
Annex 1. Requisits de l'asseguradora pública

2014 CASAP

Requisits comuns per a tot Catalunya Estàndard Resultat 2014 Fonts d'informació 

HC301-AP. Integrar la història clínica amb l'HC3 perquè pugui ser interactiva i 

utilitzar els estàndards de missatgeria WIFIS.
Sí Sí

Registre publicacions 

HC3

CMBDAP01. Proporcionar les dades corresponents al Conjunt mínim bàsic de dades 

d’atenció primària, amb un determinat percentatge mínim de visites amb almenys un 

motiu de consulta informat

90% 82% CMBD-AP

ERECEP01-AP. Assolir un determinat percentatge mínim d’utilització de la recepta 

electrònica
>=95% 96%

Base de dades 

facturació de 

farmàcia



Annex 2. Objectius transversals comuns (40%)

2014 Proposta 2014

Objectius comuns per a tot Catalunya Estàndard
Ponderació

 part variable
Resultat 

Ponderació

 assolida
Fonts d'informació 

T01. Signar el Pacte territorial de col•laboració amb la resta d'entitats proveïdores 

de l'àmbit territorial, que reculli els acords i compromisos destinats a assolir els 

objectius transversals derivats del Pla de salut  2011-2015 i de la part variable dels 

contractes 2014, així com l'execució dels projectes contemplats en el Pla de 

millorament de l’accessibilitat i resolució per al territori

Sí (abans de l'1 d'abril de 2014) 5 Sí 5
Document del pacte - 

RSB

T02. Aconseguir que les taxes d'hospitalitzacions evitables relacionades amb l'ICC 

i l'MPOC se situïn per sota de determinats valors  . 

a. ICC 320 343

b. MPOC 230 214

T03. Aconseguir que els percentatges de reingressos urgents a 30 dies relacionats 

amb l'ICC i l'MPOC se situïn per sota de determinats valors. 

a. ICC

16,5% 20,5%

b. MPOC 16,4% 14,2%

T04. Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció 

farmacèutica (IQF)
AGA B LL Litoral i Viladecans ≥ 53         8 50 8

Datamart de prestació 

farmacèutica i Datamart 

Transversal

T05. Aconseguir que, en un determinat percentatge mínim d'altes PREALT, els 

pacients tinguin un contacte amb l’EAP dins les 48 hores posteriors a l’alta
80% 5 84% 5 CMBD-RSS  i EEPP

T06. Assolir que en un determinat percentatge mínim d'HCAP consti el registre 

sobre el cribratge dels factors de risc de síndrome metabòlica de pacients amb 

psicosi

20% 4 62% 4 CMBD-SM i EEPP

T14. Assolir un determinat percentatge mínim de registre del diagnòstic de 

depressió en l'HCAP
si / no 4 Sí 4 CMBD-AP i EEPP

T15. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients diagnosticats de 

depressió que disposin d'avaluació de risc de suicidi registrada en l'HCAP
si / no 4 Sí 4 EEPP

TOTAL PART VARIABLE 40 TOTAL PART VARIABLE 35

CASAP

5 CMBD-HA

CMBD-HA5

2,5

2,5



Annex 3. Objectius transversals específics (20%)

Proposta 2014

Objectius de la Regió Sanitària Barcelona Estàndard
Prevalença 

Mínima

Ponderació

 part variable
Resultat

Ponderació

 assolida
Fonts d'informació 

T07a. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients PCC inclosos en els 

programes d’atenció amb el pla d'intervenció
20% 1% 2

50,4%                              0,67% 

PCC
0 HC3

T07b. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients MACA inclosos en els 

programes d’atenció amb el pla d'intervenció
25% 0,3% 2

68,84%                              0,39% 

PCC
2 HC3

T08a. Realitzar adequadament la revisió clínica de la medicació en un determinat 

percentatge mínim dels pacients en programes PCC
>=50% 1% 3 94,25% 3

EEPP, base de dades de 

facturació de farmàcia i 

HC3  

T08b. Realitzar adequadament la revisió clínica de la medicació en un determinat 

percentatge mínim dels pacients en programes MACA
>=50% 0,30% 3 171,90% 3

EEPP, base de dades de 

facturació de farmàcia i 

HC3  

T10. Assolir que la mitjana d'ingressos hospitalaris urgents de pacients PCC se situï 

per sota d'un determinat valor màxim
< 0,51 1% 3 0,85 0 CMBD-HA i HC3

T12. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients >39 anys amb MPOC 

que disposin d'espirometria realitzada
50% 2% 3 51,01% 3 EEPP i CMBD

T16. Desenvolupar per a un mínim d’una especialitat un programa d’interconsulta 

amb l’atenció especialitzada destinat a reduir la llista d’espera presencial en un 

determinat percentatge

Sí/NO 4 Sí 4 EEPP

20 TOTAL PART VARIABLE 15

2014

TOTAL PART VARIABLE

CASAP



Annex 4. Objectius de línia comuns (30%)

2014 Proposta 2014

Objectius comuns per a tot Catalunya Estàndard
Ponderació

 part variable
Resultat

Ponderació

 assolida
Fonts d'informació 

AP01. Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys assignats i 

atesos correctament vacunats amb la vacuna triple vírica
90% 4 88,89% 3 EEPP i CMBD-AP

AP02. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 60 anys o més 

assignada correctament vacunada contra la grip estacional
55% 4 49,43% 2 EEPP 

AP03. Assolir un determinat percentatge mínim de control òptim de la pressió 

arterial i de control acceptable de la diabetis en els pacients assignats i atesos amb 

hipertensió arterial i/o diabetes mellitus de tipus 2

60% 4 60,50% 4 EEPP i CMBD-AP

AP04. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa 

d’entre 6 i 14 anys amb avaluació del sobrepés i l’obesitat
90% 4 86,88% 2 EEPP i CMBD-AP

AP05. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients fumadors assignats i 

atesos que hagin adquirit la condició d'exfumadors al llarg de l'any
9% 4 9,51% 4 EEPP

AP06. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de pacients de 15 a 69 

anys assignats i atesos realitzi activitats físiques saludables
30% 4 49,30% 4 EEPP i CMBD-AP

AP07. Realitzar el cribratge del consum d'alcohol en un determinat percentatge 

mínim de pacients de 15 anys o més assignats i atesos
60% 4 67,91% 4

AP08-HC317. Publicar en l'HC3 de forma estructurada un determinat percentatge 

mínim de les vacunes administrades
Sí/ No 2 Sí 2

TOTAL PART VARIABLE 30 TOTAL PART VARIABLE 25

CASAP



Annex 5. Objectius de línia específics (10%)

2014 Proposta 2014

Objectius de la Regió Sanitària Barcelona Estàndard
Ponderació

 part variable
Resultat

Ponderació

assolida
Fonts d'informació 

APRSB01. Cribratge i prevenció retinopatia diabètica en els últims dos anys 

(APRSB01 2011)
70,00% 4 72,79% 4 EEPP 

APRSB02.  Risc cardiovascular 35 a 74 anys amb colesterolèmia > 200mg/dl (AP01.  

2010)
75,00% 4 84,19% 4 EEPP 

APRSB03.   HC305. Publicar en l'HC3 de forma estructurada un determinat 

percentatge mínim d'informes d'espirometria
Sí / No 2 Sí 2 HC3 EEPP

TOTAL PART VARIABLE 10 TOTAL PART VARIABLE 10

Ponderació asolida TOTAL 85,00

CASAP


