
AGA Baix Llobregat Litoral i Viladecans

Objectius transversals comuns (40%)

A1. Objectius transversals vinculats a la contraprestació per resultats (CPR) Objectiu 2017

Ponderació 

part 

variable 

2017

Resultats 2017

Ponderació 

assolida 

2017

T01. 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
Sí/No 10% Sí 10%

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

conjunt de malalties cròniques se situï per sota de determinats valors
774,45 12% 617,55 12%

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

> mitjana de 

Catalunya 

tancament 

2017= 35                    

o a la situació 

de partida

12% 41 12%

T30. Aconseguir que el percentatge d’episodis de pacients no oncològics atesos per les unitats de cures 

pal·liatives i pel PADES se situï per sobre d’un determinat valor

35% en Unitats 

de Cures 

pal.liatives i 

PADES

45% en UFISS 

de pal.liatius

6%

49,17% en 

Unitats de Cures 

pal.liatives i 

12,36% PADES

3%

A2. Objectius transversals amb prioritat sense repercussió econòmica Objectiu 2017

Ponderació 

part 

variable 

2017

Resultats 2017

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 <= 0,54; 

MACA <= 0,49
0%

PCC: 0,55 

MACA: 0,53

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

es situï per sota d’un determinat valor màxim
<=0,85 0% 0,82

T28. Elaborar la Ruta d’atenció a les persones amb demència SI/ NO 0% SI

T32. Revisar la ruta assistencial d’atenció a les persones en situació de complexitat SI/ NO 0% SI

T27. Elaborar els protocols de maneig de la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la síndrome de 

sensibilitat química múltiple.
SI/ NO 0% SI

T29. Presentar al CatSalut el pla funcional territorial de subaguts abans del 30 de juny del 2017 SI/ NO 0% SI

T31. Disposar d’un professional de referència a nivell territorial sobre les síndromes de sensibilització 

central
SI/ NO 0% SI

Total Objectius Transversals 40% 37%

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

Objectiu 2017

Ponderació 

part 

variable 

2017

Resultats 2017

Ponderació 

assolida 

2017

AP23. Assolir un determinat % mínim de pacients en situació de complexitat (pacients crònics 

complexos) que disposen de Pla d'Intervenció Individualitzat i Compartit (PIIC)

60%                 

(Prevalença 

PCC>=1,5%)

8% No avaluable 8%

HC3AP31. Publicar en HC3 un determinat % mínim dels tipus de documents que es considerin propis de 

la seva activitat definida pel CatSalut
80% 8%

100%(RSB 10/10)

75%(SC 6/8)
8%

CMBDAP. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de contactes d'atenció primària notificats al 

Conjunt Bàsic de Dades d'atenció primària (CMBD-AP), finançats pel CatSalut, dels pacients residents a 

altres CCAA tinguin les dades d'identificació correctes

90% 6% 99,4% 6%

ICAM01-AP. Aconseguir que la durada dels episodis d’IT no superi el temps òptim/estàndard establert, 

segons diagnòstic i professió, en un determinat % mínim d’episodis causats per contingència comuna 

deguda a malalties del sistema osteomuscular, malalties mentals i traumatismes i causes externes

55% 6% 60,87% 6%

AP01. Assolir un determinat % mínim de nens de 5 anys assignats i atesos correctament vacunats amb 

la vacuna triple vírica
90% 6% 82,49% 1,5%

CAT

P25   82,4916

P50   90,0332

P75   93,1298

LMS01BIS-AP. Assolir un determinat % mínim de població assignada i atesa que sol·licita l'accés a LMS 7% 6% 7% 6,0%

RSB

P25   6,17

P50   7,45

P75   8.88

Objectiu 2017

Ponderació 

part 

variable 

2017

Resultats 2017

AP024. Assolir un determinat percentatge mínim de població major de 74 anys, assignada i atesa, inclosa 

en el programa ATDOM i atesa amb uns criteris minims de qualitat.
10% 0% 6,34%

HC3AP32. Aconseguir que un determinat percentatge minim dels documents que es publiquin en l'HC3 

s'hagi publicat en un temps màxim de 24 h després del a seva creació.
70% 0% 68,62%

