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1. Introducció 

En aquest document s’adjunta el pressupost final estimat de les instal·lacions 

objecte d’aquest estudi, de manera general i desglossat segons la diferent 

tipologia d conceptes que hi intervenen. 
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2. Pressupost General 

COST TOTAL DEL PROJECTE 

  Preu total 

1. Costos generals 68.700,00 € 

2. Obra civil 19.452,39 € 

3. Equipament planta d'enriquiment 1.778.577,06 € 

4. Equipament a les cotxeres 46.800,00 € 

5. Instal·lacions 304.700,00 € 

6. Enginyeria 155.000,00 € 

  

TOTAL PRESSUPOST DEL PROJECTE 2.373.229,45 € 
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3. Pressupost desglossat 

3.1  Costos generals 

1. COSTOS GENERALS DEL PROJECTE   

  Descripció / Article Quantitat Unitats Preu unitari Preu total 

Adequació del terreny i 

moviment de terres. 
1.1 

Estudi geotècnic, 

topografia, desbrossament 

i preparació del terreny per 

a instal·lació de la planta 

de tractament, s’hi inclouen 

els moviments de terra i 

compactació 
1 unitats 10.900,00 € 10.900,00 € 

Tanca perimetral 1.2 

Inclou obra civil i material 

necessari pel tancament 

perimetral de la planta i la 

seva porta d’accés. També 

inclou la tanca i portes del 

recinte per a l’allotjament 

de l’emmagatzematge 

CNG 1 unitats 7.000,00 € 7.000,00 € 

Lloguer de maquinària 1.3 

Inclou les grues, transports 

i lloguer de maquinària 

durant la construcció de la 

planta. 1 unitats 15.000,00 € 15.000,00 € 

1.4 Il·luminació 1 unitats 5.000,00 € 5.000,00 € 
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Sistema d’il·luminació 

exterior de la planta de 

tractament segons 

normativa 

Posta en marxa 1.5 

Treballs d’enginyeria de 

posta en funcionament de 

les instal·lacions seguiment 

i assessorament durant un 

període d’un any. 
1 unitats 19.000,00 € 19.000,00 € 

Regulació i laboratori 1.6 

Despeses de laboratori per 

analítiques tan del biogàs 

entrant com del gas 

producte de sortida durant 

el primer any de posta en 

marxa i funcionament de la 

planta. Seguiment de la 

qualitat del biogàs i de la 

qualitat del biometà 

produït. 1 unitats 3.300,00 € 3.300,00 € 

Permisos d'obra 

ajuntament 
1.7 

Despeses de la tramitació 

dels permisos d’obra de 

l’ajuntament 1 unitats 8.500,00 € 8.500,00 € 

      

TOTAL APARTATS 

GENERALS DEL PROJECTE 
  

 68.700,00 € 
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3.2  Obra civil 

2. OBRA CIVIL   

  Descripció / Article Quantitat Unitats Preu unitari Preu total 

2.1 Rases de canalització 

Rases o canelons pel 

conjunt de canalitzacions 

soterrades que 

comunicaran els diferents 

equipaments, s’hi inclou llit 

de sorra, tancat i 

compactació del terreny 

1 unitats 24.500,00 € 24.500,00 € 

2.2 Solera de formigó 

Per suportar el contenidor 

destinat a l’allotjament dels 

equips del sistema de 

depuració amb aigua.  

Mides: 12,6x2,85x0,2m 

7,182 m3 63,50 € 456,06 € 

2.3 Solera de formigó 

Per suportar la columna 

d’absorció, la columna de 

desorció i el recipient flash. 

Mides: 9.3x2,6x0,3m 

7,254 m3 63,50 € 460,63 € 

2.4 Solera de formigó 

Per suportar el recipient del 

biofiltre per la retenció de 

l'H2S. 

Mides: 2,4x2,4x0,3m 
1,728 m3 63,50 € 109,73 € 
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2.5 Solera de formigó 

Per suportar el mòdul del 

sistema PSA d’extracció de 

nitrogen. 

