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Criteris higiénicosanitaris en instal-lacions de risc en relació amb la Legionellosi"

;¡

S'informa sobre el procés d'elaboració d'una Ordenanc;a Municipal en
referencia al tema anteriorment esmentat, en base als criteris establerts a la
Norma UNE 100-030-94 i altres normes existents.
Objecte:

L'objecte del projecte d'Ordenanc;a Municipal és el contribu'ir a la prevenció de
la Legionel-losi a través de l'adopció de mesures higienicosanitaries en installacions considerad as com de risc perla transmissió d'aquesta malaltia.
Descripció:

La legionel-la és un bacteri molt extés, associat al médi hidric, que pot produir
quadres clínics tals com la Febre de Pontiac, de manifestacions clíniques poc
importants i que es resol espontaniament, 1 l'anomenada Malaltia deis
Legionaris, que sol afectar amb més for9a a persones d'edat avanc;ada i mal
estat de salut prévi, i que cursa amb pneumonia, febre alta, i molt mal estat
general.
Aquest bacteri té l'aigua com a reservori fonamental, i, especialment, installacions tals com torres de refrigeració, dutxes, humidificadors o fonts
ornamentals, entre d'altres, i es transmet per vía aéria.
Donada la importancia de la qüestió des del punt de vista de la salut pública ja
que, pot presentar-se amb caracter epidémic, a més de sota formes d'aparició
a'illada i esporadica, és veu convenient l'establir mesures de caire
higienicosanitaries per tal de red uir el risc que comporta.
Ámbit d'aplicació:

Sera objectiu prioritari d'aquesta Ordenanc;a:

1.- Aparells que afecten a ambients exteriors, tals com torres de refrigeració i
condensadors evaporatius
2.- Aparells que afecten a ambients interiors tals com aparells de refredament
d'aire evaporatiu i humectadors que generen aerosols.
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Requisits i ubicació de les instal-lacions:

A I'Ordenanc;a és definirán quins son els requisits de les instal-lacions, així com
la seva úbicació, i les condicions que haurán de complir per tal de facilitar el
seu manteniment i, si fos el cas, la seva inspecció.
Neteja i desinfecció de les instal-lacions:

Totes les instal-lacions de risc caldra que siguin analitzades (concentració de
Legionel-la), netejades i desinfectadas abans de la seva posta en funcionament
inicial, abans de ser posada novament en funcionament després d'aturades
superiors a trenta díes, abans de tornar a ser posada en funcionament després
de qualsevol tipus de manipulació o modificació estructural.
En situacions de normalitat, caldra obligatoriament el procedir a l'analisi, neteja
i desinfecció de les esmentades instal-lacions, com a mínim dos cops a l'any, a
l'inici de la primavera i a l'inici de la tardor.
Aquestes operacions d'analisi, manteniment, neteja i desinfecció caldra que
siguin realitzades per empreses especialitzades, segons protocols recollits a
I'Ordenanºa i utilitzant els productes indicats i autoritazts al respecte.

Registre:

Les esmentades operacions estarán degudament documentadas i certificadas
per l'empresa que hagi efectuat les opercions de neteja i desinfecció. Aquesta
documentació estara disponible pera possibles inspeccions. La responsabilitat
recaura sobre el propietari de la instal-lació.

Notificació:

Les instal-lacions ja existents disposaran d'un termini de sis mesos des de la
publicació d'aquesta Ordenanc;a, per tal de procedir a la seva notificació.
Vigencia:

Les mesures higienicosanitaries establertes a I'Ordenanc;a seran d'obligatoria
aplicació des del moment de la seva entrada en vigor.

