunyat del circuit o en la canonada de retorn a 

l’acumulador. Es recomanable que les canonades siguin de coure, acer inoxidable, o 

materials plàstics resistents a la temperatura i al clor i no ser susceptibles de cedir a 

l’aigua substàncies indesitjables. 

Es recomana que les aixetes siguin de característiques tals que minimitzin la formació 

d’aerosols. 

S’ha de disposar d’un sistema de vàlvules antiretorn per evitar la mescla d’aigua de 

diferents circuits, qualitats i usos. 

 

Manteniment 

El manteniment adequat de la xarxa interna, tant d’ACS com de AFS, és essencial per 

evitar la colonització i el creixement de Legionella. Periòdicament s’ha de revisar 

elements com vàlvules, canonades, aixetes, dutxes..... i substituir les defectuoses; 

especialment aquells susceptibles d’haver sofert corrosions i/o incrustacions. 

Qualsevol reforma o reparació de la xarxa d’aigua sanitària haurà de preveure, si és 

possible, el tractament de desinfecció per hipercloració del tram sobre el qual s’ha 

realitzat l’actuació, abans de tornar a posar-la en servei. Igualment, quan es facin noves 

instal·lacions o ampliacions, es realitzarà aquest tractament de desinfecció de xoc. 


