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Resum 
El present resum s’exposa el projecte de les 
remodelacions de les instal·lacions elèctriques de 
Mitja i Baixa Tensió dels Centres de 
Transformació a l’Hospital Clínic, situat a la 
ciutat de Barcelona. L’objecte del projecte es la 
definició de materials, equips i treballs necessaris 
per la remodelació de les instal·lacions generals 
de mitja i baixa tensió del Centre Comunicació, 
Mesurament i Distribució de Media Tensió 
(CCMD MT) i dels quatre Centres de 
Transformació, Villarroel Nord (CT VN), 
Casanovas Nord (CT CN), Urgències (CT U) i 
Casanovas Sud (CT CS). 
 
Al ser un projecte de dimensions considerables, 
s’ha optat per dividir-lo en diverses fases: 
Instal·lació del Centre Comunicació, Mesurament 
i Distribució de Mitja Tensió amb la xarxa 
elèctrica de distribució als centres de 
transformació, Instal·lació del CT Casanovas 
Nord, Instal·lació del CT Villarroel Nord, 
Instal·lació del CT Urgències i Instal·lació del CT 
Casanovas Sud. 
 
L’abastiment de subministrament elèctric es 
realitzarà a través de dues línies de 11 kV, però 
mai connectades les dues alhora. 
 
 

1.- Introducció 

 
La remodelacions de les instal·lacions del 
Hospital Clínic està motivada per el creixement 
dels serveis i de les funcions que realitza el centre, 
ja sigui d’investigació o de tractament de la salut 
de les persones. L’Hospital Clínic està situat a la 
ciutat de Barcelona entre els carres Villarroel, 
Provença, Casanovas i Còrsega. (Figura 1) 
 
 

El projecte ha estat estructurat de la següent 
manera: 
  • Índex i Resum 
  • Memòria amb justificació 
  • Càlculs 
  • Plànols 
  • Pressupost 
  • Plec de Condicions 
  • Estudi de la seguretat, Higiene i salut en  

el treball 
  • Annex 2, Grups electrògens 
  • Annex 3, Previsió Carregues al Hospital 
    

 
Figura 1. Situació 

 
 

2.- Centre Comunicació, Mesurament i 

Distribució de Mitja Tensió i línia 

Mitja Tensió 

 
El subministrament elèctric es a 11 kV precedents 
de la subestació de Maragall,  en el Guinardó i de 
la subestació de Tànger en el 22@. Les dues línies 
mai estaran connectades alhora ja que haurà una 
línia preferent i una  altre de reserva, aquesta 
ultima es posaria en servei en cas de fallada de la 
línia preferent, retornant a la línia preferent un cop 
s´hagi detectat tensió en la mateixa. La companyia 



 

subministradora es la que decideix quina es la 
línia preferent i quina la de reserva. 
 
El CCMD es construirà al carrer Casanovas dins 
del recinte del Hospital Cínic. L’aparellatge 
seleccionat per la protecció i realització de 
maniobres de la instal·lació serà compacte en 
forma de cel·les prefabricades de la marca 
Ormazabal i model CGM. Veient la figura 4, el 
CCMD esta compost per quatre cel·les de línia 
(cel·les 1, 2, 6 i 7), tres cel·les de sortida de línia 
(cel·les 3, 5 i 10) del tipus CML-36, una cel·la 
d’interruptor passant tipus CMIP-36 (cel·la 4) i 
quatre cel·les d’interruptor automàtic de tall en 
buit tipus CMP-V-36 (cel·les 8, 9, 13 i 14). 
 

                     
Figura 2. Cel·les tipus CML i CMIP 

 
Dues cel·les de mesura tipus CMM-36 (cel·les 11 
i 12) i dues cel·les de sortida de bucle tipus CML-
36 (cel·les 15 i 16). 
 

         
Figura 3. Cel·les tipus CMP-V i CMM 

Aquest tipus de cel·les formen un sistema 
d’equips d’aparellatge modular de reduïdes 
dimensions tenint en compte els nivells de tensió 
de treball, amb aïllament i tall en gas (SF6), els 
embarrats es connecten mitjançant uns elements 
d’unió patentats per la marca Ormazabal, 
aconseguint una connexió totalment apantallada i 
insensible a les condicions externes. 
 

 
Figura 4. Distribució cel·les MT 

 
 
La distribució de la línia de Mitja Tensió es 
realitzarà per la galeria tècnica en safates 
metàl·liques d‘escaletes galvanitzades en calent 
des de la cel·la 14 o 15, passant pels quatre 
centres de transformació i formant un anell per 
l’interior l’Hospital. 
 
El camí de la línia es el següent: De la cel·la 15 
del CCMD a CT CS (cel·la 1V), de CT CS (cel·la 
2V) a CT VN (cel·la 1V), de CT VN (cel·la 2V) a 
CT U (cel·la 1V), de CT U (cel·la 2V) a CT CS 
(cel·la 1V) i de CT CS (cel·la 2V) a cel·la 16 del 
CCMD. 
 
