
ORDENACIÓ DE L'ATENCIÓ URGENT I CONTINUADA A CATALUNYA

Ordenació de l’atenció urgent i continuada a Catalunya. Dels 185 centres que 
fan atenció continuada, 96 modifiquen el seu horari com a part del Pla d’ordenació 
de l’atenció urgent a Catalunya. Aquests canvis, que varien segons l’horari previ 
del  centre  i  les  característiques  de  la  població  a  la  què donen  servei,  es  van 
presentar el 15 de juny passat, i suposen un nou impuls a la reforma de l’atenció 
urgent, iniciada a la comarca d’Osona el 2008. Està previst que l’ordenació acabi 
d’implantar-se entre juliol i octubre del 2011.

Estat de l’ordenació. Des de l’1 de juliol, han reduït l’horari d’atenció nocturna 25 
centres  d’atenció  primària  i  durant  el  setembre,  el  reduiran  21  centres  més. 
Aquests centres són els següents:

A la Regió Sanitària de Barcelona àmbit Nord: CAP Dr. Robert- Badalona, CAP 

Vilassar  de  Dalt,  CAP  Castellar,  CAP  Sta  Perpetua  de  Mogoda,  CAP 

Montcada, CAP Badia, CAP Ca N’Oriac- Sabadell, CAP Terrassa Nord, CAP 

Rambla Terrassa, CAP Llinars.  El CAP Montmeló i  el  CAP Montornès del 

Vallès  s’alternen  l’obertura  del  centre  24  h  durant  els  mesos  de  juliol  a 

desembre.

A la Regió Sanitària de Barcelona àmbit Sud: CAP Martorell,  CAP Gavà-1, CAP 

Cubelles, CAP Roquetes i CAP Sitges

A Barcelona  ciutat:  CAP  Via  Barcino,  i  també  es  tanca  per  la  nit  el  servei 

d’urgències de l’hospital de l’esperança.

A la Regió Sanitària de Girona: CAP Bàscara i CAP Besalú, CAP Camprodon, CAP 
Ripoll, CAP d’Anglès, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Breda, Hostalric, Sils, Vidreres .

A la Regió Sanitària de Lleida: CAP Alcarràs, CAP Seròs, CAP Almacelles, CAP 

Agramunt, CAP Bellpuig

A la Regió Sanitària de Camp de Tarragona, està previst  que aquests  12 CAP 

tanquin per les nits a partir del dia 1 de setembre: CAP Vila-rodona, CAP 

Alcover, CAP Borges del Camp, CAP Mont-roig del Camp, CAP Riudoms, 

CAP  Vandellós,  CAP  La  Selva  del  Camp,  CAP  l’Arboç.  A  la  ciutat  de 

Tarragona:  CAP  Sant  Salvador,  CAP  Constantí,  CAP  El  Morell,  CAP 

Bonavista.

A  Catalunya  hi  ha  més  de  1.250  dispositius  d’atenció  primària:  427  centres 
d’atenció  primària  (CAP)  i  831  consultoris  locals 



https://salut.gencat.cat/pls/catsalut/cawpk500.inici

A Catalunya hi ha 185 centres que tenen el servei d’atenció continuada, que és 
l’atenció que ofereixen els centres d’atenció primària fora del seu horari habitual i 
que  té  l’objectiu  d’atendre  les  urgències  lleus.  La  variabilitat  dels  horaris  de 
l’atenció continuada és molt gran, i abasta des de centres que ofereixen atenció 24 
hores fins a centres on s’amplia l’horari habitual de l’equip només un parell d’hores 
els dissabtes i diumenges, fins a centres on només s’oferta un parell d’hores extres 
els dissabtes i diumenges fora de l’horari habitual de l’equip.

https://salut.gencat.cat/pls/catsalut/cawpk500.inici

