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CAPITOL 04 Voreres                                                           
F2194JK4      m2   Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,a<=2m,martell trenc.      8,05 
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m  
 d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora  
 VUIT  EUROS amb CINC CÈNTIMS  
F2191304      m    Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.                          3,61 
 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcava-  
 dora  
 TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
F2194XJ3      m2   Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,a<=1m,compres.          7,73 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 1 m d'amplària,  
 amb compressor  
 SET  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
F21DQG02      u    Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm formigó,m.mec.+càrrega cam. 4,52 
 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i  
 càrrega sobre camió  
 QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
EW2KRA2620    m3   Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3        6,43 
 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a  
 1,45 t/m3. Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus no especials, procendents de cons-  
 trucció o demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (Ordre  
 MAM/304/2002). Criteri d'amidament de m3 de volum de cada tipus de residu dipòsitat a l'aboca-  
 dor o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses  
 per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per  
 part de l'entitat receptora.  
 SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
EPQ2R45069    m3   Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 12t,r 9,88 
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a monodipòsit o centre de reciclatge, amb  
 camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  
 NOU  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
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CAPITOL 02 Moviment de terres                                                
E2221622      m3   Excavació rasa h<=1,5m i amplada<1,5m, terr.tràns.,m.mecànic i m 14,45 
 Excavació de rases per a pas d'instal·lacions, de fins a 1,5 m de fondària i fins a 1,5m d'ampla-  
 da, en terreny de trànsit, a raó d'excavació, meitat amb mitjans manuals i meitat amb mitjans me-  
 cànics i càrrega mecànica sobre camió.   
 CATORZE  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
DASF111       m3   Reblert rasa/pou sorra de riu rentada, neta, solta               30,76 
 Reblert de rasa o pou amb de riu de D<5mm, rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgà-  
 niques, argila o partícules terrosses, en tongades de 20 cm com a màxim.  
 TRENTA  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
F2A11000      m3   Subministr.terra selec.aport. pròpia excavació.                  15,42 
 Subministrament de terra seleccionada i adequada d'aportació, provinent de la pròpia excavació.  
 QUINZE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
SANM0102H     m³   Subministrament de formigó per a protecció de tubs i conductes s 101,80 
 Formigó en massa HM-20/P/20/I  200kg/m3 per a creuament de rases sota calçada, per protegir  
 tubs instal·lacions elèctriques, aigua, gas, enllumenat públic, de manera que el tub quedi protegit  
 fins a 25cm per sobre del llit del tub de PE DN:160mm .  
 CENT UN  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
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CAPITOL 03 Sanejament                                                        
FD5J6F0E      u    Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM- 128,47 
 Caixa per a embornal completament instal·lada i col·locada, de 70x30x85 cm, amb parets de 15  
 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs  
 connexió de mà d'obra i material amb tub pvc de D:200mm, a xarxa existent amb encolat, i pro-  
 tecció amb formigó fins a la seva generatriu. Inclòs col·locació reixes dels embornals substituïts.  
 CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 04 Voreres                                                           
F227F00F      m2   Repàs+picon.sòl rasa,ampl. màx.=1,5m,95%PM                       2,78 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'1,5m d'amplària màx., amb compactació del 95% PM  
 DOS  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
F9365H11      m3   Base formigó HA-25/B/20/IIa, camió+vibr.manual, reglejat         93,45 
 Base de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
 NORANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
  
E9E1D215      m2   Paviment panot vorera raspallat a l'àcidl30x30x4cm,preu alt,col. 24,81 
 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, model raspallat a l'àcid amb còdols  
 vistos, preu alt, sobre 3 cm de sorra-ciment, col.locat a l'estesa a truc de maceta, amb sorra-ci-  
 ment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
SAN021        m    Vorada recta formigó T1 ICA,20x9x100cm S, B, H col.locat s/base  30,54 
 Vorada tipus T-1 model ICA, de mides 20x9x100cm (altxampladaxllargada) recta de peces de  
 formigó , doble capa, amb secció normalitzada per a vianants , de classe climàtica B, classe re-  
 sistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada  
 sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5  
 TRENTA  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
F9787GN1      m    Rigola HM-30/P/20/I, ampl.=30cm,h=25-30cm                        10,00 
 Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20  
 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat  
 DEU  EUROS  
E9Z4AA16      m2   Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a 4,05 
 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a  
 l'obra i manipulada a taller ME 20x20 D:8-8 B500SD, per al control de la fisuració superficail del  
 paviment o solera. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de  
 la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empal-  
 maments.  
