
Objectius 2022: Atenció Primària i Comunitària 

3. Quadre resum dels objectius d’Atenció Primària i Comunitària comuns per a l’any

2022 

Objectius vinculats a la CPR 

Objectius de línia assistencial 

AP19 

Aconseguir que un determinat 
percentatge mínim de persones amb 
Diabetis Mellitus tipus 2, assignades i 
ateses, tinguin fet  el cribratge del peu 
diabètic durant l'últim any 

IAP19: Percentatge de població major de 
14 anys i menor de 80 assignada i atesa 
amb diagnòstic de Diabetis Mellitus tipus 2 
en què consta almenys un cribratge dels 
peus en els darrers 12 mesos 

AP21 

Control hemoglobina glicada en 
persones majors de 14 anys i menors 
de 80 anys amb diagnòstic de diabetis 
mellitus tipus 2 (DM2) 

IAP21: Percentatge de població major de 
14 anys i menor de 80, amb diagnòstic de 
diabetis mellitus tipus 2 (DM2), en què la 
darrera determinació d'hemoglobina 
glicada durant el període d'avaluació és 
inferior o igual a 8% 

AP32 
Vacunació de la grip en persones 
majors de 59 anys 

IAP32: Percentatge de població atesa 
assignada major de 59 anys en què s'ha 
administrat la vacuna antigripal durant la 
campanya inclosa en el període 
d'avaluació 

AP34 
Estàndard de qualitat assistencial 
d'activitats preventives en població 
pediàtrica 

IAP34: Agrupador dels indicadors de 
qualitat assistencial que fan referència a 
les activitats preventives en la població 
pediàtrica 

AP36 

Assolir un determinat percentatge 
mínim de pacients entre 14 i 80 anys, 
assignats i atesos, i amb diabetis 
mellitus tipus 2 que tenen revisat el 
fons d'ull en els darrers dos anys 

IAP36: Assolir un determinat percentatge 
mínim de pacients entre 14 i 80 anys, 
assignats i atesos, i amb diabetis mellitus 
tipus 2 que tenen revisat el fons d'ull en els 
darrers dos anys 

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

IGFM01-AP: Índex de qualitat en la 
prescripció farmacèutica 

SGAM02-
AP 

Aconseguir que la durada dels 
episodis d'IT no superi el temps  òptim 
establert, segons diagnòstic, edat i 
CNO (codi nacional d'ocupació), en un 
determinat percentatge mínim 
d'episodis causats per contingència 
comuna deguda a malalties del 
sistema osteomuscular, malalties 
mentals, traumatismes/causes 
externes i símptomes o signes no 
classificats 

ISGAM02-AP: Percentatge d'episodis 
d'incapacitat temporal (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 

CONT0002A 
Índex del proveïdor assistencial 
principal (Usual provider of care index) 
(Anual) 

ICONT0002A: Percentatge de visites 
realitzades pel professional sanitari 
majoritari en l'atenció del pacient respecte 
del total de visites realitzades. 

EQA0301 
Cribratge del consum d'alcohol en la 
població adulta 

IEQA0301: Percentatge de població atesa 
assignada entre 14 i 80 anys, en què 
consta amb almenys un cribratge de 
consum d'alcohol en els darrers 24 mesos, 
o bé consta un problema de salut
relacionat amb el consum d'alcohol actual. 
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Objectius 2022: Atenció Primària i Comunitària 

EQA0239 
Ús incorrecte del PSA en majors de 70 
anys 

IEQA0239: Percentatge de població 
assignada atesa masculina major de 70 
anys, en què s'ha sol·licitat PSA (Antigen 
Prostàtic específic) durant el període 
d'avaluació. 

EQA0204 
Control del colesterol LDL en 
persones amb CI/AVC/Claud+DM2 

IEQA0204: Percentatge de persones entre 
14 i 80 anys, amb el diagnòstic d'AIT i/o 
d'Ictus Isquèmic i/o Cardiopatia isquèmica 
i/o Claudicació intermitent + DM2, en què 
la darrera determinació durant el període 
d'avaluació de Colesterol LDL és inferior o 
igual a 120 mg/dl. 

Objectius d'UP segons característiques 

IS3AP05 

Realització de les fases de la migració 
a la solució eCAP dels equips 
d'atenció primària que no disposen 
d'eCAP 

IIS3AP05: Haver completat les fases 
pautades per l'oficina eSalut de migració a 
eCAP per poder començar el seu ús 
durant el 2022 

Objectius sense repercussió econòmica 

Objectius de línia assistencial 

AP28 
Control de la tensió arterial en 
pacients amb insuficiència renal 
crònica (IRC) 

IAP28: Percentatge de població entre 14 i 80 
anys, amb el diagnòstic d'hipertensió arterial 
(HTA) i insuficiència renal crònica (IRC), en 
què la mitjana de les 3 últimes mesures de la 
pressió arterial (PA) durant el període 
d'avaluació és inferior o igual a a 150/95 

AP33 
Visites de gestió infermera de la 
demanda sobre població atesa 
assignada. 

