
CONTRACTES EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2018

Barcelona-2GEAP

00464codi 
Resultat total  100 %

OBJECTIUS CONTRAPRESTACIÓ PER RESULTATS 

Ponderacions 100 %

objectius de línia assistencial comuns

grau
d'assolim

ent

ponderació
econòm

ica  

es formula 
l'objectiu?

objectius de línia assistencial específics segons característiques d’UP 

OBJECTIUS DE LÍNIA ASSISTENCIAL

grau
d'assolim

ent

ponderació
econòm

ica  

Punts de partida Resultats

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

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 de 65 anys  o més assignada 
correctament vacunada contra la grip estacional. 55% 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

8

SGAM02-AP. Aconseguir que la durada dels episodis d’IT no superi el temps estàndard establert, 
segons diagnòstic, edat i CNO (codi nacional d'ocupació), en un determinat % mínim d’episodis 
causats per contingència comuna deguda a malalties del sistema osteomuscular, malalties mentals i 
traumatismes i causes externes.

55% 8

52

11% 8

55% 8

94% 8

8

64% 8

78

AP01.Assolir un determinat percentatge mínim de població de 5 anys assignada i atesa
correctament vacunada amb la vacuna triple vírica (només per als EAP que es trobin per sota del
95%)

CMBDAP02.Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d’atenció primària
notificades al  (CMBD‐AP), de pacients residents en altres CCAA i finançades pel CatSalut, tinguin les 
dades d’identificació correctes(només per als EAP que es trobin per sota del 100%)

3

CMBDAP03.Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d’atenció primària
notificades al (CMBD‐AP), tinguin el primer problema de salut correctament informat (només per als 
EAP que es trobin per sota del 100%)

85% 3

ACRED-EAP02.Aconseguir, en l’autoavaluació de l’equip, mantenir o superar el percentatge
d’estàndards assolits en el moment de la resolució d’acreditació de l’equip d’atenció primària
(només per als EAP acreditats els anys 2014 o 2015).

0

3

APCOM04.Realitzar una activitat de formació sobre salut comunitària a l’EAP per part dels
referents de salut comunitària (només per als EAP que no formen part del projecte ComSalut).

3

92%

Sí

Sí

No

Sí

Sí

3

100% 3

0

3

3

93%

100%

No evaluabl

APCOM03. Constituir un grup de treball de salut comunitària dins de l’EAP amb la incorporació (o 
contacte realitzat) del professional de salut pública territorial referent (només per als EAP que no 
formen part del projecte ComSalut). 

3Sí 3SíSí

95%



CONTRACTES EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2018

Barcelona-2GEAP

00464codi 
Resultat total  100 %

OBJECTIUS CONTRAPRESTACIÓ PER RESULTATS 

Ponderacions 100 %

objectius de línia assistencial específics de regió sanitària

observacions

objectius transversals comuns

OBJECTIUS TRANSVERSALS

Barcelona DretaAGA 70codi

APCOMENAPiC01.Crear un grup motor de treball amb participació de la comunitat i portar a
terme la fase de les aliances (només per als EAP que formen part dels projectes demostratius de
l’ENAPiSC)

0

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)

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)

0

0

No

No

No

0

0

0

RS78_AP02. Millorar les dades d’accessibilitat dels pacients als EAP de BCN.

RS78_AP03. Assolir un percentatge mínim de professionals dels professionals dels EAP 
correctament vacunats contra la grip estacional. 30% 3

2Sí

57% 3

2Sí

60

597,7

95

14

14

12

No evaluabl

Sí

14

12

72 14GFM01-T.Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció
farmacèutica (IQF).

T02bis.Aconseguir que la taxa bruta d' hospitalitzacions potencialment evitables relacionades 
amb un conjunt de malalties cròniques se sitüi per sota de determinat valor.

