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Assumpte 

Implantació de l’horari de finalització del 
funcionament dels centres d’atenció primària 
(CAP) i dels serveis d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva (ASSIR) 
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1. Exposició de motius 

Atenent a criteris d’homogeneïtat d’horaris i 
d’ordenació de cartera de serveis a tot 
Catalunya i amb la finalitat de millorar l’equitat 
territorial, com també de millorar les condicions i 
la conciliació de la vida familiar i laboral, el 
Servei Català de la Salut (CatSalut) considera 
necessari establir un horari homogeni de 
finalització del funcionament dels CAP i ASSIR.  

El CatSalut considera que, amb caràcter 
general, l’horari de finalització del funcionament 
de tots els CAP i ASSIR del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT) ha de ser a les 20 hores. 

D’acord amb l’article 11 del Decret 118/2014, de 
5 d’agost, sobre la contractació i la prestació 
dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut, que preveu les instruccions 
del Servei Català de la Salut i que estableix que 
les entitats proveïdores de serveis sanitaris han 
de complir les instruccions que el Servei Català 
de la Salut dicti en el marc de les seves 
competències. 

D’acord amb la consellera de Salut, i en exercici 
de les facultats que m’atorguen els articles 16 i 
17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació 
sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció. 

2. Àmbit d’aplicació 

Servei Català de la Salut (CatSalut). 

Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT). 

3. Objecte 

L’objecte d’aquesta Instrucció és establir que 
l’horari de finalització del funcionament de tots 
els CAP i ASSIR sigui a les 20 hores, així com 
preveure i establir les corresponents mesures 
d’implantació. 

4. Implantació 

Els gerents de regió sanitària han de vetllar 
perquè les entitats proveïdores de serveis 
sanitaris portin a terme les actuacions per tal 
que l’horari de finalització del funcionament dels 
CAP i ASSIR sigui a les 20 hores. 

Els gerents de regió sanitària i les 
corresponents entitats proveïdores de serveis 
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sanitaris han d’establir el Pla d’implantació 
corresponent, tot vetllant per garantir l’adequada 
atenció a la ciutadania. 

En especial, cal preveure els mecanismes 
necessaris per tal de garantir el dret de la 
ciutadania a l’accés i la continuïtat a l’atenció 
sanitària de forma adequada i en condicions 
d‘equitat efectiva comptant amb el conjunt de 
dispositius sanitaris d’atenció continuada i 
urgent.  

5. Informació 

Cal que s’informi sobre les corresponents 
mesures d’implantació. 

El CatSalut, a través de les regions sanitàries, 
ha d’articular la comunicació als diferents 
agents implicats i garantir la informació a la 
ciutadania a través dels mitjans que consideri 
oportuns. En aquest sentit, es considera 
especialment convenient comptar amb la 
col·laboració dels ajuntaments. 

Es recomanable que als territoris se n’informi 
degudament la ciutadania pels mitjans 
habituals. 

6. Seguiment 

El CatSalut, a través de les regions, i les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris portaran a 
terme el seguiment del compliment del que 
preveu aquesta Instrucció. 

Si es considera necessari, es constituirà la 
corresponent Comissió de seguiment.  

7. Disposició transitòria 

Les previsions d’aquesta Instrucció s’han 
d’implantar de forma progressiva i han d’estar 
plenament implantades el 31 de març de 2019. 

8. Entrada en vigor 

Aquesta Instrucció entra en vigor l’1 de gener de 
2019. 

El director 

Adrià Comella i Carnicé 
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