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Hospital de Cerdanya:
El primer centre de salut transfronterer d’Europa
L’Hospital de Cerdanya dóna servei a un territori dividit entre dos estats, en una zona d’alta
muntanya en la qual les distàncies per carretera fins als principals hospitals de referència son
de més de dues hores. La població de la banda sud de la frontera disposava d’un hospital local,
fundat fa 800 anys a Puigcerdà, però a la banda nord no hi havia cap centre d’hospitalització
d’aguts y medicina especialitzada.
L’Hospital de Cerdanya cobreix una necessitat bàsica d’atenció a la salut, gràcies a un
instrument jurídic –l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial- que aquí s’aplica per primera
vegada a la gestió conjunta d’un equipament sanitari per part de dos sistemes públics de salut
de països veïns.

El territori i la població de referència
Amb una superfície de més de 1.300 km², l’altiplà cerdà és una de les valls més amples
d’Europa, amb una altitud mínima d’aproximadament 1.000 metres.
El territori incorpora una important zona de muntanya amb 13 estacions d’esquí. Durant la
temporada d’hivern, la població es pot arribar a multiplicar per 4.
La població fixa és d’aproximadament 32.000 habitants, repartits entre els 53 municipis; 17 en
territori de la Baixa Cerdanya (Espanya) i 36 en territori de l’Alta Cerdanya i el Capcir (França)

Baixa Cerdanya

Alta C.i Capcir

Total

SUperfície

546 Km²

794 Km²

1.340 Km²

Municipis

17

36

53

Població

18.549 hab.

14.399 hab.

32.948 hab.
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Fites del projecte
2003

La idea del Transfronterer comença a prendre cos, amb un estudi de viabilitat fruit d’un
acord entre el President del Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló i el President de
la Generalitat de Catalunya.

2007

Les administracions catalana i francesa firmen un acord per crear el nou hospital,
acollint-se a la fórmula de l’ Agrupació Europea de Cooperació Transfronterera (AECT),
creada per legislació de la UE l’any anterior. S’acorda la distribució de la inversió per la
construcció de l’hospital: 60% Catalunya, 40% França. Cessió dels terrenys per part de
l’ajuntament de Puigcerdà.

2008

El govern de la Generalitat aprova un pressupost de 31 milions d’E€ per a la
construcció

2009

La Unió Europea aprova l’aportació de la major part del cost de la construcció a través
de fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

2010

Constitució formal de l’AECT-Hospital de Cerdanya. Es nomena el Consell
d’Administració i el consell consultiu de la entitat

2011

Es crea l’equip operatiu de l’AECT-HC i es nomenen els coordinadors català i francès
del mateix

2012

El 26 de setembre finalitzen les obres i s’estableix el pla d’equipament

2013

Equipament

2014

El 19 de Setembre, a les 07:00 hores, l’Hospital entra en funcionament.
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La participació europea

La construcció de l’Hospital de Cerdanya va ser cofinançada amb fons europeus FEDER a
través del POCTEFA 2007-2013 (Programa de Cooperació Territorial Espanya-FrançaAndorra). L’objectiu del POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona
fronterera. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques,
socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor des
desenvolupament territorial sostenible.
Construcció
El cost de la construcció de l’Hospital de Cerdanya va ser de 31 milions d’Euros. El Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) hi va aportar 18.600.000 €, quantitat que
suposa el 65% del cost de l’obra executada. La resta dels fons els van aportar les
administracions catalana (60%) i francesa (40%). Aquests percentatges reflecteixen la
proporció de les respectives poblacions en el territori de referència.
La construcció de l’Hospital de Cerdanya va ser obra de la Unió Temporal d’Empreses (UTE)
constituïda per Copisa Constructora Pirenaica SA i Agefred SA.
Equipament
El cost de l’equipament de l’HC va ser de 10.000.000 €, i es va repartir entre les
administracions de salut catalana i francesa en la mateixa proporció (60/40) que l’aportació feta
per ambdós països a la construcció.
Pressupost de funcionament
El pressupost de funcionament de l’Hospital de Cerdanya per al 2015 es de 20 milions d’ Euros,
aportats pels sistemes públics de salut català i francès, sempre segons el percentatge establert
en funció del pes poblacional.
Construcció

Equipament i funcionament

UE
Catalunya

Catalunya

Francia

Francia
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Els socis promotors del projecte
-

Unió Europea (Fons Europeus de Desenvolupament Regional
(FEDER)
Comunitat de treball dels Pirineus
Generalitat de Catalunya
Departament de Salut *
Servei Català de la Salut *

-

Ministeri de Salut i Consum

-

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes.
Agència Regional de Salut Llenguadoc-Rosselló *
La Regió Llenguadoc-Rosselló *
CNAMTS/CPAM 66 (“Assurance maladie”) *

Comunitat Europea

Catalunya
Espanya

França

-

El Projecte Europeu de Salut de la Cerdanya va més enllà de la construcció del nou hospital a
Puigcerdà. Té l’objectiu d’integrar els serveis de salut d’ambdós costats de la frontera
aprofitant el millor de cada sistema. En aquest sentit, el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya i l’Agència Regional de Salut (ARS) del Llenguadoc-Rosselló treballen sobre les
xarxes de salut per desenvolupar una prestació completa i adaptada.
Amb aquest propòsit, l'AECT-HC es recolza amb els diferents recursos que ja existeixen en els
establiments de salut de la regió, amb els qual s’han establert acords de col·laboració.

