
AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA PART VARIABLE DEL CONTRACTE DELS EAP 2017
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 90 1 0,20

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  (<=)

664,6 720 1 0,30

GFM01-T Índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF) (>=) * 70 35 1 0,50

T30a
Percentatge d’episodis de pacients NO oncològics atesos en unitats de cures 
pal·liatives (>=)

31,1 30 1 0,20

T30b
Percentatge d’episodis de pacients NO oncològics atesos per equips PADES 
(>=)

39,4 38 1 0,20

T_RSGi01
S'ha presentar els resultats de, com a mínim; el 85% dels indicadors 
d’avaluació del PT de l'any 2017 (sí/no)

SI SI 1 0,20

* Valor pactat = Mitjana de Catalunya

Objectius de línia assistencial comuns

AP23
Percentatge de pacients PCC en situació de complexitat que disposen de Pla 
d'Intervenció Individualitzat i Compartit (PIIC) estructurat (>=)

ND 33 1 0,30

Prevalença PCC mínima exigida:  ND 1,5

HC3AP31
Percentatge de tipus de documents que es consideren propis de la seva 
activitat definida per Catsalut que han estat publicats en l’HC3  (>=)

75,00 75 1 0,20

CMBDAP02
Percentatge de contactes d’atenció primària, de pacients residents a altres 
CCAA i finançats pel CatSalut, amb identificació correcta (>=)

93,2 90 1 0,30

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 (>=)

52,3 47 1 0,30

AP01
Percentatge de nens de 5 anys assignats i atesos correctament vacunats amb 
la vacuna triple vírica (TV) (>=)

90,3 83 1 0,30

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

8,1 7 1 0,20

Objectius de línia assistencials específics segons característiques d'UP

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

---
No 

Pactat
--- ---

HC3AP25 S'ha implantar el Curs Clínic Compartit integrat en l’HC3? (sí/no) SI Si 1 0,20

AP15
% d'HCAP amb cribratge sobre els factors de risc de síndrome metabòlica 
en els pacients amb psicosi (>=)

96,3 60 1 0,30

AP22
Existeix un professional de referencia de les síndromes de sensibilització 
central? (sí/no)

---
No 

Pactat
--- ---

AP26
Disponibilitat de l’eina de consulta no presencial eConsulta per a la població 
assignada a l’EAP (sí/no)

SI SI 1 0,20

APCOMSALUT01
Existeix un grup motor de treball de salut comunitària constituït i amb 
reunions periòdiques? (sí/no) 

---
No 

Pactat
--- ---

APCOMSALUT02
S’ha presentat un informe participatiu amb dades quantitatives i qualitatives 
sobre l’estat de salut de l’ABS, accessible a la població? (sí/no) 

---
No 

Pactat
--- ---

APCOMSALUT03

-S’ha realitzat una jornada de priorització participativa per establir sobre 
quines necessitats de salut es treballa des de la taula de salut comunitària 
local? (sí/no) 

---
No 

Pactat
--- ---

APCOMSALUT04
-S’ha implantat una intervenció comunitària que doni resposta a alguna de 
les necessitats prioritzades, connectant amb els actius de la comunitat? (sí/no) 

---
No 

Pactat
--- ---

AP20bis
Percentatge de professionals sanitaris de l’EAP que han seguit formació online 

respecte al Pla de decisions anticipades (PDA)? (>=)
46,7 20 1 0,20

AP14
Percentatge d’homes de 50 anys o més sense patologia prostàtica als quals 

s’ha sol·licitat el PSA durant l’any  (<=)
7,2 25 1 0,20

APCOM01
S’ha atribuït la funció de referents de salut comunitària de l’EAP al director i a 

un altre membre de l’equip? (sí/no)
SI SI 1 0,20

APCOM02
S'ha acreditat la formació específica en salut comunitària dels referents de 
salut comunitària de l’EAP? (sí/no)

SI SI 1 0,20

AP.RSGi02
%  de diabètics de 15 anys o més i menor de 80 anys assignats i atesos 
durant l'any, que tenen revisat el fons d’ull en els darrers dos anys. (>=)

86,3 60 1 0,30

Grau de compliment assolit 5,00%