GAC02-AP. Realitzar l'autoavaluació de les actuacions de millora proposades per al periode 2016-2017 a 

partir de l'informe normalitzat d'avaluació del Pla D'enquestes de satisfacció (PLAENSA)
SI/ NO 0% SI

Total Objectius Linia Assitencial comus per a tota Catalunya 40% 36%

Contracte 2017 EAP Castelldefels-2 Can Bou (CASAP)  UP 04374

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

2.1. Objectius comuns a tots els EAP sense repercussió econòmica
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Objectius de línia assitencial segons característiques de la UP  (15%)

Objectiu 2017

Ponderació 

part 

variable 

2017

Resultats 2017

Ponderació 

assolida 

2017

AP15. Assolir que en un determinat % mínim d'HCAP consti el registre sobre el cribratge dels factors de 

risc de síndrome metabòlica de pacients amb psicosi
70% 2,50% 80,63% 2,50%

AP26. Posar a disposició de la població assignada a l’EAP l’eina de consulta no presencial eConsulta 

(només per als EAP que no hagin assolit l’objectiu l’any 2016)
SI/ NO 2,50% SI 2,50%

APCOMSALUT01. Disposar d’un grup motor de treball de salut comunitària constituït i amb reunions 

periòdiques (només per als EAP que participen en el projecte COMSALUT)
SI/ NO 2,50% SÍ 2,50%

APCOMSALUT02. Presentar un informe participatiu amb dades quantitatives i qualitatives sobre l’estat 

de salut de l’àrea bàsica de salut i fer-lo accessible a la població (només per als EAP que participen en el 

projecte COMSALUT)
SI/ NO 2,50% SÍ 2,50%

APCOMSALUT03. Realitzar una jornada de priorització participativa per establir sobre quines necessitats 

de salut es treballa des de la taula de salut comunitària local (només per als EAP que participen en el 

projecte COMSALUT)
SI/ NO 2,50% SÍ 2,50%

APCOMSALUT04. 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 participen en el projecte 

COMSALUT)
SI/ NO 2,50% SÍ 2,50%

Objectiu 2017

Ponderació 

part 

variable 

2017

Resultats 2017

AP25. Assolir sengles percentatges mínims de població resident en centres tipus llar residència i de 

població resident encentres tipus residència assistida, inclosa en el programa ATDOM (només EAP  que 

tenen responsabilitat d'atenció domiciliària directa de la població resident en algun centre tipus llar 

residència o tipus de residència assitida de l'ABS).

5% 0%

Veure 

llistat 

residèn

cies

0,4%
Hi ha EAR 

no aplica

GAC01-AP. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de reclamacions tipus alta d'expedient. 

Comunicades via GTF per EAP estiguin registrades en el GRE (Només EAP d'entitats Proveïdores que 

no informen directament al GRE).

90% 0% No avaluable

Total Objectius Característiques UP 15% 15%

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

Objectiu 2017

Ponderació 

part 

variable 

2017

Resultats 2017

Ponderació 

assolida 

2017

ARSB01. Assolir que el percentatge de pacients amb combinació de benzodiazepines i opioides forts se 

situï per sota d'un valor màxim.
<=49% 3% 45,45% 3%

ARSB02. Aconseguir que un determinat percentatge minim de població de 15 anys o més i menor de 70 

anys, assignada, atesa i amb factors de risc cardiovascular realitzi activitats físiques saludables.
35% 2,0% 57,03% 2%

Objectiu 2017

Ponderació 

part 

variable 

2017

Resultats 2017

APRSB02.  Assolir una prevalença  mínima d' obesitat  en població de 6 a 14 anys assignada i atesa 

registrada a l’HCAP 

 Obesitat

5% 0% 4,82%

APRSB03.  Assolir un determinat % mínim de població de 60 anys o més assignada correctament 

vacunada contra la grip estacional
50% 0% 45,91%

Total Objectius específics RSB 5% 5%

Total Objectius 2017 100% 92,5%

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


