
EAP Castelldefels-2 Can Bou (CASAP) UP04374 AGA Baix Llobregat Litoral i Viladecans

Objectius 2018

Objectius transversals comuns (40%)

A1. Objectius transversals vinculats a la contraprestació per resultats (CPR) Objectiu 2018

Ponderació 

part variable 

2018

T01. Aconseguir que almenys el 95% de les unitats proveïdores de l'àmbit territorial signi el Pacte 

territorial de col·laboració abans de l’1/07/2018
Sí/No 16%

GFM01-T. Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF)

Si el valor gener-desembre 2018 està per sobre la mediana  de 

Catalunya (basal gener-febrer 2018: 44 punts) s'assoleix el 100%, si 

està per sota mediana i augmenta 10 o més punts el 75%, si 

augmenta 5 o més punts el 50% i si augmenta entre 1-5 punts el 25%

12% Baix Llobregat Litoral i Viladecans: gen-febrer 2018: 39

T02bis. Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions potencialment evitables relacionades amb un 

conjunt de malalties cròniques se situï per sota de determinats valors
Baix Ll. Litoral i Viladecans: 599 12% Baix Ll. Litoral i Viladecans 2017: 617,55

A2. Objectius transversals amb prioritat sense repercussió econòmica Objectiu 2018

Ponderació 

part variable 

2018

GFM02-T. 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
PCC < 0,50; MACA < 0,45 0%

GFM03-T. Aconseguir que la taxa d’incidències de prescripció farmacèutica dels pacients polimedicats es 

situï per sota d’un determinat valor màxim
<0,80 0%

GFM04-T. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de pacients ≥65 anys amb ingrés per fractura 

de maluc rebi tractament per a l’osteoporosi amb posterioritat a l’alta
Baix Ll. Litoral i Viladecans: 15% 0%

AGAs on denominador 2017=30 pacients

Baix Ll. Litoral i Viladecans: 9%

T33. Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions urgents en els pacients amb la condició de PCC se 

situï per sota de determinats valors
Baix Ll. Litoral i Viladecans: < 89,14 0% Baix Ll. Litoral i Viladecans: Taxa 94,84

T34. Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions urgents en els pacients atesos en atenció 

domiciliària (ATDOM) se situï per sota de determinats valors
Baix Ll. Litoral i Viladecans: < 79,33 0% Baix Ll. Litoral i Viladecans: Taxa 84,4

T35. Aconseguir que s'iniciï el funcionament d'un nombre mínim de grups del Programa Pacient Expert 

(PPE-CAT) i del Programa Cuidador Expert Catalunya (PCE-CAT) en l'àmbit territorial 
2 línies de PPE-CAT i 1 de PCE-CAT 0%

IS3T01. Desenvolupar mitjançant missatgeria WIFIS el domini de Notificació de Pre-Alt SI 0%

VINCAT01-T. Crear i posar en funcionament l’equip PROA a nivell territorial SI 0%
AE i SS

Total Objectius Transversals 40%

Objectius de línia assistencial comuns per a tota Catalunya (40%)

Objectiu 2018

Ponderació 

part variable 

2018

GFM01-AP. Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF)

Per sobre la mediana de Catalunya el 100%; si per sota mediana i 

augmenta 10 o més punts el 75%;  si augmenta 5 o més punts el 50%; 

si augmenta entre 1-5 punts el 25%

8% Basal gener-febrer 2018 = 52 punts

LMS01-APbis. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa que sol·licita 

l’accès a LMS
10% 8%

AP18. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada de 65 anys o més correctament 

vacunada contra la grip estacional
50% 8%

AP04. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa d’entre 6 i 14 anys amb 

avaluació de l’obesitat
90% 8%

SGAM02-AP. 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 classificats

55% 8%

1.1. Objectius comuns per a tot Catalunya vinculats a la CPR
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Objectiu 2018

Ponderació 

part variable 

2018

AP16. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 anys o més i menor de 70 

anys, assignada, atesa i amb amb factors de risc cardiovascular realitzi activitats físiques saludables
40% 0%

