
QUADRE DE MATERIALS 

     

Nº CODI DESIGNACIÓ QUANTITAT 

1 mt08tan010dd Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 1" DN 25 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials. 

670,65 m  

2 mt08tan010ed Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials. 

210,06 m  

3 mt08tan010fd Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials. 

48,37 m  

4 mt08tan010gd Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 2" DN 50 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials. 

568,67 m  

5 mt08tan010hd Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 2 1/2" DN 63 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials. 

10,04 m  

6 mt08tan330d Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 1" DN 25 mm. 

670,65 Ut  

7 mt08tan330e Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 1 1/4" DN 32 mm. 

210,06 Ut  

8 mt08tan330f Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 1 1/2" DN 40 mm. 

48,37 Ut  

9 mt08tan330g Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 2" DN 50 mm. 

568,67 Ut  

10 mt08tan330h Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 2 1/2" DN 63 mm. 

10,04 Ut  

11 mt27ess010e Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000, per a aplicar sobre superfícies 
metàl·liques, aspecte brillant. 

56,93 kg  

12 mt27pfi030 Imprimació antioxidant amb poliuretà. 27,60 kg  

13 mt35aia090aa Tub rígid de PVC, enrotllable, 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, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. 
Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, 
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 

3.020,00 m  

14 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). 

5,00 m  

15 mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb 
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb 
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la 
seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025. 

6.346,00 m  

16 mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) 
de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió 
assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3. 

160,00 m  



17 mt37bce080bi1ac Grup de pressió d'aigua contra incendis, format per: una bomba 
principal centrífuga, d'un esglaó i d'una entrada, cos d'impulsió de ferro 
colat GG25 en espiral amb potes de suport i suport coixinet amb pota 
de suport, aspiració axial i boca d'impulsió radial cap amunt, rodet 
radial de ferro colat GG25, tancat, compensació hidràulica mitjançant 
orificis de descàrrega al rodet, suport amb rodaments de boles 
lubrificats per tota la vida, estanqueïtat de l'eix mitjançant tancament 
mecànic segons DIN 24960, eix i camisa d'eix d'acer inoxidable AISI 
420, acoblament amb espaiador, accionada per motor asíncron de 2 
pols de 15 kW, aïllament classe F, protecció IP 55, per a alimentació 
trifàsica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey amb cos de bomba 
d'acer inoxidable AISI 304, eix d'acer inoxidable AISI 416, cossos 
d'aspiració i impulsió i contrabridas de ferro colat, difusors de 
policarbonat amb fibra de vidre, tanca mecànica, accionada per motor 
elèctric de 1,85 kW, dipòsit hidroneumàtic de 20 l, bancada metàl·lica, 
vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament, manòmetres, presostats, 
quadre elèctric de força i control per a l'operació totalment automàtica 
del grup, segons UNE-EN 12845, suport metàl·lic per a quadre elèctric, 
col·lector d'impulsió, muntat, connexionat i provat en fàbrica segons 
UNE-EN 12845. 

1,00 Ut  

18 mt37bce300a Cabalímetre per a grup contra incendis de tipus rotàmetre de lectura 
directa, precisió del 10%, fabricat en una sola peça d'acrílic i flotador 
inoxidable. 

1,00 Ut  

19 mt41bae010aaa Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") de superfície, de 
680x480x215 mm, composta de: armari construït en xapa blanca de 
1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i 
porta semicega amb finestra de metacrilat de xapa blanca de 1,2 mm 
d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000; 
enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, pintada en vermell epoxi, amb 
alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de 
tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en 
plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de 
llautó, amb manòmetre 0-16 bar. Coeficient de descàrrega K de 42 
(mètric). Certificada per AENOR segons UNE-EN 671-1. 

6,00 Ut  

20 mt41dfr010i Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos 
contactes NA/NC, de 2 1/2" DN 63 mm de diàmetre, per a una pressió 
màxima de treball de 31 bar, segons UNE-EN 12259-5. 

1,00 Ut  

21 mt41iai010a Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, model EPPL60E0 "ANBER GLOBE", d'eficàcia 21A-144B-C, 
amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, segons UNE 23110. 

54,00 Ut  

22 mt41iai020b Extintor amb carro, de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb 
pressió incorporada, model ETPL50 "ANBER GLOBE", d'eficàcia ABC, 
amb 50 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, segons UNE 23110. 

3,00 Ut  

23 mt41iaw010b Armari metàl·lic amb porta per envidrar, model EOAREX12P "ANBER 
GLOBE", de 700x280x210 mm, per extintor de pols de 6 a 12 kg. 

