
Barcelona-2J Monumental

OBJECTIUS CONTRACTES EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2015

EAP 00466codi

AP01. Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys assignats i atesos 
correctament vacunats amb la vacuna triple vírica

90 %

AP08. Realitzar un determinat percentatge mínim de visites no presencials               
( augmentar 10% segons punt de partida)

AP09. Assolir un determinat percentatge mínim de control òptim de la pressió arterial 
en els pacients hipertensos de 15 anys o més i menors de 80 anys assignats i atesos 

65 4

AP10. Assolir un determinat percentatge mínim de control acceptable de la diabetis en 
els pacients diabètics de 15 anys o més i menors de 80 anys assignats i atesos 

65 4

%

%

AP11. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 anys o més 
i menor de 80 anys, assignada, atesa i fumadora hagi deixat de fumar durant l’any

10 4%

AP14. Aconseguir que el percentatge de població masculina de 50 anys o més 
assignada i atesa sense patologia prostàtica a la qual s'ha sol·licitat el PSA durant l’any 
se situï per sota d’un determinat valor màxim

20 4%

10 %

4

0

objectius de línia assistencial grau
d'assoliment

ponderació
econòmica  
percentual

AP15. Assolir que en un determinat percentatge mínim d'HCAP consti el registre sobre 
el cribratge dels factors de risc de síndrome metabòlica de pacients amb psicosi 
(facilitar informació)

4

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

35 4%

LMS01-AP. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa que 
accedeix a LMS ( veure full estandard)

0,5 4

HC306-AP. Publicar en l'HC3 de forma estructurada un mínim de 200 informes de 
laboratori

4

%

ICAM01-AP. Aconseguir que la durada dels episodis d’IT no superi el temps 
òptim/estàndard establert, segons diagnòstic i professió, en un determinat percentatge 
mínim d’episodis causats per contingència comuna deguda a malalties del sistema 
osteomuscular, malalties mentals i traumatismes i causes externes                  ( 
augmentar segons punt de partida)

50 4%

grau
d'assoliment

ponderació
econòmica  
percentual

84 0

83 4

70 4

9,9 3

6 4

4

54 4

100 4

4

55 4

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Contractació Resultats

objectius transversals

T01. Aconseguir que almenys el 80% de les unitats proveïdores de l'àmbit territorial 
signi el Pacte territorial de col·laboració abans de l’1/07/2015

T02a. Aconseguir que les taxes d'hospitalitzacions evitables relacionades amb l'ICC se 
situïn per sota de determinats valors

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

GFM02-Ta. Aconseguir que la taxa d’incidències en la prescripció farmacèutica dels 
pacients amb complexitat (PCC ) se situï per sota de sengles valors màxims

HC318-T. Dissenyar i implantar almenys un projecte per intercanviar entre proveïdors 
de salut informació de l’HC3 referent a almenys un procés de derivació mitjançant els 
estàndards de missatgeria WiFIS (nombre de processos implantats)

HC319-T. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població assignada 
disposi de PIIC amb registre de recomanacions en cas de crisi en l’HC3 de forma 
estructurada

232,78

142,75

70

0,7

0,3

T02b. Aconseguir que les taxes d'hospitalitzacions evitables relacionades amb l'MPOC 
se situïn per sota de determinats valors

GFM02-Tb. Aconseguir que la taxa d’incidències en la prescripció farmacèutica dels 
pacients amb complexitat ( MACA) se situï per sota de sengles valors màxims

0,7 %

%

%

8 8

2,4 192 2,4

2,4 154 1,2

8 65 6

2,1 0,6 2,1

2,1 0,6 2,1

2,2 2,2

4,2 1,2 4,2

%

%

%

Sí

Sí

Sí

Sí

EEPP: EAP Dreta de l'Eixample SL



SignaturaAP08 no avaluable.Els 4 punts reponderats, 2 més per ICAM01-AP i 2 més per AP16

observacions

APRSB01. Aconseguir que la taxa d’incidències de prescripció dels pacients 
polimedicats se situï per sota d’un valor màxim (Taxa)

