
AVALUACIÓ  CONTRACTES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2017

UP: EAP CENTELLES
EP: Osona Sud-Alt Congost 
SECTOR OSONA

Resultats Contracte Observacions

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Objectius transversals  (vinculats a CPR) 

T01 Assolit

T02bis 610,22

GFM01-T 80 perc 90 (71)

T30

Total objectius transversals (vinculats a CPR)

Objectius transversals comuns AGA (sense repercussió econòmica)

GFM02-T No Assolit 

GFM03-T 0,96 No Assolit

T28 Assolit

T27 Assolit Presentar protocols

T31 Assolit Presentat llistat

T29 Assolit Revisar i presentar Presentar document 

Total objectius transversals

Total objectius transversals

AP23 >54%

HC3AP31 88,89% Acords i signar ftxa 

CMBDAP02 85,15 > 90%

SGAM02-AP 54,77% valor catalunya 51,30

AP01 95,14 ≥ 91,5%

LMS01-APbis 5,35

Total objectius de línia assistencial comuns vinculats a CPR

OBJECTIUS DE LA PART VARIABLE DELS CONTRACTES                                                 
        D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Ponderació
Econòmica

Ponderació 
Avaluació

Aconseguir que almenys el 90% de les unitats proveïdores de 
l'àmbit territorial signi el Pacte territorial de col·laboració 
abans de l’1/07/2017.
- indicador IT01: Percentatge d’unitats proveïdores que han 
signat el Pacte territorial abans de l’1/09/2017 

90 % 10,00 % 10,00 %

Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions potencialment 
evitables relacionades amb un conjunt de malalties cròniques 
se situï per sota de determinats valors.
- indicador IT02bis: Taxa bruta d’hospitalitzacions 
potencialment evitables relacionades amb un conjunt de 
malalties cròniques.

menor o igual
taxa bruta  617,45 10,00 % 10,00 %

taxa bruta 
Catalunya 

643,31/100.000h

Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la 
prescripció farmacèutica (IQF).
- indicador IGFM01-T: Índex de qualitat en la prescripció 
farmacèutica. 

10,00 % 10,00 %

Aconseguir que els percentatges d'episodis de pacients no 
oncològics atesos per les unitats de cures pal·liatives, pels 
PADES i per les UFISS de pal·liatius se situïn per sobre de 
sengles valors determinats.
- indicador IT30a: Percentatge d'episodis de pacients no 
oncològics atesos en centres de cures pal·liatives.
- indicador IT30b: Percentatge d'episodis de pacients no 
oncològics atesos pels PADES.
- indicador IT30c: Percentatge d'episodis de pacients no 
oncològics atesos per les UFISS de pal·liatius.

IT30a 
36,81%
IT30b 

64,47%

Pal.liatius: ≥20
PADES  ≥40
 UFFISS: ≥40

10,00 % 10,00 %

Ref. Catalunya 
2016:

a. 40,53%
b. 40,53%
c. 37,04%

Osona  Pal.liat 
36,17

PADES 60,18
UFISS 97,2

40,00 % 40,00 %

Aconseguir que la taxa d'incidències en la prescripció 
farmacèutica dels pacients amb complexitat (PCC i MACA) se 
situï per sota de sengles valors màxims.
- indicador IGFM02a-T: Taxa d'incidències de prescripció per 
pacient PCC.
- indicador IGFM02b-T: Taxa d'incidències de prescripció per 
pacient MACA.

PCC 0,65
MACA 0,58

PCC: ≤ 0,54
MACA: ≤ 0,49

Aconseguir que la taxa d'incidències de prescripció 
farmacèutica dels pacients polimedicats es situï per sota d'un 
determinat valor màxim.
- indicador IGFM03-T: Taxa d'incidències de prescripció per 
pacient polimedicat.

pF: ≤ 0,85

Disposar de la ruta assistencial d'atenció a les persones amb 
demència d'acord amb els requeriments defnits.
- indicador IT28: Existència de la ruta assistencial d'atenció a 
les persones amb demència d'acord amb els requeriments 
defnits (sí/no).