IAP33: Taxa de visites amb protocols de GID 
valorats per cada 1000 persones de població 
atesa assignada. 

AP35 
Avaluació sistemàtica del risc de 
suïcidi en tots els pacients amb 
depressió 

IAP35: Percentatge de pacients amb un nou 
episodi depressiu que se'ls ha passat el 
qüestionari de risc de suïcidi. 

SEGPACAP01 

Proporcionar al Servei de 
Promoció de la Qualitat i 
Bioètica, en el termini establert, 
les dades dels indicadors de 
seguretat dels pacients de 
l'atenció primària 

ISEGPACAP01: Subministrament al Servei 
de Promoció de la Qualitat i Bioètica, en el 
termini establert, les dades dels indicadors de 
seguretat dels pacients de l'atenció primària 

LABVIT04 
Percentatge d'inadequació de 
determinacions de vitamina D 

ILABVIT04: Percentatge de pacients majors 
de 18 anys, sense factors d'alt risc per dèficit 
de vitamina D, a qui se'ls ha sol·licitat una 
determinació de vitamina D 

ESIAP0402 
Cribratge del consum de tabac 
entre 15 i 60 anys 

IESIAP0402: Percentatge de població atesa 
assignada entre 15 i 60 anys, en què consta 
amb almenys un cribratge de consum de 
tabac en els darrers 24 mesos. 

*Els objectius marcats en color blau corresponen a aquells de nova inclusió en la CPR 2022 respecte la CPR 2021.

Amb l’objectiu d’incentivar la millora continua de les unitats proveïdores del SISCAT, es recomana que alhora d’establir 
el grau d’assoliment de cada un dels objectius:   

 Quan el punt basal és superior o igual a l’Objectiu Unitat Proposant, l’objectiu a pactar ha de ser igual a 
l’Objectiu Unitat Proposant. 

 Quan el punt basal és inferior a l’Objectiu Unitat Proposant, l’objectiu a pactar ha de ser el 60% del camí a 
recórrer entre el punt basal i l’Objectiu Unitat Proposant. 

 D’aquesta metodologia queden exclosos els objectius en els quals la Unitat Proposant ha inclòs una forma 
específica d’avaluació amb ponderacions individualitzades. 

 En el cas que no es disposi de punt basal, l’objectiu a pactar seria l’Objectiu Unitat Proposant. 
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Objectius 2022: Atenció Primària i Comunitària 

5. Quadre resum dels objectius d’Atenció Primària i Comunitària de Regió Sanitària de

l’any 2022

Objectiu Definició de l’objectiu Definició de l’indicador 

RS_AP03 
Assolir un percentatge mínim de 
professionals dels EAP correctament 
vacunats contra la grip estacional. 

IRS_AP03: Percentatge de professionals 
de l'EAP correctament vacunats contra la 
grip estacional. 

RS_AP08 

Desplegar i fer el seguiment del nou 
model de col·laboració entre Salut 
Mental i l'Atenció Primària, que inclou un 
pla de treball conjunt i consensuat pels 2 
equips. 

IRS_AP08: Presentació a la Regió 
Sanitària en els terminis establerts del 
document amb el pla conjunt de treball i la 
informació, d'acord amb el què es detalla 
a la fitxa 

RS_AP10 

Aconseguir que el percentatge de 
reclamacions, per tracte o actitud del 
personal inadequat, estiguin per sota 
d'un determinat percentatge sobre el del 
global de les reclamacions presentades. 

IRS_AP10: Percentatge de reclamacions, 
per tracte o actitud del personal inadequat, 
sobre el del global de les reclamacions 
presentades. 

RS_AP12 

Assolir un determinat número de 
professionals de l'EAP que hagin seguit 
formació online del Curs d'atenció a les 
violències masclistes en salut (CVM). 

IRS_AP12: Número de professionals de 
l'EAP que han realitzat el curs online 
durant l'any 

RS_AP15 

Constitució d'un grup de coordinació 
entre Atenció Primària i Farmàcia 
Comunitària i elaboració d'un pla de 
treball. 

IRS_AP15: Constitució d'un grup de 
coordinació entre AP-FC i elaboració d'un 
pla de treball mitjançant la implementació 
d'un protocol de coordinació entre ambdós 
nivells assistencials. 

