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CARACTERÍSTIQUES GENERALS
DELS MATERIALS DE LA XARXA D'AIGUA
NO POTABLE
1. OBJECTE
Aquest document descriu les característiques generals a complir pels materials. A més cada element
dispossa d'una fitxa de carecterístiques específiques que el defineixen amb més detall.

2. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

3. NORMES
Les normes a complir per a cada element estan descrites a les seves fitxes de característiques
específiques.

4. CANONADES DE POLIETILÈ
Canalitzacions i
Escomeses
Pressió nominal

S'utilitzarà PE d'alta densitat (tipus PE 100) Segons norma UNE EN 12201,
marcatge directe a la canonada de les seves característiques, lot i dates
El PE d'alta densitat serà de PN 16 bar

Color

El PE d'alta densitat serà de color negre amb bandes marrons

Format de subministre

Per DN <= 50 mm es subministrarà en bobines.
Per 50 < DN < 110 mm s'accepten en barres i bobines.
Per DN >= 110 mm es subministrarà en barres.

Peces especials per a
connexions

DN <= 63 mm, seran metàl·lics d'unió mecànica per a tub de PE, quedant
exclosos els de material plàstic.
DN > 63 mm, seran de fosa dúctil o bé electrosoldables per a qualsevol DN.

Peces especials per a
canonades

Seran preferiblement de polietilè d'alta densitat (tipus PE 100) i PN 16 bar (segons
la PN del tub utilitzat), injectades i no manipulades. Aquests elements tindran
unes dimensions el més properes possibles a les dels seus homòlegs realitzats
en fosa dúctil.
Es podran utilitzar accessoris mecànics, els quals seran resistents a esforços
axials, seran realitzats en fosa dúctil de PN 16 bar i el tipus d'unió serà a pressió o
amb cèrcol d'estrènyer, ambdós contra-tracció (resistent a esforços axials)

5. VÀLVULA DE COMPORTA
Diàmetre nominal

S'utilitzarà per a DN entre 60 i 250 mm ambdós inclosos.

Pressió nominal

Per escomeses es podran utilitzar vàlvules comportes amb extrems roscats
femella de 1 ", 1¼", 1½ " i 2" WG.
PN 16 bar tant del cos com de la brida.

Tipus

Vàlvula de pas total amb l'obturador obert.

Maniobra

Maniobra manual i tancament en sentit horari.

Material obturador

Fosa dúctil revestit enterament d'un elastòmer.

Material cos

Fosa dúctil revestit amb resina epoxy o similar.
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6. VÀLVULA DE PAPALLONA
DN

DN >= 300 mm

PN

Cos de PN 16 bar

Trepat

Trepat de la brida a PN 16 bar

Sentit flux

Sentit de flux bidireccional.

Eix

Centrat en el cos de la vàlvula.

Maniobra

Manual o per accionador elèctric.

Material obturador

Acer inoxidable.

Material cos

Fosa dúctil revestit amb resina epoxy o similar.

Relació de transmissió del desmultiplicador no lineal

7. ESCOMESES (EXCEPTE CANONADA I ELS SEUS ACCESSORIS)
Material de les bateries
de comptadors
Jocs de claus

Acer inoxidable o acer al carboni galvanitzat, en alguns casos s'admetran bateries
de polipropilè.
Brida fixa (perpendicular o paral·lela al col·lector) o orientable.

Pericó comptador (marc Serà d'obra en el cas d'estar el comptador ubicat a terra, amb un marc i una tapa
i tapa)
amb la indicació de que es tracta de la xarxa d'ANP.
En el cas d'estar el comptador ubicat a la paret i per DN <= 15 mm, l'arqueta serà
prefabricada, o bé es farà d'obra amb un marc i una tapa de dimensions,
materials i prestacions descrits en la mateixa fitxa corresponent.
Pericó vàlvula de pas
A l'estar situada en terreny de la propietat podrà tenir característiques diferents a
les especificades en les fitxes corresponents sempre que permeti el correcte
funcionament i manteniment de la vàlvula.
Vàlvula de pas
S'utilitzarà com a vàlvula de pas la vàlvula de comporta per a DN fins a 200 mm
inclòs, o bé la vàlvula de bola per DN <= 50 mm.
Pericó vàlvula de
La vàlvula de registre anirà dins d'una arqueta, el marc i tapa complirà les
registre
especificacions definides en la fitxa corresponent.
Vàlvula de registre
Vàlvula de comporta per a DN fins a 200 mm inclòs. Per al cas de comptador en
façana, la vàlvula d'entrada del comptador ubicada a l'arqueta fa de vàlvula de
registre excepte en aquells casos en què es posa a la vorera.
Vàlvula de bola per a DN <= 50 mm
Claus (vàlvules)
comptador general o
divisionari en armari
paret
Element de presa

Aquestes vàlvules es munten amb comptadors de fins DN 20 mm, bé en bateria,
bé en armari paret.