Mides: 8x3x0,3m 
7,2 m3 63,50 € 457,20 € 

2.6 Solera de formigó 

Per suportar el mòdul del 

compressor de biometà 

(fins 70bar).  

Mides: 10x6x0,2m 
12 m3 63,50 € 762,00 € 

2.7 Solera de formigó 

Per suportar el sistema 

d’emmagatzematge del gas 

comprimit CNG. 

Inclou 4 soleres 

Mides: 5,1x3,5x0,2m 
14,28 m3 63,50 € 906,78 € 

2.8 Estructura per 

canalitzacions 

Estructurà metàl·lica per al 

suport de les canalitzacions 

del biogàs i biometà en la 

zona de l'Ecoparc. 

1 unitats 16.300,00 € 16.300,00 € 

      

TOTAL OBRA CIVIL    19.452,39 € 
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3.3  Equipament planta d’enriquiment a l’Ecoparc 

3. EQUIPAMENT PLANTA D’ENRIQUIMENT A L'ECOPARC 

  Descripció / Article Quantitat Unitats Preu unitari Preu total 

3.1 Columna d’absorció 

Columna de farciment 

fabricada amb xapa d’acer 

inoxidable d'1cm de gruix. 

Soldada segons normativa 

per equips resistents a alta 

pressió.  

Mides: 

-diàmetre:1230mm 

-altura de farciment:12m 

-altura total:14m 

Pressió de treball: 10atm 

Connexions: 

-Gas: DN150 

-Aigua DN150 1 unitats 208.000,00 € 208.000,00 € 

3.2 Columna de desorció 

Columna de farciment 

fabricada amb xapa d'acer 

inoxidable d'1cm de gruix. 

Soldada segons normativa 

per equips resistents a alta 

pressió.  

Mides: 

-diàmetre:1475mm 

-altura de farciment:2,65m 

-altura total:10m 

Pressió de treball: 1atm 

Connexions: 

-Gas: DN150 

-Aigua DN150 
1 unitats 220.000,00 € 220.000,00 € 
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3.3 Material de farciment 

Primera càrrega de les 

columnes d’absorció i 

desorció amb material de 

farciment. Anells Rasching 

ceràmics de 25mm (1"). 
12500 Kg 0,50 € 6.250,00 € 

3.4 Recipient flash 

Recipient fabricat amb xapa 

d’acer inoxidable d'1cm de 

gruix. Soldada segons 

normativa per equips 

resistents a alta pressió.  

Mides: 

-diàmetre:1525mm 

-altura total:6m 

Pressió de treball: 3atm 

Connexions: 

-Gas: DN80 

-Aigua DN150 1 unitats 135.000,00 € 135.000,00 € 

3.5 Compressor de biogàs 

Compressor de paletes 

correderes subministrat per 

Ro-Flo Compressors. Model 

10G (Compressió fins a 

10bar) 

Potencia màx. 50KW 

2 unitats 25.500,00 € 51.000,00 € 

3.6 Dipòsits d'oli 

Instal·lació de canvi d'oli que 

inclou dos contenidors d'oli 

nou i usat de 2 x 1000l 
1 Unitats 2.840,00 € 2.840,00 € 
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3.7 Bomba hidràulica 

És l’encarregada de donar la 

pressió necessària a l’aigua 

del procés de depuració. 

Cabal: 65m3/h 

Potència màx: 25KW  
1 unitats 5.000,00 € 5.000,00 € 

3.8 Ventilador Aire 

Captarà l’aire atmosfèric per 

tal d’impulsar-lo a l'interior de 

columna de desorció. 

Potencia 140W 
1 unitats 1.500,00 € 1.500,00 € 

3.9 Sistema de dessecat del 

gas (PSA/TSA) 

 

Diàmetre:  970mm 

Alt:               1700mm 

Connexió brida de gas:  

DN150 

Cabal màx:  500 m³\h 2 unitats 10.200,00 € 20.400,00 € 

3.10 Brides i valvuleria 

Brides i vàlvules de control de 

pas del circuit d’aigua de 

procés i del circuit de biogàs i 

biometà. 
1 unitats 14.000,00 € 14.000,00 € 
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3.11 Implementació dels equips 

en contenidor d 12 metres 

Parets i sostre amb una 

amortització de 100 mm de 

llana mineral. Vestimenta 

d'una capa tèxtil i una capa 

d'acer perforada 

galvanitzada. 

