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Ordenació de l’atenció urgent als municipis de 
Canovelles, Granollers, Les Franqueses del Vallès 
i La Roca del Vallès 
 
Com ja es va anunciar el 15 de juny passat, el Departament de Salut ha iniciat 
una ordenació de l’atenció urgent que s’ofereix des dels centres de salut. Els 
canvis afecten als dispositius que tenen marges de millora en termes d’eficàcia i 
eficiència, i als serveis que menys s’utilitzen per part dels ciutadans; alhora es 
proposen alternatives d’atenció properes i de qualitat. 
 
 
Ordenació de l’atenció urgent  
 
Per tal d’adequar els serveis a la demanda habitual dels ciutadans, en aquells 
centres on hi ha una baixa activitat es farà una ordenació de l’oferta territorial que 
pot consistir en una reducció horària o en el tancament d’un centre. Es garanteix, 
així, l’atenció continuada als usuaris amb criteris de qualitat i de resolució, i es 
mantenen equips de professionals amb una sòlida experiència i, alhora, 
racionalitzem els recursos. 
 
Amb aquesta orientació es potencia l’atenció telefònica com a primer contacte 
dels usuaris amb l’atenció continuada urgent: 
 

Sanitat Respon:  902 111 444 
Servei d’Emergències Mèdiques:  061 
 

Aquests serveis indicaran als pacients quin és el dispositiu on rebran l’assistència 
més adient: centres d’atenció primària (CAP), punts d’atenció continuada (PAC), 
atenció domiciliària, transport sanitari urgent, urgències hospitalàries. 
 
A partir de l’1 de setembre els centres d’atenció primària (CAP) dels municipis 
de Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès 
continuen amb el seu horari habitual d’atenció (de dilluns a divendres, de 8 a 20 
hores, i els dissabtes de 9 a 17 hores); fora d’aquest horari els ciutadans poden 
acudir a Urgències Centre (Av. del Parc, núm. 9 de Granollers) de 8 a 20 hores 
tots els dies de la setmana i per les nits (de 20 a 8 hores) al servei d’urgències de 
l’Hospital de Granollers. 
 
Aquesta ordenació de l’atenció urgent ha estat consensuada pel Servei Català de 
la Salut amb el conjunt de proveïdors de serveis i amb els diferents ajuntaments 
del territori. 
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