
QUADRE DE MATERIALS
 

Nº CODI DESIGNACIÓ QUANTITAT

1 mt01ara010 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,67 m³ 

2 mt08tag020gg Tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 2" DN 50 mm
de diàmetre, segons UNE 19048, amb el preu incrementat el 30%
en concepte d'accessoris i peces especials.

5,30 m 

3 mt08tap010a Cinta anticorrosiva, de 5 cm d'ample, per a protecció de materials
metàl·lics soterrats, segons DIN 30672.

27,60 m 

4 mt10hmf010Mm Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,13 m³ 

5 mt10hmf010Mp Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,24 m³ 

6 mt11arp050f Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 40x40 cm. 1,00 Ut 

7 mt11arp100b Pericó prefabricat de polipropilè, 40x40x40 cm. 1,00 Ut 

8 mt17coe055ba Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16,0 mm de diàmetre
interior i 9,5 mm de gruix.

18,99 m 

9 mt17coe055eb Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 29,0 mm de diàmetre
interior i 10,0 mm de gruix.

3,38 m 

10 mt17coe070eb Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, de 19 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix.

7,82 m 

11 mt17coe070fb Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, de 23 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix.

74,79 m 

12 mt17coe070gb Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, de 26 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix.

103,49 m 

13 mt17coe070ib Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, de 36 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix.

72,74 m 

14 mt17coe110 Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 8,47 l 

15 mt35aia090ma Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de
la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

3,00 m 

16 mt35cun040ab Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

9,00 m 

17 mt37aar010b Marc i tapa de ferro colat dúctil de 40x40 cm, segons Companyia
Subministradora.

1,00 Ut 

18 mt37aar020g Pericó prefabricada de polipropilè, de secció rectangular, de 51x37
cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de color verd de 38x25
cm.

3,00 Ut 

19 mt37avu030d Vàlvula d'esfera, de bronze, de 25 mm de diàmetre, amb maneta
palanca, "UPONOR IBERIA".

20,00 Ut 

20 mt37avu030f Vàlvula d'esfera, de bronze, de 40 mm de diàmetre, amb maneta
palanca, "UPONOR IBERIA".

6,00 Ut 

21 mt37bce005a Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de
0,071 kW, boques roscades mascle de 1", altura de la bomba 130
mm, amb cos d'impulsió de ferro colat, impulsor de tecnopolímer,
eix motor d'acer cromat, aïllament classe H, per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.

1,00 Ut 
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22 mt37bcw187bx1b Grup de pressió, model Wilo COR-3 MVI 406/TR, format per 3
bombes centrífugues de 6 etapes, verticals, sèrie MVI, execució
monobloc, no autoaspirants, amb carcassa, rodets, difusors i totes
les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable,
tancament mecànic independent del sentit de gir, motors amb una
potència nominal total de 4,5 KW, 2850 r.p.m. nominals,
alimentació trifàsica 400V/50Hz, protecció IP 54, aïllament classe F,
got d'expansió de membrana de 24 l, vàlvules de tall i antiretorn,
pressòstat, manòmetre, sensor de pressió, col·lector d'impulsió,
bancada, quadre electrònic i variador de freqüència incorporat al
quadre.

1,00 Ut 

23 mt37dps010g Dipòsit de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 3000
litres, amb tapa, aerador i sobreeixidor, per ús alimentari.

1,00 Ut 

24 mt37sgl012c Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de 1". 1,00 Ut 

25 mt37svc010l Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1 1/2". 2,00 Ut 

26 mt37sve010b Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 2,00 Ut 

27 mt37sve010c Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 2,00 Ut 

28 mt37sve010d Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 3,00 Ut 

29 mt37sve010h Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2". 2,00 Ut 

30 mt37sve030f Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2", amb
comandament de regle quadrat.

1,00 Ut 

31 mt37svr010c Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1". 1,00 Ut 

32 mt37svr010e Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2". 1,00 Ut 

33 mt37tca010ba Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1057.

0,35 m 

34 mt37tpa011C Connexió de servei de polietilè PE 100, de 50 mm de diàmetre
exterior, PN=25 atm i 6,9 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús p/p d'accessoris de connexió i peces especials.

1,25 m 

35 mt37tpa012e Collaret de presa en càrrega de PP, per tub de polietilè, de 50 mm
de diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO 15874-3.

1,00 Ut 

36 mt37tpu010kc Tub de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 16 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, sistema
d'unió Quick and Easy, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

47,48 m 

37 mt37tpu010lc Tub de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 20 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, sistema
d'unió Quick and Easy, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

103,10 m 

38 mt37tpu010mc Tub de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 25 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, sistema
d'unió Quick and Easy, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

135,99 m 

39 mt37tpu010nc Tub de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 32 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix, sistema
d'unió Quick and Easy, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

69,28 m 

40 mt37tpu010oc Tub de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 40 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix, sistema
d'unió Quick and Easy, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

124,15 m 

41 mt37tpu400k Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 16
mm de diàmetre exterior.

47,48 Ut 

42 mt37tpu400l Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 20
mm de diàmetre exterior.

103,10 Ut 

43 mt37tpu400m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 25
mm de diàmetre exterior.

135,99 Ut 

44 mt37tpu400n Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 32
mm de diàmetre exterior.

69,28 Ut 
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45 mt37tpu400o Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les
canonades de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 40
mm de diàmetre exterior.

124,15 Ut 

46 mt37www010 Material auxiliar per instal·lacions de lampisteria. 29,00 Ut 

47 mt37www050c Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1", per a una pressió
màxima de treball de 10 bar.

2,00 Ut 

48 mt37www050g Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 2", per a una pressió
màxima de treball de 10 bar.

1,00 Ut 

49 mt37www060d Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1", per a
una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima
de 110°C.

1,00 Ut 

50 mt37www060g Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/2", per
a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

1,00 Ut 

51 mt38ted010ff Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència
blindada, capacitat 200 l, potència 2400 W, de 550 mm de diàmetre
i 1334 mm d'alçada, format per cuba d'acer vitrificat, aïllament
d'escuma de poliuretà i ànode de sacrifici de magnesi, inclús vàlvula
de seguretat antiretorn.

1,00 Ut 

52 mt38tew010c Tirantet flexible de 30 cm i 3/4" de diàmetre. 2,00 Ut 

53 mt38www011 Material auxiliar per a instal·lacions de A.C.S. 1,00 Ut 

54 mt41aco200g Vàlvula de flotador de 2 1/2" de diàmetre, per a una pressió màxima
de 5 bar, amb cos de llautó, boia esfèrica roscada de llautó i
obturador de goma.

1,00 Ut 

55 mt41aco210 Interruptor de nivell amb boia, amb contacte de 14 A, esfera i
contrapès.

2,00 Ut 

56 mt42www040 Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió
de 0 a 5 bar.

1,00 Ut 
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