Fundació Hospital de Puigcerdà

Centre Hospitalier de Perpignan
GCS Pôle Sanitaire Cerdan

Althaia

Casa Social de Proximitat, servei
del Consell General
Fundació Sant Hospital de La Seu
d’Urgell
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- Atenció Primària
- Sociosaniari
- Pediatria
- Rehabilitació hospitalària
- Diagnòstic por la imatge
- Hostalería
- Rehabilitació i cures pal·liatives
- Higiene
- Oncologia
- Endocrinologia
- Hematologia
- Urologia
- Oftalmologia (servei compartit)
- Nefrologia – Hemodiàlisis
- Salut Mental
- Anatomia Patològica
- Centre de protecció maternal i infantil
- Farmàcia
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La cartera de serveis
La vocació de l’Hospital de cerdanya és sumar el millor de les cultures sanitàries, les pràctiques
clíniques i els professionals de les dues bandes de la frontera, en benefici de la població de la
Cerdanya i el Capcir. Aquest concepte s’estén des de la plantilla a la cartera de serveis,
protocols, guies clíniques... Es comparteix informació en el nivell de la història clínica i en
l’administratiu (accés amb Carte Vitale i Targeta Sanitària Individual) de manera que els usuaris
d’una i altra banda tinguin accés al millor dels dos sistemes.
Serveis assistencials
El “Transfronterer” és un centre de salut de caràcter comarcal i per això li correspon tenir un
nombre determinat d’especialitats i serveis. En atenció al fet que es troba situat en un territori
de muntanya i relativament aïllat, la seva política és complementar la cartera de serveis que li
és pròpia amb altres especialitats, per evitar llargs desplaçaments als usuaris.
A través de convenis i aliances amb altres centres dels sistemes públics de salut de Catalunya i
de França, aquestes especialitats s’ofereixen a la població en el centre de Puigcerdà.
Especialitat pròpies de l’HC
 Anestesiologia i reanimació
 Cirurgia general i digestiva
 Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 Ginecologia i obstetrícia. Llevadores
 Medicina interna
 Pediatria i neonatologia
 Salut mental
 Urgències i Servei d’Emergències
Especialitats que s’ofereixen a través de consultores externs
 Cirurgia vascular
 Dermatologia
 Dietètica i nutrició
 Endocrinologia
 Gastroenterologia
 Hematologia
 Medicina de l’Esport (UME)
 Nefrologia i hemodiàlisi
 Oftalmologia
 Oncologia mèdica
 Oto-rino-laringologia
 Reumatologia
 Urologia
Equipament i cartera de serveis
Bloc Quirúrgic (Zona de quiròfans amb 4 quiròfans, sala d’endoscòpies, 3 llits per recuperació
post-quirúrgica. Zona de obstetrícia, amb una sala de parts, una sala de dilatació i una sala
equipada per al part natural). Activitat:
 Cirurgia convencional
 Cirurgia Major Ambulatòria
 Cirurgia menor Ambulatòria
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Parts

Consultes externes (26 consultes). Activitat:
 Visites amb especialistes
 Proves complementàries:
 Audiometria
 Campimetria
 CPAP
 Eco cardiograma
 Ecodoppler
 Ecografia ginecològica
 Ecografia morfològica de nivell III
 Electrocardiografia
 Electromiografia
 Endoscòpies
 Espirometries
 Estudi de fons d’ull
 Fotocoagulació de retina
 Histeroscòpies
 Holter
 Optometries
 Potencials Evocats Auditius
 Registre de freqüència cardíaca fetal
 Test de l’al·lè
Diagnòstic por la imatge
 Ecografia convencional
 Ecografia mamària
 Ecografia mamària i intervencionista
 Ecografia múscul-tendinosa
 Mamografia
 Ortopantomografia
 Radiologia amb contrast (digestiva i urinària)
 Radiologia convencional
 Ressonància magnètica (RM). Programada, o urgent amb diagnòstic per via telemàtica.
 Tomografia Axial Computeritzada (TAC). Programada, o urgent amb diagnòstic per via
telemàtica
Farmàcia
Servei d’hemodiàlisi (14 places)
Hospital de dia (10 places)
 Unitat de Cirurgia sense ingrés
 Unitat de Clínica del Dolor
 Tractaments endovenosos
Hospitalització (64 llits)
Laboratori. Activitat:
 Bioquímica general en sang i orina
 Detecció de drogues d’abús
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Dipòsit de sang
Estudis microbiològics
Hematometria
Hormones
Marcadors tumorals
Proves funcionals
Serologia
Anatomia patològica

