
FITXA DE PARTICIPACIÓ PER OBRA  
 
Nom de l’obra:  
HOSPITAL TRANSFRONTERER DE PUIGCERDÀ 
 
Emplaçament de l’obra  
Pla de la Rigolisa 
Població:  Puigcerdà 
Comarca: Cerdanya 
 
Nom del promotor/propietari: Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA) 
Adreça: c. dels Vergós 36-42 
Tel. 93 444 44 44 
 
 
Arquitectes: 
Albert de Pineda Álvarez 
Manuel Brullet Tenas 
 
Despatx : BRULLET-PINEDA ARQUITECTES, S.L.P. 
 
Col·laboradors (Arquitectes): Marcial Novo Mazuelos, Alfonso de Luna Colldefors, Juan Sainz de los 
Terreros 
Col·laboradors (Estructura): Gerardo Rodríguez González (STATIC INGENIERÍA, S.A.) 
Col·laboradors (Instal·lacions): Josep Zaldivar Portilla (Grupo JG ingenieros consultores de proyectos, S.A.) 
Col·laboradors (Arquitectes Tècnics): Imma Casado (Amidaments i pressupostos); GECSA INGENIERÍA Y 
OBRAS S.A. (Direcció d’Execució); Hispánica Prevención (Coordinació de Seguretat i Salut) 
Constructora:  UTE HOSPITAL PUIGCERDÀ (COPISA +  AGEFRED) 
 
Any d’acabament del projecte: Desembre de 2007 
     
Any d’execució de començament al final: Inici de l’obra: Febrer de 2009 
 
Superfície construïda:  19.106,40 m2 

 

     
 

 
 



 
 
HOSPITAL TRANSFRONTERER DE PUIGCERDÀ 
 
El nou Hospital Transfronterer se situa als afores de la localitat de Puigcerdà, 
enmarcat dins d’un pla d’ordenació urbana. El solar compta amb una superfície 
total de 19.311 m2 i està situat a una alçada de 1.200 metres sobre el nivell del 
mar, presentay una notable pendent cap al nord. 
La superfécie total construïda del projecte és de 19.106,40 m2, que inclouen 
l’hospital, el centre d’atenció primària, l’heliport, les instal·lacions i l’aparcament.  
L’edifici de l’hospital es col·loca totalment al nord del solar proposat per així 
aconseguir un espai lliure d’aproximadament uns 10.000 m2 a la façana sud de 
l’edifici i evitar l’ombra del bloc d’edificis de quatre plantes situat davant de 
l’hospital. 
El nostre edifici vol servir per estructurar i definir la nova ciutat, formalitzant els 
carrers del planejament i estructurant una gran plaça arbrada.  
L’edifici de l’hospital es planteja com un volum únic i compacte, un volum amb la 
façana més llarga orientada estrictament al sud. 
S’ha buscat que amb la seva volumetria l’hospital tingui una imatge contundent, de 
gran equipament i de fita urbana, per caracteritzar el nou eixample urbà de 
Puigcerdà.  La seva composició horitzontal, el gran terrat i el contrapunt vertical de 
la torre d’instal·lacions, organitzen i personalitzen tot el seu entorn. 
Tot l’edifici s’orienta cap al sud, per la captació solar, totes les habitacions de les 
unitats d’hospitalització i les principals peces d’assistència i espera dels usuaris 
tenen una bona insolació a partir de les façanes, a partir dels patis interiors i a 
partir de las claraboies del sostre. 

 