Amb o sense pressió, metàl·lic per a totes les canonades i a més electrosoldables
per a PE.
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ACCESSORIS PER SOLDADURA A TOPE
PER CANONADA DE POLIETILÈ

1. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques del
material
Presió nominal (PN)

PE 100 (alta densitat) d'acord amb UNE 53965-1 EX i UNE 53966 EX
16 bar (SDR=11, S=5)

Dimensions i tolerancies D'acord amb UNE 53966 EX
Marcatge

Tipus de resina, PN, fabricant i DN

Color

Negre

Brida

Material: acer S 235 JRG2 [UNE-EN 10025 (abans: RSt 37-2, d'acord amb DIN
17100) bicromatat o fosa dúctil cincada al foc i revestida amb pintura epoxi.
Taladrat: PN 16 d'acord amb UNE-EN 1092 (ISO 2531)

3. REQUERIMIENTS ADDICIONALS
- Les peces seran injectades, no manipulades, excepte les que portin incorporada la brida.
- La longitud de les "tes" iguals i reduïdes, així com les reduccions, tindran unes dimensions el més
aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb una
brida ja muntada.
- Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.

4. ASSAJOS A SATISFER
Els descrits a la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti
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ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES PER
CANONADA DE POLIETILÈ

1. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques del
material
Presió nominal (PN)

PE 100 (alta densitat) d'acord amb UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3
16 bar (SDR=11, S=5)

Dimensions i tolerancies prEN 12201-3 (compatible amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX)
Marcatge
Color

Tipus de resina, PN, fabricant i DN, Tensió de fusió, temps de fusió i de
refredament i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió
Negre

Tensió alimentació

Entre 8 y 48 Vac

Dimensions del
connector
Brida

Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) ó 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès)
Material: acer S 235 JRG2 [UNE-EN 10025 (abans: RSt 37-2, d'acord amb DIN
17100) bicromatat o fosa dúctil cincada al foc i revestida amb pintura epoxi.
Taladrat: PN 16 d'acord amb UNE-EN 1092 (ISO 2531)

3. REQUERIMIENTS ADDICIONALS
- Les peces seran injectades, no manipulades, excepte les que portin incorporada la brida.
- Les peces disposaran de testimonis indicadors de soldadura correcta, si no la màquina de soldar ha de
detectar l'error en la soldadura (resistència trencada)
La
longitud de les "tes" iguals i reduïdes, així com les reduccions, tindran unes dimensions el més
aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb una
brida ja muntada.
- Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.

4. ASSAJOS A SATISFER
Els descrits a la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti.
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ENLLAÇ MECÀNIC PER A TUB DE PE
(DN <= 63 mm)

1. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques del
material
Presió nominal (PN)

Segons norma DIN 8076-1

Tipus d'unió

Connexió a pressió amb rosca per estrenyer

Diàmetre Nominal (DN)

25 a 63 mm (gama mínima)

16 bar

N º de dents de l'anell de Mínim 3
pressió
Marcatge
L'accessori ha de portar inscrit: marca, PN, DN canonada i
designació numèrica del tipus de llautó.

3. REQUERIMIENTS ADDICIONALS
Accessori

Junta

Tots els elements de l'accessori, excepte la junta, seran de llautó de designació
numèrica CW617N (CuZn40Pb2) o CW602N (CuZn36Pb2As), segons UNE-EN
12165, i estaran fabricats mitjançant un procés d'estampació en calent. L'anell
d'adherència podrà ser de resina acetàlica.
Elastòmer EPDM o NBR de característiques segons la norma
UNE-EN 681-1

4. ASSAJOS A SATISFER
Els especificats a les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 i UNE-EN 715. El fabricant presentarà la
documentació oficial que ho acrediti.
A més, per a la seva homologació, caldrà realitzar satisfactòriament l'assaig de corrosió: 240h en cambra
de boira salina segons UNE 112017.

Enllaç mecànic _____ Pàgina 7 de 20

MALLA SENYALITZADORA

1. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

2. DESCRIPCIÓ
La missió de la malla senyalitzadora és la d'alertar de la situació d'una canonada instal·lada en les seves
proximitats.