CAT=44,85%

AP011bis. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 anys o més, assignada, 

atesa i fumadora hagi rebut, durant l’any, consell per a deixar de fumar 
55% 0%

CAT=46,4%

GFM04-AP. Assolir que el percentatge de pacients amb combinació de benzodiazepines i opioides forts 

se situï per sota d’un valor màxim
<45% 0%

CAT=52%

SEGPACAP01. Proporcionar al Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica, en el termini establert, les 

dades dels indicadors de seguretat dels pacients de l’atenció primària
Sí 0%

IS3AP01. Implantar la missatgeria WIFIS en el domini de sol·licitud de transports no urgents al Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM)
Sí 0%

AP26bis. Assolir un determinat percentage mínim de metges i infermeres de medicina de família de 

l'EAP que utilitzen l'eina de consulta no presencial eConsulta 

A) >=1 any amb e-consulta (a data 31.12.2018): >=25% plantilla                              

 B) <1 any amb e-consulta (a data 31.12.2018): 10% plantilla
0%

Total Objectius Linia Assitencial comus per a tota Catalunya 40%

2.1. Objectius comuns a tots els EAP sense repercussió econòmica



Objectius de línia assitencial segons característiques de la UP  (15%)

Objectiu 2018

Ponderació 

part variable 

2018

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

vacunats amb la vacuna triple vírica (només per als EAP que es trobin per sota del 95% 
90% 3,00%

CMBDAP02. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d’atenció primària notificades al 

Conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-AP),  de pacients residents a altres CCAA i 

finançades pel CatSalut, tinguin  les dades d’identificació correctes (només per als EAP que es trobin per 

sota del 100%)

95% 3,00%

CAT=96,2%

CMBDAP03. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d’atenció primària notificades al 

Conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-AP),  tinguin el primer problema de salut 

correctament informat (només per als EAP que es trobin per sota del 100%)

85% 3,00%

CAT=83,6%

APCOMSALUT05. Realitzar el mapeig d’actius locals i haver introduit els actius a Actius i Salut (o web 

semblant a nivell municipal) (només per als EAP que formen part del projecte ComSalut)
Sí 3,00%

APCOMSALUT06. Implantar una intervenció comunitària que doni resposta a alguna de les necessitats 

prioritzades, connectant amb els actius de la comunitat (només per als EAP que formen part del projecte 

ComSalut)

Sí 3,00%

Objectiu 2018

Ponderació 

part variable 

2018

HC3AP33a. Aconseguir un determinat increment percentual mínim en el nombre de dades estructurades 

del catàleg de variables clíniques  i escales de valoració publicades en l’HC3 (només per als EAP que 

l’any 2017 ja publicaven)

increment del 40% (amb mímim de 30% de publicació dels diferents 

tipus de variables i escales del catàleg)
0,00%

HC3AP33b. Implantar en l’HC3 el servei web de dades estructurades del catàleg de variables clíniques i 

escales de valoració (només per als EAP que l’any 2017 no publicaven)
Sí 0,00%

Total Objectius Característiques UP 15%

Objectius de línia assistencial específics de l'RSB (5%)

Objectiu 2018

Ponderació 

part variable 

2018

APRS78S1: Percentatge d’envasos prescrits de MATMA d’antidiabètics 2018 sobre el total de prescripció 

d’hipoglucemiants del centre

A) Situar-se per sota de la mitjana de Catalunya a desembre 2018 

(dades acumulades gener-desembre 2018) o                                                                      

B) Valors per sobre de la mitjana de Catalunya a desembre 2018 

(dades acumulades gener-desembre 2018), ha d’haver disminuït el % 

de fàrmacs prescrits respecte la seva situació basal (gener-març 

2018).

2,50%

APRS78S2: Cribratge del consum d’alcohol entre 14 i 80 anys 70% 2,50%

Objectiu 2018

Ponderació 

part variable 

2018

APCitaPrèvia01. Assolir un percentatge d'acompliment de cites prèvies programades dels serveis de 

medicina familiar i comunitària en menys de 48 hores
85% 0%

0%

2.3. Objectius específics de l'RSB sense repercussió económica

1.2. Objectius segons característiques d'UP vinculats a CPR

2.2. Objectius segons característiques d'UP sense repercussió econòmica

1.3. Objectius específics de l'RSB vinculats a CPR
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Total Objectius específics RSB 5%

Total Objectius 2018 100,00%


