ANNEX V
PROTOCOLS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE BAIX RISC. Xarxa de
reg per aspersió.
1. Memòria descriptiva:

- Procedència de l’aigua: xarxa d’abastament públic, pou, mina, riu, etc.
- Existència de dipòsit.
- Característiques del dipòsit: volum, dimensions, ubicació, etc.
- Existència de sistema de cloració o similar al dipòsit.
- Règim de funcionament: horari, periodicitat.
2. Actuacions de control i manteniment:
2.1 Pautes d’inspecció i control:
Setmanalment
•

Control de clor en el dipòsit, d’existir-ne, o en el punt terminal.

Anualment
• Inspecció de les bosques de reg (recomanat).
• Procés de desinfecció (preferiblement a l’inici de la primavera).
•

Anàlisi de Legionel.la.

Recomanacions:
•

Si l’origen de l’aigua és la xarxa d’abastament pùblis i no
existeixen dipòsits, es farà el manteniment anual d’aspersors i
a la desinfecció dels mateixos.
• S’aconsella el reg nocturn.

3. Procés de desinfecció:
S’aplicarà en aquest punt el procés per als circuits d’aigua freda i
calenta sanitària.
El procediment a seguir serà el següent:
• Addició de clor o hipoclorit sòdic, a PH entre 7 i 8 i a una
temperatura inferior a 30º C, en quantitat necessària per arribar a 2
ppm de clor lliure en els punts terminals de la xarxa, durant 2
hores.
• Buidar la instal-lació.
• Netejar les parets del vasos i dels dipòsits amb un raspall dur,
realitzar les reparacions necessàries i esbandir amb aigua neta.
• Omplir de nou amb aigua i afegir la quantitat de clor necessària per

al seu funcionament habitual (0,2 – 0,8 ppm de clor residual lliure).
• Desmuntar els elements desencaixables, netejar-los, i submengirlos en la solució que contingui 20 ppm de clor residual lliure durant
30 minuts, esbandint-los posteriorment amb aigua freda.
• Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un
drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps.

4. Quadre resum d’actuacions en el circuit de reg per aspersió.
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Aquestes actuacions han de quedar recollides al Llibre de Registre corresponent.
Annexos

(1) El mètode de determinació serà el DPD.

(2) La presa de mostres pr a la realització de les anàlisis de Legionel.la es
realitzarà en base a les següents recomanacions:
-

-

ANUAL

Agafar una mostra d’un litre d’aigua en el envàs esterilitzat, gratant en el
punt terminal amb un tampó o bastonet de laboratori que caldrà incorporar
a la mostra.
La mostra del dipòsit es prendrà, preferentment, de la part baixa.
La presa de mostra es realitzarà per personal especialitzat i amb
l’adequada formació.

(3) Taula de valors d’heteròtrofs i Legionel.la.

Recompte de Legionella
Recompte
d’aerobics totals (1) sp(2)
UFC (*)/ml
UFC(*)/l
<10.000

<1.000

Acció proposada

Sistema sota control

>10.000-<100.000

>100.000

(1)
(2)
(*)
(4)

>1.000- < 10.000

> 10.000

Revisar el programa manteniment:
Confirmar el recompte. Si aquest es confirma
es revisrà el programa de manteniment, a fi
d’establir accions correctores que
disminueixin la concentració de Legionella al
nivell anterior.
Aplicació de mesures correctores:
Confirmar el recompte. Si aquest es confirma,
s’aturarà el funcionament de la instal.lació.
Buidar el sistema, netejar i realitzar el
tractament de xoc abans de reiniciar el servei.
Revisar el programa de manteniment, amb
especial atenció a l’analisi de perfils i punts
crítics de control.

Anàlisi realitzat segons la norma ISO 6222-20
Análisi realitzat segons la norma ISO 11731- 19
UFC Unitats Formadores de Colònies.
Les dosis a aplicar dels productes utilitzats han de ser definides per les
empreses especialistes subcontractades.
(5) A falta d’un protocol establert per llei, es recoman el descrit.