Els conductors utilitzats per a la distribució de 
mitja tensió compleixen la norma Endesa GE 
DND001, format per varis filaments d’alumini, 
aïllament de polietilè reticulat, no propagador de 
flama, lliure de fums i d’halògens per una 
temperatura màxima de treball de 90⁰C, una 
temperatura màxima de curtcircuit de 250⁰C 
(XLPE), una tensió d’aïllament de 18/30 kV i 
designació ALRHZ1 segons norma UNE-21.123. 
La secció de la línia serà 3x(1x240) mm2.  
 



 

El sistema de posat a neutre de les masses en les 
instal·lacions existents es el TT i seguirà essent el 
mateix.  
 
L’elèctrode de Posada a Terra de protecció en el 
CCMD consisteix en la instal·lació repartida de 8 
piquetes de P. a T. complementades amb 3 
elèctrodes artificials de P. a T. que es connecten a 
la platina de compensació de potencial de 
protecció del CCDM MT, que s’interconnecta 
amb la dels CC.TT. 

 
Figura 5. Estructura cable mitja tensió 

 

 

3.- Centres de Transformació 
 
Al Hospital existiran quatre Centres de 
Transformació. Els quatre seran de 
característiques tècniques elèctriques iguals. Els 
CT estaran diferenciats clarament per dues zones, 
una zona per els transformadors i l’altre per 
l’aparellatge de realització de maniobres  de mitja 
tensió i protecció dels transformadors. 
 
 

 
Figura 6. Emplaçament CC. TT. 

S’instal·laran dos transformadors. La 
transformació es redundant per tal de minimitzar 
el temps d’averia i reparació; també el temps 
d’aturada per inspecció i manteniment. 
 
 
Els transformadors seran trifàsics d’aïllament sec  
capsulat per una potència de 2500 kVA, marca 
ABB; bitensió primària 25/11 kV, bitensió 
secundària (420/240 V) i  grup de connexió Dyn-
11. Protecció tèrmica controlada per centraleta i 
tres sondes de temperatura, una per a cada 
bobinat.  
 
La protecció dels transformadors es realitzarà 
mitjançant dues cel·les prefabricades de la marca 
Ormazabal i model CGM tipus CMP-V-36, cel·les 
3V i 4V, una per a cada transformador. 
S’instal·larà un quadre de control, mesura i 
protecció amb un relé digital model MIF de GE 
Power management per la protecció del 
transformadors i un Controlador de Cabines 
CCP1, per el control de les cel·les. 
 
 

 
Figura 7. Transformador de potència ABB 

 
La entrada i sortides del bucle de mitja tensió es 
realitzarà mitjançant cel·les del tipus CML-36 
(cel·les 1V i 2V). 
 
Als Centres de Transformació es realitzarà dos 
instal·lacions de Posada a Terra; una instal·lació 
de P. a T. de protecció i una instal·lació de P. a T. 
de servei, que s’uniran i formen un terra únic. 
 
El elèctrode  de protecció consisteix en la 
instal·lació de 4 piquetes de P. a T. 
complementades amb 2 elèctrodes artificials que 
es connecten a la platina de compensació de 
potencial dels CC TT  que s’interconnectarà amb 
la del CCMD MT. Es connectaran les P. a T. dels 



 

quatre CC. TT. en paral·lel que millorarà la xarxa 
de P. a T.. 
 
En la zona més allunyada de les sales de cabines 
de M.T dels Centres de Transformació 
s’instal·laran quatre piquetes de P. a T. i dos 
elèctrodes artificials formant la P. a T. de servei, 
que es connecten a la platina de compensació de 
potencial: Aquesta platina s’interconnectarà amb 
els borns de neutre dels transformadors TR1 i 
TR2. 
 
La ventilació en els Centres de Transformació es 
forçada; es disposarà d’una centraleta contra 
incendis que detecta l’incendi i atura la ventilació. 
 
La sortida dels transformadors es realitzarà 
mitjançant conductors de coure, aïllament 
termoplàstic no propagador de flama, lliure de 
fums i d’halògens per una temperatura de treball 
de 90⁰C, una temperatura de curtcircuit de 250⁰C 
i una tensió d’aïllament de 0.6/1 kV. La 
designació genèrica es RZ1-K 0.6/1 kV. La secció 
serà 3(8x1x240)+1(4x1x240)mm2. De la sortida 
de cada transformador anirà a un interruptor de 
potència ubicat als Quadres Generals de Baixa 
Tensió. 
 

 
Figura 8. Detall conductor B.T. 