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.

grau
d'assolim

ent

ponderació
econòm

ica  

grau
d'assolim

ent

ponderació
econòm

ica  

Punts de partida Resultats



CONTRACTES EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2018

Barcelona-2JEAP

00466codi 
Resultat total  92 %

OBJECTIUS CONTRAPRESTACIÓ PER RESULTATS 

Ponderacions 100 %

objectius de línia assistencial comuns

grau
d'assolim

ent

ponderació
econòm

ica  

es formula 
l'objectiu?

objectius de línia assistencial específics segons característiques d’UP 

OBJECTIUS DE LÍNIA ASSISTENCIAL

grau
d'assolim

ent

ponderació
econòm

ica  

Punts de partida Resultats

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

LMS01-APbis. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa que sol·licita 
l’accès a LMS 

9% 8

AP18.  Assolir un determinat percentatge mínim de població de 65 anys  o més assignada 
correctament vacunada contra la grip estacional. 55% 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

8

SGAM02-AP. Aconseguir que la durada dels episodis d’IT no superi el temps estàndard establert, 
segons diagnòstic, edat i CNO (codi nacional d'ocupació), en un determinat % mínim d’episodis 
causats per contingència comuna deguda a malalties del sistema osteomuscular, malalties mentals i 
traumatismes i causes externes.

55% 8

52

10% 8

42% 0

97% 8

8

60% 8

78

AP01.Assolir un determinat percentatge mínim de població de 5 anys assignada i atesa
correctament vacunada amb la vacuna triple vírica (només per als EAP que es trobin per sota del
95%)

CMBDAP02.Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d’atenció primària
notificades al  (CMBD‐AP), de pacients residents en altres CCAA i finançades pel CatSalut, tinguin les 
dades d’identificació correctes(només per als EAP que es trobin per sota del 100%)

3

CMBDAP03.Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d’atenció primària
notificades al (CMBD‐AP), tinguin el primer problema de salut correctament informat (només per als 
EAP que es trobin per sota del 100%)

85% 3

ACRED-EAP02.Aconseguir, en l’autoavaluació de l’equip, mantenir o superar el percentatge
d’estàndards assolits en el moment de la resolució d’acreditació de l’equip d’atenció primària
(només per als EAP acreditats els anys 2014 o 2015).

0

3

APCOM04.Realitzar una activitat de formació sobre salut comunitària a l’EAP per part dels
referents de salut comunitària (només per als EAP que no formen part del projecte ComSalut).

3

92%

Sí

Sí

No

Sí

Sí

3

100% 3

0

3

3

96%

99%

No evaluabl

APCOM03. Constituir un grup de treball de salut comunitària dins de l’EAP amb la incorporació (o 
contacte realitzat) del professional de salut pública territorial referent (només per als EAP que no 
formen part del projecte ComSalut). 

3Sí 3SíSí

95%



CONTRACTES EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2018

Barcelona-2JEAP

00466codi 
Resultat total  92 %

OBJECTIUS CONTRAPRESTACIÓ PER RESULTATS 

Ponderacions 100 %

objectius de línia assistencial específics de regió sanitària

observacions

objectius transversals comuns

OBJECTIUS TRANSVERSALS

Barcelona DretaAGA 70codi

APCOMENAPiC01.Crear un grup motor de treball amb participació de la comunitat i portar a
terme la fase de les aliances (només per als EAP que formen part dels projectes demostratius de
l’ENAPiSC)

0

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)

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)

0

0

No

No

No

0

0

0

RS78_AP02. Millorar les dades d’accessibilitat dels pacients als EAP de BCN.

RS78_AP03. Assolir un percentatge mínim de professionals dels professionals dels EAP 
correctament vacunats contra la grip estacional. 30% 3

2Sí

57% 3

2Sí

60

597,7

95

14

14

12

No evaluabl

Sí

14

12

72 14GFM01-T.Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció
farmacèutica (IQF).

T02bis.Aconseguir que la taxa bruta d' hospitalitzacions potencialment evitables relacionades 
amb un conjunt de malalties cròniques se sitüi per sota de determinat valor.

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.

grau
d'assolim

ent

ponderació
econòm

ica  

grau
d'assolim

ent

ponderació
econòm

ica  

Punts de partida Resultats