RS_AP20 
Visites presencials realitzades pels 
professionals d'infermeria dels equips 
d'atenció primària en horari ordinari 

IRS_AP20: Percentatge de visites 
presencials realitzades pel total de 
professionals d'infermeria de l'equip 
d'atenció primària respecte al total de 
visites realitzades en l'horari ordinari. 

RS_AP21 
Visites presencials realitzades pels 
metges de família dels equips d'atenció 
primària en l'horari ordinari 

IRS_AP21: Percentatge de visites 
presencials realitzades pel total de 
metges de família dels equips d'atenció 
primària respecte el total  de visites 
realitzades dins de l'horari ordinari. 

RS_AP22 
Reducció de pes en obesitat i sobrepès 
en població atesa assignada entre 55 i 64 
anys. 

IRS_AP22: Percentatge de població 
atesa assignada entre 55 i 64 anys amb 
sobrepès o obesitat en què consta una 
reducció del 5% del pes respecte el pes 
inicial o que tenen un IMC inferior a 25. 

RS_AP23 
Reducció o manteniment de l'IMC en els 
nens entre 6 i 14 anys amb obesitat. 

IRS_AP23: Percentatge de nens entre 6 i 
14 anys amb diagnòstic obesitat que han 
mantingut o reduït el seu IMC en els últims 
24 mesos. 

RS_AP24 
Percentatge de professionals dels equips 
que usen la eConsulta (12 mesos) 

IRS_AP24: Percentatge de professionals 
dels equips que usen la eConsulta. 

*Els objectius marcats en color blau corresponen a aquells de nova inclusió en la CPR 2022 respecte la CPR 2021.
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Objectius 2022: Transversals 

3. Quadre resum dels objectius transversals comuns per a l’any 2022

Objectius vinculats a la CPR 

Objectius transversals comuns a totes les AGA 
Línies assistencials 

afectades 

AMED-T04 

Assolir un determinat 

valor mínim de l'índex de 

seguretat en l'ús de 

medicaments 

IAMED-T04: Taxa 

d'incidències de 

prescripció per pacient 

Atenció hospitalària, 

Salut Mental i 

Addicions (excepte 

SRC, CSMIJ, H dia 

IJ), atenció intermèdia 

(excepte EAIA, 

UFFISS, Cures 

Pal·liatives) i atenció 

primària 

GFM01-T19 

Assolir un determinat 

valor mínim de l'índex de 

qualitat en la prescripció 

farmacèutica (IQF) 

IGFM01-T19: Índex de 

qualitat en la prescripció 

farmacèutica 

Atenció hospitalària, 

Salut Mental i 

Addicions (excepte 

SRC), atenció 

intermèdia (excepte 

EAIA, UFFISS, Cures 

Pal·liatives) i atenció 

primària 

GFM04-T 

Assolir que un 

determinat percentatge 

mínim de pacients major 

o igual a 65 anys amb

ingrés per fractura de 

maluc rebin tractament 

per a l'osteoporosi amb 

posterioritat a l'alta 

IGFM04-T: Percentatge 

de pacients majors o 

igual a 65 anys amb 

ingrés per fractura de 

maluc que han rebut 

tractament per a 

l'osteoporosi amb 

posterioritat a l'alta 

Atenció hospitalària, 

atenció intermèdia 

(convalescència, mitja 

estada i llarga estada) 

i atenció primària 

VINCAT04-T 

Consolidació de l'equip 

PROA comunitari (fase 

II) 

IVINCAT04-T: 

Consolidació de l'equip 

PROA comunitari i 

elaboració de documents 

d'anàlisi i monitorització 

(fase II) 

Atenció hospitalària, 

atenció intermèdia i 

atenció primària 

*Els objectius marcats en color blau corresponen a aquells de nova inclusió en la CPR 2022 respecte la CPR 2021.

Amb l’objectiu d’incentivar la millora continua de les unitats proveïdores del SISCAT, es recomana que alhora d’establir 
el grau d’assoliment de cada un dels objectius:   

 Quan el punt basal és superior o igual a l’Objectiu Unitat Proposant, l’objectiu a pactar ha de ser igual a 

 

 

 

l’Objectiu Unitat Proposant. 
Quan el punt basal és inferior a l’Objectiu Unitat Proposant, l’objectiu a pactar ha de ser el 60% del camí a 
recórrer entre el punt basal i l’Objectiu Unitat Proposant. 
D’aquesta metodologia queden exclosos els objectius en els quals la Unitat Proposant ha inclòs una forma 
específica d’avaluació amb ponderacions individualitzades. 
En el cas que no es disposi de punt basal, l’objectiu a pactar seria l’Objectiu Unitat Proposant. 
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