
AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA PART VARIABLE DEL CONTRACTE DELS EAP 2018
Objectius vinculats a la contraprestació per resultats

Compliment: SI = 1

NO = 0

EAP: Peralada

Objec. Indicadors Resultat Pactat Compliment Part var.

Objectius transversals

T01 Percentatge d’unitats proveïdores que han signat el Pacte territorial (>=) 100,0 95 1 8

Nombre d'unitats proveïdores de l'AGA: 7

Nombre d'unitats proveïdores de l'AGA que han signat el PT: 7

T02bis
Taxa bruta d'hospitalitzacions potencialment evitables relacionades amb un 
conjunt de malalties cròniques  (<=)

manca dades 650 1 8

GFM01-T Índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF) (>=) 67,0 48 1 8

TPES01
Participació de les entitats proveïdores en el desplegament del Pla Estratègic Sanitari (>=)

---
No 

Pactat
--- ---

T_RSGi01
S'ha presentar els resultats de, com a mínim; el 85% dels indicadors d’avaluació 
del PT de l'any 2018 (sí/no)

SI SI 1 8

* Valor pactat = Mitjana de Catalunya

Objectius de línia assistencial comuns

GFM01-AP Índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF) (>=) 89,0 52 1 8

LMS01-APbis
Percentatge de població ≥18a. assignada i atesa que ha sol·licitat l'accés a 
LMS (>=)

10,9 10 1 6

AP18
Percentatge de població assignada de 65 anys o més correctamet vacunada 
contra la grip estacional

54,8 45 1 6

AP04
Percentatge de població de 6 a14 anys assignada i atesa amb avaluació de 
l'obesitat

91,1 88 1 6

SGAM02-AP
% d’episodis d’IT amb durada igual o inferior al temps òptim deguts a malalties 
del sistema osteomuscular, malalties mentals, traumatismes/causes externes i 
símptomes o signes no classificats (>=)

48,5 48 1 6

Objectius de línia assistencials específics segons característiques d'UP

AP01
Percentatge de població de 5 anys assignada i atesa correctament vacunada 
amb la vacuna triple vírica

91,1 90 1 8

CMBDAP02
Percentatge de visites d'atenció primària, de pacients residents en altres CCAA i 
finançades pel CatSalut, amb identificació correcta

97,8 95 1 7

CMBDAP03
Percentatge de visites d'atenció primària, amb el primer problema de salut 
correctament informat

100,0 85 1 8

ACRED-EAP02
Percentatge d’acompliment dels estàndards d’acreditació dels equips 
d’atenció primària (>=)

90,8 90 1 7

APCOM03 Acreditació de la constitució del grup de treball de salut comunitària de l'EAP ---
No 

Pactat
--- ---

APCOM04 Acreditació de l'activitat de formació específica en salut comunitària a l'EAP ---
No 

Pactat
--- ---

APCOMENAPiSC01
Acreditació de la constitució del grup motor de salut comunitària amb 
participació de la comunitat

---
No 

Pactat
--- ---

APCOMSALUT05
Acreditació de la incorporació d'almenys 1 recurs o activitat a Actius i salut o 
web semblant a nivell municipal 

---
No 

Pactat
--- ---

APCOMSALUT06 Presentar la fitxa de planificació de la intervenció comunitària  implantada ---
No 

Pactat
--- ---

AP.RSGi02
Percentatge mínim de pacients entre 14 i 80 anys, assignats i atesos, i amb 
diabetis que tenen revisat el fons d'ull en els darrers dos anys (>=)

88,7 65 1 6

Grau de compliment assolit 100