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques del
material
Ample

Malla reticulada de plàstic no degradable, que ha de permetre que l'aigua
procedent d'una possible fuita pugui fluir cap a la superfície sense dificultats.
30 cm

Color

Marró

Estarà proveïda de línies de grimpat transversals cada 3 m, com a màxim, per evitar la deformació i el
desplaçament de la resta de la malla en cas de estirada i per facilitar la seva visualització a la pala
d'excavació

4. SITUACIÓ A LA RASA
- La malla es col·locarà 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
- Per canonada de Ø < 500 mm només es col·locarà una malla.
- Per canonada de Ø > 500 mm es col·locaran dues malles de la mateixa amplada, en paral·lel.
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COLLARÍ MECÀNIC PER ESCOMESES
SENSE/AMB CÀRREGA SOBRE
CANONADA DE PE
1. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Presió nominal (PN)

16 bar

Cos de collarí

Tipus brida, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables;
muntatge mitjançant mínim 4 cargols o frontissa
Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior.

Junta
Diàmetre nominal
canonadanominal
(DN) de
Diàmetre
sortida del collarí
Pas mínim fresa
màquina de foradar
Amplada mínima
collaret (L)
Alçada mínima cos
superior (H)
Alçada màxima cos
superior (H)
Sistema connexió amb
pressió
Marcatge

63 a 225 mm (gama mínima)
Sortida roscada: DN ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" WG
20 mm (¾”), 25 mm (1”), 33 mm (1 ¼”), 40 mm (1 ½“), 50 mm (2”)
90 mm (DN 63 mm) - 180 mm (DN 225 mm)
56 mm (DN 63 mm) - 142 mm (DN 225 mm)
74 mm (DN 63 mm) - 180 mm (DN 225 mm)
La ranura del sistema de connexió en càrrega s'ha de poder tapar un cop feta la
presa
El collarí ha de portar inscrit: marca, PN, DN, canonada i diàmetre rosca sortida

3. REQUERIMIENTS ADDICIONALS
Cos

Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563)

Revestiment

Extern i intern amb resina epoxi, mínim 100 µm

Tornilleria

Acer inoxidable 1.4301 (UNE-EN 10088) o acer amb tractament Dacromet

Junta

Elastòmer EPDM o NBR de característiques segons la norma
UNE-EN 681-1

4. ASSAJOS A SATISFER
El fabricant presentarà documentació oficial acreditativa d'haver superat amb èxit els següents assaigs:
- Assaig d'estanqueïtat: P = 2xPN durant 30 minuts
- Assaig d'adherència del collarí: Verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la
canonada aplicant un parell de gir de 50 Nm a la part superior
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017
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VÀLVULA DE COMPORTA (DN<=250 mm)

1. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Presión nominal (PN)

16 bar

Extrems

- Embridats per a DN >= 60 mm: Trepat de les brides a PN16 segons
UNE-EN 1092-2 o equivalents (ISO 7005-2). Distància entre brides
segons UNE-EN 558-1. "Vàlvules de comporta, embridat sèrie bàsica
14 (curta)", o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1-Sèrie F4)
- Roscats (per a DN <= 60 mm): Rosca 1 ", 1 ¼", 1 ½ "i 2" WG.

Pas

- Tub de polietilè PE100 PN16 per soldar, característiques segons UNE
53965-1 EX i UNE 53966 EX
Total amb l'obturador obert

Maniobra

Manual

Sentit de tancament

Horari

Marcatge

Segons UNE-EN 19, o el seu equivalent ISO 5209

Color

Blava

Altura màxima des de l'"eix de
pas d'aigua" fins a sobrede la
"tija" (mm)

DN 40
250

DN 50 DN 65 DN 80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250
250

280

305

345

410

470

570

670

3. MATERIALS (Qualitats mínimes)
Cos i tapa

Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563)

Revestimient

Extern i intern amb resina epoxy de gruix mínim 200 µm

Comporta (Obturador)

DN<=50 mm:

Eix de maniobra

Llautó CW 602N (UNE-EN 12164 y 12165), revestida
complertament d'elastómer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN
681-1)
DN>=60 mm
Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), revestida
complertament d'elastómer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN
681-1)
Acer inoxidable 1.4021 ó 1.4028 (UNE-EN 10088)

Femella de maniobra

LLautó o Bronze

Juntes tòriques

Elastómer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

4. REQUERIMENTS ADDICIONALS
Cos i tapa

- No s'admetran assentaments d'estanqueïtat afegits ni cap tipus de
mecanització; pas rectilini en la part inferior.
- S'assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant
un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal
manera que s'evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa.
- Permetrà reemplaçar el mecanisme d'obertura o tancament sense
desmuntar la vàlvula de la instal·lació.
- Permetrà reemplaçar el mecanisme d'obertura o tancament sense
desmuntar la vàlvula de la instal·lació
- Presentarà estanquitat total.
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- Disposarà d'una base de suport.
Comporta (Obturador)

- Presentarà un allotjament per la rosca de maniobra que impedirà el
seu moviment durant l'obertura o tancament.
- En posició oberta no es produiran vibracions.