Terra del contenidor d’acer 

amb contorn soldat i imprès. 

El contenidor està construït 

impermeable a l’oli amb els 

cantons circulars. 

Brida de transferència per a 

l’anada i el retorn. 

Instal·lació elèctrica interior 

(Il·luminació, endolls). 

El contenidor presenta un 

valor mitjà de pressió de 

soroll de pic a camp lliure 

d'aprox. 65 dB (A) a 10m. 

- Mides exteriors L x A x AL: 

122000 x 2500 x 3000mm 

 1 Unitats 33.550,00 € 33.550,00 € 

3.12 Bescanviador de 

refrigeració del gas: 

Intercanviador de calor 

Llarg:                 1500 mm 

 Alt:                    500 mm 

Ample:               450 mm 

Connexió de brida:  

 Gas:                 DN 150   

Aigua freda:      DN 150  

 2 Unitats 12.638,50 € 25.277,00 € 
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3.13 Equip Industrial de fred 

Refrigerador industrial ubicat 

a la part superior del 

contenidor per subministrar el 

fred als bescanviadors.  

potencia màx. 110KW 1 Unitats 22.638,50 € 22.638,50 € 

3.14 Torxa de combustió. 

Torxa encarregada de la 

combustió del biogàs o 

biometà quan aquest no 

pugui ser tractat per la planta 

o no complexi les 

especificacions mínimes de 

qualitat. 1 Unitats 27.621,56 € 27.621,56 € 

3.15 Mòdul PSA "Molecular 

Gate" 

Mòdul que conte els equips 

necessaris per al procés de 

retenció de nitrogen. Inclou 

els recipients amb material 

adsorbent, la bomba de buit, 

les vàlvules i el sistema de 

control automatitzat. 

1 Unitats 900.000,00 € 900.000,00 € 

3.16 Compressor de biometà 

Compressor "SW 110" de la 

marca SAFE s.r.l.  

(compressió fins a 70ar) 

Potencia màx. 50KW 

Inclou el contenidor metàl·lic 

que l’allotja. 
1 unitats 105.500,00 € 105.500,00 € 

      

TOTAL EQUIPAMENT PLANTA D’ENRIQUIMENT 1.778.577,06 € 
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3.4  Equipament a Cotxeres TMB 

4. EQUIPAMENT A COTXERES TMB 

  Descripció / Article Quantitat Unitats Preu unitari Preu total 

4.5 Brides i valvuleria 

Brides i vàlvules de 

control de pas del circuit 

de biometà i gas natural. 
1 unitats 14.000,00 € 14.000,00 € 

4.1 Sistema de 

d’emmagatzematge del 

gas CNG 

Mòdul contenidoritzat per 

a l’allotjament 

d’estructures metàl·liques 

on es disposen 

horitzontalment les 

bombones. Cada mòdul 

te una capacitat de 

màxima de 40 

bombones. (12m3) 

4 unitats 8.200,00 € 32.800,00 € 

      

TOTAL EQUIPAMENT COTXERES 46.800,00 € 
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3.5  Cost de les Instal·lacions 

5. INSTAL·LACIONS 

  Descripció / Article Quantitat Unitats Preu unitari Preu total 

5.1 Instal·lació de biogàs 

Canalitzacions per al 

transport del biogàs des del 

gasòmetre de l'Ecoparc fins 

a la planta i a través dels 

diferents equips d’aquesta. 