Revisió i adequació, 
si escau

Presentació 
memòria 

SI / NO

Objectius transversals específcs segons característiques AGA
(sense repercusió econòmica)Elaborar els protocols de maneig de la fbromiàlgia, la 

síndrome de fatiga crònica i la síndrome de sensibilitat 
química múltiple (només AGA sense protocol elaborat a 
31/12/2016).
- indicador IT27: Existència dels protocols de maneig en la 
fbromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la síndrome de 
sensibilitat química múltiple (sí/no).

Presentar memòria 
o actes de reunions 

SI/NO

Disposar d'un professional de referència a nivell territorial 
sobre les síndromes de sensibilització central (només AGA 
sense professional de referència a nivell territorial a 
31/12/2016).
- indicador IT31: Existència d'un professional de referència a 
nivell territorial sobre les síndromes de sensibilitat central 
(sí/no).

Actualitzar llistat  de 
referents

Presentar al CatSalut el protocol territorial d'accés a les 
unitats de subaguts abans del 30 de juny del 2017 (només 
AGA amb unitats de subaguts).
- indicador IT29: Presentació al CatSalut el protocol territorial 
d'accés a les unitats de subaguts abans del 30 de juny del 
2017 (sí/no).

40,00 % 40,00 %

40,00 % 40,00 %

Objectius de línia assistencial comuns a tots els EAP vinculats a la contraprestació de 
resultats

Assolir un determinat percentatge mínim de pacients en situació de 
complexitat (pacients crònics complexos) que disposen de pla d'Intervenció 
Individualitzat i Compartir (PIIC).
- indicador IAP23: Percentatge de pacients PCC en situació de complexitat 
que disposen de Pla d'Intervenció Individualitzat i Compartit (PIIC).

Prevalença 
3%

61,1% 7,00 % 7,00 %

Prevalença mínima 1,95% 
PCC
Osona 2016 PCC  1,93
RSCC 2016 PCC  2,24
Catalunya 1,95

Osona %PIIC/PCC 49,1
RSCC 53,9
Catalunya 54,38

Publicar en l'HC3 un determinat percentatge mínim dels tipus de documents 
que es consideren propis de la seva activitat defnida pel CatSalut.
- indicador IHC3AP31: Percentatge de tipus de documents que es consideren 
propis de la seva activitat defnida per CatSalut que han estat publicats en 
HC3.

60 % 7,00 % 7,00 %

Aconseguir que un determinat percentatge mínim de contactes d'atenció 
primària notifcats al Conjunt mínim bàsic de dades d'atenció primària 
(CMBD-AP),  de pacients residents a altres CCAA i fnançats pel CatSalut, 
tinguin les dades d'identifcació correctes.
- indicador ICMBDAP02: Percentatge de contactes d'atenció primària, de 
pacients residents a altres CCAA i fnançats pel CatSalut, amb identifcació 
correcta.

5,00 % 4,00 %

Aconseguir que la durada dels episodis d'IT no superi el temps òptim 
establert, segons diagnòstic, edat i CNO (codi nacional d'ocupació), en un 
determinat percentatge mínim d'episodis causats per contingència comuna 
deguda a malalties del sistema osteomuscular, malalties mentals, 
traumatismes/causes externes i símptomes o signes no classifcats.
- indicador ISGAM02-AP: Percentatge d'episodis d'IT amb durada igual o 
inferior al temps òptim deguts a malalties del sistema ostemomuscular, 
malalties mentals, traumatismes/causes externes i símptomes o signes no 
classifcats.

≥ 50% 7,00 % 7,00 %

Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys assignats i 
atesos correctament vacunats amb la vacuna triple vírica.
- indicador IAP01: Percentatge de nens de 5 anys correctament vacunats 
amb la vacuna triple vírica.

7,00 % 7,00 %

Valor RS 2016 91,89%
Osona 92,71
Revisar els EAP amb 
cobertura més baixa 
Declarar el nombre de 
no accepta

Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa que 
sol·licita l'accés a LMS.
- indicador ILMS01-APbis: Percentatge de població assignada i atesa que ha 
sol·licitat l'accés a LMS.

4 % 7,00 % 7,00 %

Nomès assolit 2016 Vic 
Sud i Sta Eugènia B 
Recomenat contracte 
7%
Catalunya 2016 4,43

40,00 % 39,00 %