Neonatologia (2 incubadores i 4 bressols tèrmics)
Rehabilitació Funcional Hospitalària
Unitat de Medicina de l’Esport
Servei d’urgències i d’emergències extrahospitalàries (SEM), dotat de 18 boxes que
inclouen triatge, medicina, traumatologia, ginecologia,pediatria, crítics i 5 llits d’observació, amb
capacitat de proves complementàries urgents com ecografies, radiologia convencional,
scanner, RMN. Servei de tele-ictus a partir de juny del 2015
Serveis de suport
 Admissions
 Atenció a l’usuari
 Documentació
 Treball social

UN HOSPITAL DE REFERÈNCIA EN MEDICINA DE L’ESPORT I DE MUNTANYA
L’Hospital de Cerdanya recull una tradició puntera en medicina dels esports de muntanya i els seus especialistes
participen en els fòrums internacionals més prestigiosos. El projecte de medicina de muntanya del Hospital de
Cerdanya per objectius:
La constitució d’una xarxa de serveis sanitaris de medicina dels esports de muntanya (prevenció i
tractament de les patologies) pels esportistes d’alt nivell però també per a la població en general amb
l’establiment d’una xarxa de serveis sanitaris funcional (consulta inicial, diagnòstic, tractament). En aquest àmbit
s’han buscat aliances amb el Centre Nacional d’Entrenament en Altitud, el Centre Hospitalari de Perpinyà i el
Laboratoire Performance Santé Altitude de Font-Romeu (a França) i amb el Servei Mèdic del Consell Català de
l’Esport a Catalunya
La formació i recerca en medicina dels esports de muntanya.
En aquest àmbit s’han creat aliances amb la Universitat de Girona, Laboratoire Performance Santé Altitude de la
Universitat de Perpinyà, Consell Català de l’Esport, Associació per a la formació, investigació i assistència
sanitària en el medi natural, Comissió Internacional de Socors Alpins, Alpine Rescue Center - Air Zermatt, Unitat
de Muntanya dels Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, Associació Catalana d’Estacions d’eEsqui i
Activitats de Muntanya, Secció de Muntanya de la Guàrdia Civil, PGHM d’Osseja, CRS-Secours en Montagne,
Bomberos de la Ribagorza, Pisters socorristas de Gran Valira, Ifremmont de Chamonix, Servei Mèdic del Exercit
Francès, EURAC Institute of Mountain Emergency Medicine.

Dossier informació general

juny 2016

7

Professionals i usuaris
Al Hospital de Cerdanya hi treballen professionals de les dues bandes de la frontera. Els tres
idiomes oficials (català, espanyol i francès) hi són d’ús comú, tant en la comunicació amb
l’usuari com internament.
Els usuaris poden accedir al Hospital de Cerdanya tant amb la Carte Vitale o l’Attestation
d’affiliation franceses com amb la Targeta Sanitària Individual catalana o les de qualsevol dels
altres sistemes de salut de l’estat espanyol.
El circuït d’admissió dels pacients és el mateix que en qualsevol altre hospital català o francès i
per tant, no és necessari que els usuaris facin cap tràmit diferent del que farien al adreçar-se al
seu anterior hospital.
El Servei de Consultes Externes està obert a tota la població cerdana i del Capcir, sense
distincions.
El servei d’urgències funciona les 24 hores, tots els dies de l’any. Els ciutadans s’hi podran
adreçar directament, a l’hospital (Camí d’Ur, 31, Puigcerdà) o a través dels serveis
d’emergències habituals 061/Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a Catalunya o el Service
Mobile d’Urgences et de Réanimation (SMUR) francès.

Quant a les derivacions a hospitals de més alta complexitat, si aquestes són necessàries
s’efectuen a través del corresponent servei d’ambulàncies o d’helicòpters medicalitzats
(L’hospital compta amb un heliport al mateix edifici). Els pacients catalans son derivats als
hospitals de referència catalans com Althaia (Manresa) o Vall d’Hebron (Barcelona) i els
pacients francesos a l’Centre Hospitalier de Perpignan, al Centre Hospitalier Universitaire de
Montpellier o al Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, segons considerin necessari els
professionals responsables

Premi de la UE “Millor iniciativa de cooperació transfronterera 2016”
El mes d’abril del 2016, l’Hospital de Cerdanya rep el premi
Building Europe Across Borders que atorga el Comitè de les
Regions de la Unió Europea, al millor projecte de cooperació
transfronterera. El jurat del premi es declara "impressionat per
les dimensions del projecte, que va molt més enllà del que és
habitual en projectes de cooperació transfronterera i aporta
autèntic valor afegir europeu a la vida quotidiana dels
ciutadans”.
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