1,2 2,5

GFM03-AP. Assolir un determinat % mínim d’utilització de la recepta electrònica en els 
equips d’atenció primària ( només els EAP que al 2014 no han assolit el 96%)

APRSB03.  Assolir un determinat % mínim de població de 60 anys o més assignada 
correctament vacunada contra la grip estacional 

APRSB02a.  Assolir una prevalença  mínima de sobrepès i obesitat  en població de 6 a 
14 anys assignada i atesa registrada a l’HCAP_sobrepés

ACRED-EAP. Assolir un determinat % d’acompliment dels estàndards d’acreditació dels 
equips d’atenció primària 

10 2,5%

50 2,5%

0 0%

0 0%

objectius especifics Regió

objectius segons caracteristica d'UP

0,7 2,5

8,6 2,5

37 0

%

%

%

%

%

Tancat

Signatura

 data signatura:  data tancament:

Nom:Nom:

Càrrec Regió Sanitària Barcelona Càrrec entitat proveïdora

APRSB02b.  Assolir una prevalença  mínima de sobrepès i obesitat  en població de 6 a 
14 anys assignada i atesa registrada a l’HCAP_obesitat

5 2,5 5,7 2,5% %

T21b. Realitzar l'autoavaluació de les actuacions de millora 2014-2015 en relació amb 
l’atenció al procés embaràs, part i pueperi

T23. Assolir que un determinat percentatge mínim de pacients entre 40 i 80 anys amb 
diagnòstic d’MPOC disposi d’espirometria publicada en l’HC3

T24. Aconseguir que la taxa de freqüentació de consultes externes d’oftalmologia se 
situï per sota d'un determinat valor màxim

T25. Aconseguir que la taxa de freqüentació de consultes externes de l’aparell 
locomotor se situï per sota d'un determinat valor màxim

T26. Aconseguir que la taxa de freqüentació de dermatologia se situï per sota d'un 
determinat valor màxim

137,4

164,6

70,64

2 2

4 4

4,2
143

3,8

4,2 171 3,8

4,2 73 3,8%

%

%

Sí

Sí

100Total ponderació 88,04



Barcelona-2G Dreta Eixample

OBJECTIUS CONTRACTES EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2015

EAP 00464codi

AP01. Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys assignats i atesos 
correctament vacunats amb la vacuna triple vírica

90 %

AP08. Realitzar un determinat percentatge mínim de visites no presencials               
( augmentar 10% segons punt de partida)

AP09. Assolir un determinat percentatge mínim de control òptim de la pressió arterial 
en els pacients hipertensos de 15 anys o més i menors de 80 anys assignats i atesos 

65 4

AP10. Assolir un determinat percentatge mínim de control acceptable de la diabetis en 
els pacients diabètics de 15 anys o més i menors de 80 anys assignats i atesos 

65 4

%

%

AP11. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 anys o més 
i menor de 80 anys, assignada, atesa i fumadora hagi deixat de fumar durant l’any

10 4%

AP14. Aconseguir que el percentatge de població masculina de 50 anys o més 
assignada i atesa sense patologia prostàtica a la qual s'ha sol·licitat el PSA durant l’any 
se situï per sota d’un determinat valor màxim

20 4%

10 %

4

0

objectius de línia assistencial grau
d'assoliment

ponderació
econòmica  
percentual

AP15. Assolir que en un determinat percentatge mínim d'HCAP consti el registre sobre 
el cribratge dels factors de risc de síndrome metabòlica de pacients amb psicosi 
(facilitar informació)

4

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

35 4%

LMS01-AP. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa que 
accedeix a LMS ( veure full estandard)

0,5 4

HC306-AP. Publicar en l'HC3 de forma estructurada un mínim de 200 informes de 
laboratori

4

%

ICAM01-AP. Aconseguir que la durada dels episodis d’IT no superi el temps 
òptim/estàndard establert, segons diagnòstic i professió, en un determinat percentatge 
mínim d’episodis causats per contingència comuna deguda a malalties del sistema 
osteomuscular, malalties mentals i traumatismes i causes externes                  ( 
augmentar segons punt de partida)