 QUATRE  EUROS amb CINC CÈNTIMS  
F9F16141      m2   Pavim.llambordí 10x20cm,g=10cm,preu sup.,sob/10cm sorra,rebl.jun 37,49 
 Paviment de llambordí color terri clar, de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de  
 gruix, preu superior, sobre llit de sorra-ciment de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb  
 sorra fina i compactació del paviment acabat  
 TRENTA-SET  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS  
SAN01MSM      u    Partida a l'alça per imprevistos en qualsevol fase obra          2.047,43 
 Partida a l'alça, i sempre a justificar a davant la Direcció Facultativa, per a qualsevol imprevist  
 durant la fase d'execució de l'obra.  
 DOS MIL QUARANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-TRES
  
 CÈNTIMS  
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CAPITOL 05 Enllumenat públic                                                 
ASAN1001      u    Desmuntatge de punt de llum de braç, ancorat a façana <7m altura 83,99 
 Desmuntatge de punt de llum ancorat a façana, format per braç, llumera, caixa de fussibles i ca-  
 ble de connexió, inclòs trasllat al magatzem municipal.  
 VUITANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
ASAN1002      m    Arrencada cable 1kV,d'enllumenat públic, grapat a façana a <7m a 3,86 
 Desmuntatge de cable de coure, amb aïllament de 1000V, fixat amb grapes a façana a una altura  
 de treball <7m, inclòs transport a dipòsit controlat de gestió de residus i cànon.  
 TRES  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
ASANT1003     m    Arrencada cable 1kV, d'enllumenat públic, soterrat dincs conduct 1,90 
 Arrencada i desmuntatge de cable de coure revestit amb aïllament 1kV, instal·lat dins conducte  
 soterrat en rasa a fondària 0,4m.  
 UN  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
ASANT1004     u    Desmuntatge muntants conversió aèria-soterrat fixat a façanes    24,24 
 Desmuntatge de muntants metàl·lics de 2m de conversions d'instal·lació d'enllumenat aeri-soterrat  
 fixats a façana  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
FG380902      m    Subministre i estesa subt. conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.  4,84 
 Subministre i estesa de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, dins l'interior de  
 rasa existent.  
 QUATRE  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
EG311506      m    Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col·locat dins tub.        4,66 
 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat  
 dins tub.  
 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
FGD1222E      u    Piqueta connex.terra acer,gruix 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav 26,80 
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm  
 de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra, totalment col·locada i instal·lada. Inclòs  
 part proporcional d'elements auxiliars, brides de connexió, cable aïllament 750V color groc-verd.  
 VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
FHM11L22      u    Columna ac.galv.troncocònica,h=7m,base plat.+porta,dau form.     368,36 
 Subministre, muntatge i aplomat de columna de planxa d'acer galvanitzat/carbó, de forma tronco-  
 cònica, de 8 m d'alçària, coronament, amb placa base platina i porta, col.locada sobre dau de for-  
 migó, inclou caixa fussibles i cablejat de connexió inerior.  
 TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-SIS  
 CÈNTIMS  
AABSANT21     u    Unitat d'acoplament i instal·lació de llumera desmuntada QS-2L   93,23 
 Acoplament i instal·lació de llumera desmuntada prèviament tipus QS-2L, amb l'equip auxiliar, in-  
 clòs nova làmpada de 100W VSAP  
 NORANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
AACSANT22     u    Protector (3P+N) sobretensions permanents amb IGA incorporat I:2 92,19 
 Protector per a sobretensions permanents amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar  
 (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima  
 transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.  