54,00 Ut  

24 mt41ixw020 Lluna incolora de 4 mm de gruix. 10,48 m²  

25 mt41pcr010ec Lloc de control de ruixadors de 3" DN 80 mm de diàmetre, unió ranura i 
ranura, per a col·locar en posició vertical, format per vàlvula de 
retenció i alarma de ferro colat, trim d'acer galvanitzat i càmera de 
retard de fosa. 

1,00 Ut  

26 mt41pcr100a Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge d'alumini. 1,00 Ut  

27 mt41pcr300q Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de control de 
ruixadors a xarxa de distribució d'aigua. 

1,00 Ut  

28 mt41pig010a Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, 
microprocessada, de 2 zones de detecció, amb caixa metàl·lica i tapa 
de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador 
de bateria, panell de control amb indicador d'alarma i avaria i 
commutador de tall de zones, segons UNE 23007-2 i UNE 23007-4. 

1,00 Ut  

29 mt41pig012a Mòdul de supervisió de sirena o campana. 4,00 Ut  



30 mt41pig040a Detector iònic de fums, convencional, de ABS color blanc, format per 
un element sensible a tot tipus de fums, per alimentació de 12 a 30 
Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per 
pilot de senyalització remota i base universal, segons UNE-EN 54-7. 

20,00 Ut  

31 mt41pig060a Detector termovelocimètric convencional, de ABS color blanc, format 
per un element sensible a l'increment ràpid de la temperatura per a 
una temperatura màxima d'alarma de 64°C, per alimentació de 12 a 30 
Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, 
sortida per pilot de senyalització remota i base universal, segons UNE-
EN 54-5. 

147,00 Ut  

32 mt41pig070a Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un 
element sensible a fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb 
doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per pilot 
de senyalització remota i base universal, segons UNE-EN 54-7. 

1,00 Ut  

33 mt41pig110a Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color 
vermell, protecció IP 41, amb led indicador d'alarma color vermell i clau 
de rearmament, segons UNE-EN 54-11. 

21,00 Ut  

34 mt41pig130a Sirena electrònica, de color vermell, per muntatge interior, amb senyal 
acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i 
consum de 14 mA, segons UNE-EN 54-3. 

5,00 Ut  

35 mt41pig300a Central de detecció automàtica de monòxid de carboni, 
microprocessada de 1 zona de detecció, amb caixa i porta metàl·lica 
amb pany, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent, panell de 
control amb display retroil·luminat per indicar la concentració del gas 
en parts per milió, ajustar els nivells de ventilació, alarma i sensibilitat 
de detecció, avís i indicació d'avaria, segons UNE 23300. 

1,00 Ut  

36 mt41pig310a Detector de monòxid de carboni, format per un element sensible a les 
partícules de monòxid de carboni amb tecnologia per semiconductor, 
per alimentació de 13 a 28 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma 
i base intercanviable, segons UNE 23300. 

12,00 Ut  

37 mt41roc010uc Ruixador automàtic muntant, resposta normal amb ampolla fusible de 
vidre fràgil de 5 mm de diàmetre i dissolució alcohòlica de color 
vermell, ruptura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre de rosca, 
coeficient de descàrrega K de 80 (mètric), model GL5661 "ANBER 
GLOBE", pressió de treball 12 bar, acabat color blanc, segons UNE-EN 
12259-1. 

167,00 Ut  

38 mt41roc020d Ruixador automàtic penjant ocult, resposta normal amb ampolla fusible 
de vidre fràgil de 5 mm de diàmetre i dissolució alcohòlica de color 
vermell, ruptura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre de rosca, 
coeficient de descàrrega K de 80 (mètric), model GL5654 "ANBER 
GLOBE", pressió de treball 12 bar, acabat color bronze i tapa plana amb 
acabat color blanc, segons UNE-EN 12259-1. 

208,00 Ut  

39 mt41roc500 Accessoris i peces especials per a connexió de ruixador a xarxa de 
distribució d'aigua. 

375,00 Ut  

40 mt41rte030c Bateria de 12 V i 7 Ah. 2,00 Ut  

41 mt41sny020g Placa de senyalització d'equips contra incendis, de poliestirè 
fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. 

84,00 Ut  

42 mt41sny100 Material auxiliar per a la fixació de placa de senyalització. 84,00 Ut  

43 mt41www020 Material auxiliar per instal·lacions de detecció i alarma. 2,00 Ut  

44 mt41www030 Material auxiliar per instal·laciones contra incendis. 217,82 Ut  

     
 