Eix

- Estarà realitzat en una única peça
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra
- El pas de rosca serà d'entre 5 i 6 mm
- Dimensions del quadrat de l'eix (secció quadrada superior): DN60-80
mm: 17,5 ±1 mm; DN100-150 mm: 20 ±4

5. ASSAJOS A SATISFER
Els especificats en les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà la documentació
oficial que ho acrediti. A més, per a la seva homologació, cal realitzar satisfactòriament l'assaig de corrosió:
240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017.
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VÀLVULA DE PAPALLONA (DN>=300 mm)

1. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Presión nominal (PN)

16 bar

Taladrat Brides

Segons UNE-EN 1092-2, o el seu equivalent ISO 7005-2, per PN16

Distància entre brides

Segons UNE-EN 558-1, o el seu equivalent ISO 5752 (veure les figures)

Maniobra

- Vàlvules de papallona PLANES --> Sèrie bàsica 20 per qualsevol
diàmetre
- Vàlvules de papallona AMB BRIDA --> Sèrie bàsica 13 per a DN<=300
mm
Manual amb volant / accionador elèctric

Sentit de tancament

Horari

Sentit del fluxe

Bidireccional

Unió amb desmultiplicador

Segons ISO 5211

Desmultiplicador
Marcatge

Desmultiplicador sistema "rosca corredissa-biela", amb relació de
transmissió "no lineal"
Segons UNE-EN 19, o el seu equivalent ISO 5209

Requisits generals

Segons norma UNE-EN 593

Cos amb brides
(Sèrie bàsica 13)

Cos per inserir sense brida
(Sèrie bàsica 20)

Cos per inserir amb secció en "U"
(Sèrie bàsica 20)

Cos per inserir monobrida o amb orelles
(Sèrie bàsica 20)
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3. MATERIALS (Qualitats mínimes)
Cos

Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563)

Anell d'estanqueïtat

EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

Revestimient

Extern amb resina epoxy de gruix mínim 60 µm o poliuretà de 80 µm

Obturador de la papallona

Acer inoxidable 1.4021 (UNE-EN 10088)

Eix de maniobra

Acer inoxidable 1.4021 ó 1.4028 (UNE-EN 10088)

Desmultiplicador

Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563). Protecció IP67

4. REQUERIMENTS ADDICIONALS
Cos

- No ha d'estar en contacte amb el fluid

Anell d'estanqueïtat

- Per DN ≥ 300 mm ha de disposar de trepants roscats de centratge
(mínim 4) i la resta de forats passants (tipus LUG)
- Ha de cobrir tot l'interior del cos
- Realitza la funció de junta en la seva unió amb un altre element
- Elàstic

Obturador de la papallona

- Centrada en el cos de la vàlvula

Eix

- Arrossegament de la papallona a través de l'eix superior, mitjançant
estries o xavetes paral·leles, per a DN <= 300 mm
- No ha d'estar en contacte amb el fluid, tampoc els seus cargols de
fixació
- sense premsaestopes
- Centrat en el cos de la vàlvula

Desmultiplicador

- Cargols integrats dins del propi cos
- Amb indicador de posició
- N º de voltes mínim (tipus manual, comandament per volant):
32 voltes --> 300<=DN<=400 mm
50 voltes --> 500<=DN<=600 mm
60 voltes --> DN=700 mm
300 voltes --> 800<=DN<=1000 mm

5. ASSAJOS A SATISFER
Els especificats en el Protocol d'assajos per vàlvula de papallona DN ≥ 300 mm amb codi PR-085.
El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti.
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ALLOTJAMENTS PER A VÀLVULES
EN CANALITZACIONS I
ESCOMESES
1. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

2. DESCRIPCIÓ
Allotjament de les vàlvules instal·lades en canalitzacions i escomeses de la xarxa de distribució.

3. CRITERIS TÈCNICS
3.1 DESCRIPCIÓ DEL ALLOTJAMENT
Per norma general, totes les vàlvules aniran situades a vorera, excepte en els casos en que no hi
hagi espai disponible i sigui imprescindible ubicar-les a calçada.
La vàlvula s’allotjarà en una arqueta realitzada “in situ” d’obra de fàbrica o formigó, amb un marc i
una tapa de registre.