 NORANTA-DOS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
AADSANT23     u    Partida a l'alça d'elements de connexió de la nova xarxa al quad 297,00 
 Partida a l'alça de connexió de la nova instal·lació xarxa enllumenat a quadre general de protec-  
 ció i comandament ubicat al c/Molí de Salt. Inclòs mà d'obra i material (tubs, connexions, con-  
 ductors, petit material usat, ....).  
 DOS-CENTS NORANTA-SET  EUROS  
AAESANT24     u    Partida a justificar per a tasques manteniment enllumenat durant 2.000,00 
 Partida a justificar per l'empresa que executi l'obra objecte d'aquest capítol i partida, en quant a  
 tasques de manteniment de l'enllumenat provisionall durant l'execució de les obres.  
 DOS MIL  EUROS  
FDK2A6F3      u    Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra    68,17 
 Pericó de 38x38x55cm, per a  encreuament de carrers i canvis de direcció, per a instal·lacions  
 d'enllumenat exterior públic. Amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de  
 maó calat, sobre llit de sorra.  
 SEIXANTA-VUIT  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
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FDKZ3154      u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c 36,25 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,  
 col·locat amb morter  
 TRENTA-SIS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
FG22TD1K      m    Tub corbable corrugat polietilè,DN=90mm,,impacte=20J,resist.comp 2,93 
 Tub corbable corrugat de 90mm de diàmetre nominal, inclòs maneguet de connexió entre tubs.  
 De polietilè de doble capa, llisa la interior i coarrugada l'exterior, aïllant i no propagador de la fla-  
 ma, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalitza-  
 ció soterrada.  
 DOS  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 06 Instal·lació elèctrica                                            
01ELEC01      u    Instal·lació soterrat línies BT, segons cia. FecsaEndesa         30.161,80 
 Realització de tota la instal·lació de soterrar els cables de Baixa Tensió, que actualment són aè-  
 ries. Consistent en el desmuntatge de l'actual línia aèria, estesa cable de Baixa Tensió  
 3x240-1x150mm, reforma, subministrament, marxar i mesurar plànols, supervisió d'obres, per-  
 misos/legalització i gestió ambiental de residus, segons pressupost de la Companyia Subminis-  
 tradora FecsaEndesa.  
 TRENTA MIL CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITANTA
  
 CÈNTIMS  
SAN01MAR1     u    Previsió d'imprevistos durant l'execució de l'obra.              1.508,09 
 Previsió d'imprevistos en un 5% del pressupost d'execució de la partida de distribució elèctrica  
 de BT. En què s'haurà de justificar a la Direcció Facultatives  
 MIL CINC-CENTS VUIT  EUROS amb NOU CÈNTIMS  
SAN022MAR2    m    Tub PE, D:160mm, per a soterretament instal. electr. BT.         5,17 
 Tub corbable corrugat de 160mm de diàmetre nominal, inclòs maneguet de connexió entre tubs.  
 De polietilè de doble capa, llisa la interior i coarrugada l'exterior, aïllant i no propagador de la fla-  
 ma, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalitza-  
 ció soterrada.  
 CINC  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
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CAPITOL 07 Xarxa subministre aigua potable                                   
01AIG012      u    Renovació xarxa aigua potable, segons pressupost Cia.subministra 17.111,98 
 Renovació xarxa aigua potable, dels trams segons plànols, del c/Migdia, c/Ponent i c/Perelló.  
 Realització de tota la instal·lació renovació de l'actual instal·lació. Consistent en el desmuntatge  
 de la xarxa actual de Fc, estesa de nova xarxa conductes PE, inclòs connexions, reforma, sub-  
 ministrament, marcar i mesurar plànols, supervisió d'obres, permisos/legalització i gestió ambien-  
 tal de residus, segons pressupost de la Cia. proveïdora Prodaisa.  
 DISSET MIL CENT ONZE  EUROS amb NORANTA-VUIT  
 CÈNTIMS  
SF54RF        u    Previsió d'imprevistos durant l'execució de l'obra               855,60 
 Previsió d'imprevistos en un 5% del pressupost d'execució de la partida de distribució elèctrica  
 de BT. En què s'haurà de justificar a la Direcció Facultatives.  
 VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA  
 CÈNTIMS  
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CAPITOL 08 Telefonia                                                         
TELF01        u    Armari exterior de telefonia de mides 80x50x25cm obre peu formig 90,82 
 Armari exterior de telefonia, de mides 80x50x25cm (alt x ample x fons), col·locat sobre peu de  
 formigó vibrat mides 20x70x40cm (llarg x ample x fons), , per a instal·lacions de telefonia inclosa  
 tapa calu i pany, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I.  
 NORANTA  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
TELF02        u    Pericó amb tapes formigó telefonia tipus H, mides 960x860x820mm  453,61 
 Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat mides 960x860x820mm, tipus H, per a ins-  
 tal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó  
 HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.  
 QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb  
 SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
TELF03        m    Canalitz. 4 tubs pvc rígids,D:110mm telefonica, dins dau formigó 34,77 
 Prisma de canalització per a xarxa soterrada de telefonia, format per 4 tubs pvc rígids de diàme-  
 tre 110mm cadascú amb gruix 1,8mm  i dau de recobriment, resistència a l'impacte 12J, resist.  
 compressió 250N, col·locat en recobriment de dau de formigó de 45x41cm de formigó  
 HM-20/P/20/I. S'inclou la separació dels tubs.  
 TRENTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
FDK256F3      u    Arqueta-H 40x40x60cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra 136,16 
 Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus M de mides 40x40x60cm (llarg x ample x  
 alt)I per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera  
 de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix. Inclòs el transport i descàrrega a obra.  
 CENT TRENTA-SIS  EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
FZ729TH1K     m    Tub corbable corrugat polietilè,DN=63mm,,impacte=20J,resist.comp 2,43 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-  
 ma, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalitza-  
 ció soterrada  
 DOS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 09 Seguretat i salut laboral                                         
H1411111      u    Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g         6,88 
 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-  
 logat segons UNE-EN 812  
 SIS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
H142BB00      u    Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,abat.p/acobl. 9,07 
 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de  
 policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric  
 NOU  EUROS amb SET CÈNTIMS  
H1441201      u    Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                         0,72 
 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405  
 ZERO  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
H1455710      u    Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell    2,26 
 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de caut-  
 xú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i  
 UNE-EN 420  
 DOS  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
B145N5DB      u    Manyoples material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.3,logotip verd 92,09 
 Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 3, logotip color verd, ten-  
 sió màxima 26500 V, homologades segons UNE-EN 420  
 NORANTA-DOS  EUROS amb NOU CÈNTIMS  
B1421110      u    Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.        5,42 
 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i trac-  
 tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168  
 CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
H1465277      u    Parella botes baixes,seguretat industrial,p/encofrador,resist.hu 23,80 
 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell  
 rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca  
 amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO  
 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347  
 VINT-I-TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
H147N000      u    Faixa prot.dorsolumbar                                           21,41 
 Faixa de protecció dorsolumbar  
 VINT-I-UN  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
B1485800      u    Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.                 17,39 
 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons  
 UNE-EN 471  
 DISSET  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
B1487500      u    Impermeabletip.enginy.,p/treballs construcció,jaq.+cap.+pant.,ni 5,20 
 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pan-  
 talons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN 340  
 CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS  
H152U000      m    Tanca advertència malla taronja polietilè                        2,17 
 Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del  
 perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre  
 DOS  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
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CAPITOL 10 Control de qualitat                                               
BV21SA09      u    Mostreig+Abrams+flexotrac.,3prov.prism.15x15x60cm                106,45 
 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una  
 sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,  
 UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5  
 CENT SIS  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
BV2L430D      u    Determ.coef.absorció aigua,1most.3peces vorada prefab.form.      78,66 
 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada  
 de formigó, segons la norma UNE-EN 1340  
 SETANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
BV1D8208      u    Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl                              57,37 
 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE  
 103501 o NLT 108  
 CINQUANTA-SET  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS  