50 4%

grau
d'assoliment

ponderació
econòmica  
percentual

86 0

75 4

62 0

11 4

9 4

4

36 4

100 4

4

53 4

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Contractació Resultats

objectius transversals

T01. Aconseguir que almenys el 80% de les unitats proveïdores de l'àmbit territorial 
signi el Pacte territorial de col·laboració abans de l’1/07/2015

T02a. Aconseguir que les taxes d'hospitalitzacions evitables relacionades amb l'ICC se 
situïn per sota de determinats valors

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

GFM02-Ta. Aconseguir que la taxa d’incidències en la prescripció farmacèutica dels 
pacients amb complexitat (PCC ) se situï per sota de sengles valors màxims

HC318-T. Dissenyar i implantar almenys un projecte per intercanviar entre proveïdors 
de salut informació de l’HC3 referent a almenys un procés de derivació mitjançant els 
estàndards de missatgeria WiFIS (nombre de processos implantats)

HC319-T. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població assignada 
disposi de PIIC amb registre de recomanacions en cas de crisi en l’HC3 de forma 
estructurada

232,78

142,75

70

0,7

0,3

T02b. Aconseguir que les taxes d'hospitalitzacions evitables relacionades amb l'MPOC 
se situïn per sota de determinats valors

GFM02-Tb. Aconseguir que la taxa d’incidències en la prescripció farmacèutica dels 
pacients amb complexitat ( MACA) se situï per sota de sengles valors màxims

0,7 %

%

%

8 8

2,4 192 2,4

2,4 154 1,2

8 65 6

2,1 0,6 2,1

2,1 0,6 2,1

2,2 2,2

4,2 1,2 4,2

%

%

%

%

%

%

Sí

Sí

Sí

Sí

EEPP: EAP Dreta de l'Eixample SL



SignaturaAP08 no avaluable.Els 4 punts reponderats, 2 més per ICAM01-AP i 2 més per AP16

observacions

APRSB01. Aconseguir que la taxa d’incidències de prescripció dels pacients 
polimedicats se situï per sota d’un valor màxim (Taxa)

1,2 2,5

GFM03-AP. Assolir un determinat % mínim d’utilització de la recepta electrònica en els 
equips d’atenció primària ( només els EAP que al 2014 no han assolit el 96%)

APRSB03.  Assolir un determinat % mínim de població de 60 anys o més assignada 
correctament vacunada contra la grip estacional 

APRSB02a.  Assolir una prevalença  mínima de sobrepès i obesitat  en població de 6 a 
14 anys assignada i atesa registrada a l’HCAP_sobrepés

ACRED-EAP. Assolir un determinat % d’acompliment dels estàndards d’acreditació dels 
equips d’atenció primària 

10 2,5%

50 2,5%

0 0%

0 0%

objectius especifics Regió

objectius segons caracteristica d'UP

1,1 2,5

9,5 2,5

48 1,3

%

%

%

%

%

Tancat

Signatura

 data signatura:  data tancament:

Nom:Nom:

Càrrec Regió Sanitària Barcelona Càrrec entitat proveïdora

APRSB02b.  Assolir una prevalença  mínima de sobrepès i obesitat  en població de 6 a 
14 anys assignada i atesa registrada a l’HCAP_obesitat

5 2,5 5,4 2,5% %

T21b. Realitzar l'autoavaluació de les actuacions de millora 2014-2015 en relació amb 
l’atenció al procés embaràs, part i pueperi

T23. Assolir que un determinat percentatge mínim de pacients entre 40 i 80 anys amb 
diagnòstic d’MPOC disposi d’espirometria publicada en l’HC3

T24. Aconseguir que la taxa de freqüentació de consultes externes d’oftalmologia se 
situï per sota d'un determinat valor màxim

T25. Aconseguir que la taxa de freqüentació de consultes externes de l’aparell 
locomotor se situï per sota d'un determinat valor màxim

T26. Aconseguir que la taxa de freqüentació de dermatologia se situï per sota d'un 
determinat valor màxim

137,4

164,6

70,64

2 2

4 4

4,2
143

3,8

4,2 171 3,8

4,2 73 3,8%

%

%

Sí

Sí

100Total ponderació 86,29