3.2 CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL TIPUS D’ALLOTJAMENT
Segons el tipus d’arqueta i la seva utilització per a canalitzacions o escomeses, el recobriment de la
canonada (r), és a dir, la distància entre la generatriu superior de la canonada i la rasant de la vorera,
haurà de ser com a mínim el valor que es detalla a la taula següent:
ARQUETA TIPUS EN CALÇADA

r

ARQUETA TIPUS EN VORERA (1)

Canalització

Escomeses

Canalització

Escomeses

1,0 m

1,0 m

0,60 m

0,40 m

(1) Voreres i zones peatonals exemptes de trànsit en zones urbanitzades
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3.3 CONSTRUCCIÓ DELS ALLOTJAMENTS
Les fases d’instal·lació de vàlvula en arqueta seran les següents:
1.- En el punt de la canalització o ramal on s’hagi previst la instal·lació d’una vàlvula de comporta,
es realitzarà una solera de formigó segons es detalla als plànols.
2.- Al damunt d’aquesta es construirà un dau de formigó que servirà de suport al cos de la vàlvula.
3.- Es muntaran tots els components de la mateixa i es col·locarà sobre el suport de formigó.
4.- A continuació s’aixecaran les parets de l’arqueta fins una alçada de 0,10 m per sota de la
rasant del paviment.
5.- Es coronarà la paret de l’arqueta amb formigó per a continuació col·locar el marc i la tapa de
registre.
6.- S’omplirà els voltants de l’arqueta amb el reblert corresponent i per posteriorment procedir a la
pavimentació.
7.- Es colocarà marc i tapa adequat a les dimensiones de la arqueta i de resistència suficient per
suportar les càrregues d'ús en funció de la seva ubicació.
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TAPES I MARCS

1. XARXA
Aigua No Potable (ANP)

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques del
material
Clase

Dimensions

Forma
Marcatge

Recobriment

Marc: Fosa dúctil
Tapa: Fosa dúctil
B-125 (segons UNE-EN 124): En voreres i zones peatonals exemptes de trànsit
en zones urbanitzades.
D-400 (segons UNE-EN 124): En calçades i zones amb trànsit.
300x150 mm; de 300x300 mm fins 700x700 mm: En voreres i zones peatonals
exemptes de trànsit en zones urbanitzades.
DN 600 mm: En calçades i zones amb trànsit.
Marc: Quadrada o rectangular segons dimensions.
Tapa: Quadrada, rectangular o circular.
Segons norma UNE-EN 124.
Grabat en tapa: Norma, clase, us i Ajuntament de Viladecans.
Etiquetat: Nom del fabricant, lloc de fabricació i marca organisme certificació.
Pintura bituminosa o epoxy color negre

3. REQUERIMIENTS ADDICIONALS
Les tapes ubicades a calçada i zones amb trànsit (D-400) s'ajustaran als següents requeriments:
Material

Fosa dúctil GE 500-7 ISO1083 / EN1563

Càrrega d'assaig

Dimensions

400 kN segons EN 124. Lloc d'instal·lació Grup 4 - vies de circulació de
carreteres, incloent carrers de vianants, vorera estabilitzat i àrees d'estacionament
per a tot tipus de vehicles (i grups inferiors)
DN 600 mm

Certificat de producte

AENOR

Masa

Tapa: 59kg
Total (marc i tapa): 101 kg
Tapa amb relleu antilliscant tipus "quadrat de xocolata".

Superfície
Articulació
Assentament
Marc - Tapa
Marc

Bloqueig de seguretat anti retrocés a 90° evitant el tancame nt accidental,
articulada a »115°.
Suport elàstic amb perfil especial que garanteixi la estabilitat i l'absència de soroll.
Quadrat monobloc modelat.

Assentament del Marc

4 orificis de 20 mm diàmetre per fixació sobre cercle de 860 mm de diàmetre.

Manipulació

La tapa va equipada amb un orifici de clau per manipularia amb l'ajuda d'un pic o
ganxo.
La tapa està equipada d'una osca prop de l'articulació per a ajuda a l'aixecament
quan està bloquejada a 90 °mitjançant pic perforat o ganxo.
La tapa s'extreu quan esta oberta a 90 °

4. ASSAJOS A SATISFER
Els descrits a la norma UNE-EN 124. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti.
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