 

4.- Instal·lació Baixa Tensió 

 
La instal·lació de Baixa Tensió es realitzarà a 
prop dels transformadors, fora de l’abast del 
públic i només accessibles al personal de servei i 
manteniment. Els camins dels cables es faran 
mitjançant safates metàl·liques d’escaleta 
galvanitzades en calent, en les rases també 
s’instal·laran safates. 
 
Per optimitzar la transformació i minimitzar el 
temps de zero de tensió en cas d’averia d’un 
transformador o de la línia de interconnexió 
TRAFO/QGBT, s’instal·larà commutacions 
automàtiques de B. T. En cas d’averia en un 
transformador, commuten la càrrega a l’altre que 
no està avariat i si aquest segon no commutes, 

commutaria a grup electrogen. La commutació de 
tres fonts de potencia es realitzarà amb el 
controlador IDS Plus, Controlador E Plus 
commutació tipus B. 
 
 
5.- Quadres Generals de Baixa Tensió 
 
S’instal·laran un o dos quadres generals segons 
les necessitat de les zones del Hospital. Al CT VN 
hi hauran dos quadres, un per la tensió de 400 V i 
un altre per la tensió de 230 V; al CT U hi haurà 
un quadre de 400 V; al CT CS i CT CN només hi 
ha un quadre a cada centre de 230 V. 
 
Els QGBT assumiran les funcions de: 
 
• Recepció, protecció i senyalització de l’energia 
en B.T. procedent dels transformadors. 
 
• Mantenir l’alimentació procedent dels 
transformadors o del grup electrogen. 
 
• Maniobra, protecció i senyalització de les 
sortides a subquadres i receptors. 
 
Als QGBT s’instal·laran interruptors de potencies 
Masterpack NW i interruptors Compact NSX de 
Schneider electric. 
 
El quadres generals de Baixa Tensió també seran 
de Schneider Electric, forma 2, tipus 
MASTERBLOC MB200. 
 
Per minimitzar el recàrrecs en les factures de la 
Companyia Subministradora i optimitzar el 
dimensionat s’instal·laran al costat dels QGBT 
bateries automàtiques de condensadors estàtics 
amb filtres sintonitzats per corregir el factor de 
potència. 

 

Figura 9. Interruptor potència Masterpack 



 

6.- Grups electrògens 
 
Existeixen dos grups electrògens de Electra 
Molins S.A. per donar servei elèctric a diverses 
zones de vital importància. 
 
S’instal·laran transformadors de potència abans 
del interruptor de grup dels Quadres Generals de 
Baixa Tensió de 230 V de Villarroel  i Casanovas 
Sud ja que els grups electrogen donen una sortida 
de 400 V. 
 

 
Figura 10. Grup electrogen 

 

7.- Conclusions 
 
El projecte ha estat dissenyat per garantir el 
correcte funcionament de les instal·lacions  de 
l’Hospital Clínic complint amb les normatives 
vigents. 
 
En el projecte es reflecteixen els estudis, 
memòries, descripcions, càlculs, plànols, 
pressupost, plec de condicions i estudi de 
seguretat, higiene i salut en el treball. 
 
S’ ha tingut molt en compte les futures 
ampliacions i previsions de càrregues. 
 
Molta gent estaria en contra d’aquest projecte ja 
que el cost del mateix és molt elevat i tal com esta  
l’economia ho veurien innecessari, però per la 
salut de les persones, la seguretat d’aquestes 
mateixes i les futures investigacions necessàries 
per salvar vides, personalment crec que seria un 
bé per a tots. 
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Voldria aprofitar l’ocasió per donar gràcies a tots 
aquells que m’han ajudat a arribar fins aquí, 
professors, companys de classe, als meus familiar, 
als companys de treball i d’oficina del 
departament de Manteniment de l’Hospital Clínic, 
a l’empresa Abantia i especial ment a Manuel 
Garcia Lucena. 
 

A TOTS MOLTES GRÀCIES 

 
9.- Referències 
 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en Centrales Elécticas, 
Subestaciones y Centros de Transformación (BOE 
núm. 288 de 1-12-82) é Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

• Instrucciónes técnicas complementarias MIE-
RAT. 

• Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión, 
también las Instrucciones Tecnicas 
Complementàries (Real Decret 842/2002 de 2 
d’agost de 2002). 

• Instrucciones para ventilación y accesos a 
Centros de Transformación. 

• NBE-CP1-96 Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios. 

• Pàgina web del fabricant de conductors de mitja tensió 

http://www.ormazabal.es 

• Pàgina web del fabricant conductors MT i BT 

http://www.prysmian.es 

• Pàgina web de fabricants de materials elèctrics 

http://www.schneider-electric.com 

http://www.abb.es 

http://www.ingesco.com/ 

http://www.ge.com/es/ 

http://www.dehn.es/pdf/folletos/ventil.pdf 

http://www.trox.es/es/products/index.html 

 