Canalitzacions construïdes 

amb acer inoxidable i/o 

material polimèric (PVC) 

resistent a la corrosió. S’hi 

inclouen els costos 

d’instal·lació, suports, 

material auxiliar i mà d’obra. 1 Unitats 18.500,00 € 18.500,00 € 

5.2 Instal·lació de biometà 

Canalitzacions per al 

transport del biometà des de 

la planta de tractament fins 

al sistema 

d’emmagatzematge i a 

través dels diferents equips 

de la planta. Canalitzacions 

construïdes amb acer 

inoxidable i/o material 

polimèric (PVC) resistent a 

la corrosió. S’hi inclouen els 

costos d’instal·lació, suports, 

material auxiliar i mà d’obra. 1 Unitats 48.500,00 € 48.500,00 € 
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5.3 Instal·lació hidràulica 

Canalitzacions per 

l’abastiment d’aigua de l 

planta de tractament des de 

la xarxa pública i pel 

transport a través dels 

diferents equips de la planta. 

Canalitzacions construïdes 

amb acer inoxidable i/o 

material polimèric (PVC) 

resistent a la corrosió. S’hi 

inclouen els costos 

d’instal·lació, suports, 

material auxiliar i mà d’obra. 1 Unitats 18.500,00 € 18.500,00 € 

5.4 Instal·lació d’aire 

Canalitzacions per al 

transport de l’aire o flux 

residual resultant de la 

planta d’enriquiment. 

Canalitzacions des de la 

planta de tractament fins al 

biofiltre i a través d’aquest. 

Canalitacions construïdes 

amb acer inoxidable i/o 

material polimèric (PVC) 

resistent a la corrosió. S’hi 

inclouen els costos 

d’instal·lació, suports, 

material auxiliar i mà d’obra. 1 Unitats 10.500,00 € 10.500,00 € 
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5.5 Instal·lació elèctrica 

Instal·lació elèctrica de la 

planta on s’inclouen els 

diferents equips de mesura 

consistent en la 

interconnexió dels diferents 

equips i el quadre de control 

i protecció dels mateixos. 

Aquesta instal·lació 

s’efectuarà mitjançant cable 

de coure tipus mànega.  

1 Unitats 86.800,00 € 86.800,00 € 

5.5 Instal·lació de control 

Instal·lació per al control de 

la planta on s’inclouen els 

diferents equips de presa de 

dades, equips de 

comandament, sistemes de 

monitorització, quadre de 

comandament, parades 

d’emergència. etc. Aquesta 

instal·lació s’efectuarà 

mitjançant cable de 

transmissió de dades tipus 

BUS i d’altres. Inclou els 

PLC de control i ordinadors 

així com la connexió via 

mòdem. 1 Unitats 138.000,00 € 138.000,00 € 

5.6 Instal·lació de 

canalitzacions del sistema 

de refrigeració 

Canalitzacions dels circuits 

de refrigeració que 

connectaran els equips 

refredadors amb els 

diferents bescanviadors de 

calor. 1 Unitats 27.300,00 € 27.300,00 € 



Estudi de viabilitat d'una planta de tractament de 
biogàs per a generar-ne gas natural sintètic apte 
per la flota d'autobusos de TMB  

   

 Pàgina 17 de 18 Jordi Casanovas Iborra 

 

5.7 Instal·lació dels equips 

Conjunt de treballs en la 

instal·lació dels diferents 

equips 1 Unitats 23.600,00 € 23.600,00 € 

      

TOTAL INSTAL·LACIONS   

 304.700,00 € 
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3.6  Cost d’enginyeria 

6. ENGINYERIA I DIRECCIÓ D’OBRA 

  Descripció / Article Quantitat Unitats Preu unitari Preu total 

6.1 Treballs d’enginyeria 

Costos d’enginyeria, 

planificació i gestió de 

compres per part d’una 

enginyeria especialitzada 

i amb experiència amb 

aquests tipus de 

projectes. Inclou el 

transport de tots els 

components i 

l’assessorament a la 

posta en marxa. També 

s’hi inclou els costos 

d’enginyeria local, 

planificació,gestió i 

tramitació de permisos 

(projecte mediambiental, 

urbanístic, legalitzacions ) 

i gestió de compres de 

material local. 

1 Unitats 123.000,00 € 123.000,00 € 

6.2 Direcció d’obra 

Direcció d’obra i gestió 

del projecte modalitat 

claus en mà. 1 Unitats 32.000,00 € 32.000,00 € 

      

TOTAL ENGINYERIA I DIRECCIÓ D’OBRA  155.000,00 € 

 


