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Sant Pere de Ribes, 30 de setembre de 2013 
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Guió Sessió 

1. PAR 2012 

2. PACTE TERRITORIAL (PT) 

3. OBJECTIUS 2013 

4. PACTE TERRITORIAL (PT) 2013 

5. Mòduls per al seguiment d’indicadors de qualitat  (MSIQ) 
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Acords 2012 
 

1.  Acord AP-AE oftalmologia 2012/2013 

 

2.  Acord AP-AE locomotor 2012/2013 

 

3.  Acord AP-AE salut mental 2012/2013: en el 

marc del programa de suport a I'atenció 

primaria de salut  

 

4.  Acord per a I'atenció a les urgencies 

demandes d'atenció immediata  

 2012/2013  

 

5.  Acord de cronicitat 2012/2013: En el marc 

del programa de prevenció atenció a la 

cronicitat.  

 

6.  Acord per a la implementació del nou 

model d'atenció a les ITS  

 

7. Acords: relatius altres línies d'actuació del 

Pla de salut 2012 -2015  

PAR 2012  Garraf 
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PAR 2012  Alt Penedès 

Acords 2012 
 

1. Acord AP-AE oftalmologia 2012/2013 

  

2. Acord AP-AE locomotor 2012/2013 

 

3. Acord AP-AE salut mental 2012/2013: en el 

marc del programa de suport a I'atenció 

primaria de salut  

 

4. Acord per a I'atenció a les urgencies 

demandes d'atenció immediata  2012/2013  

 

5. Acord de cronicitat 2012/2013: En el marc 

del programa de prevenció atenció a la 

cronicitat.  

 

6. Acord per a la implementació de l’Equip 

Territorial  de Pediatria de l’Alt Penedès 

 

7. Acords: relatius altres línies d'actuació del 

Pla de salut 2012 -2015  
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PACTE  TERRITORIAL  

(PT) 
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Regions 

Entitats Proveïdores 

Professionals 

Pacte territorial 

Acord entre els proveïdors per assolir 
els objectius del model i desenvolupar 

els canvis en l’organització dels 
serveis 

Nou sistema de compra 
(NSC) 

Objectius 

Reordenacions 
assistencials i 

territorials (RAT) 

Lideratge clínic 

Lideratge del 

CatSalut 

Altres 

accions 

-Totes les del territori, incloses: 

• Supraterritorials (SEM, ASPCAT,...) 

•Altres àmbits (residències, 

farmàcies,...)  

Sectors 

Relació entre el PT i altres instruments 
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 Concepte i Objectius del PT 

• El Pacte Territorial (PT) es un  instrument per a la consecució dels 

objectius del Pla de Salut i d’altres programes del DS i del CatSalut, 

així com aquells projectes que a nivell territorial s’acordin per dur a 

terme en col·laboració entre proveïdors i entre equips assistencials. 

  

• El PT és, en síntesi, el conjunt d’acords entre proveïdors o centres 

sanitaris i entre professionals per millorar l’atenció i l’eficiència i 

complir amb els objectius fixats, coherents amb les prioritats de la 

política sanitària definides pel Pla de salut, concretades en els 

objectius transversals del contractes i en les reordenacions 

territorials i assistencials. (RAT). 
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Formalització 

• El PT, que contindrà el llistat d’acords assumits (amb una breu 

descripció dels objectius, actuacions i cronograma previst) serà 

signat per totes les entitats que participen en un o altre 

d’aquests  acords. 
 

• Sempre requerirà el vistiplau del director de sector o gerent de la 

regió. 
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Direcció i lideratge del PT 

• Sota el lideratge i amb la dinamització del CatSalut, a través dels 

directors de sector de regions, el PT es basa en l’acord formal 

entre tots els agents implicats en la salut de la població: 

Atenció 
Primària  

Atenció 
especialitzada 

Atenció 
sociosanitària 

Atenció en 
salut mental 

Rehabilitació ASSIR 
Serveis 
socials 

Residències 
geriàtriques 

Oficines de 
farmàcia 

SEM ASPCAT 
Altres agents 
comunitaris 
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Objectius i fites 

• Els objectius per cadascun dels àmbits temàtics prioritzats 

hauran d’estar quantificats i periodificats (2013-2015). Es 

formularan, també, els indicadors d’avaluació de cada objectiu, i 

se n’avaluaran els resultats anualment. 
 

• Els objectius, fites i indicadors d’avaluació relacionats amb els 

àmbits prioritzats pel PdS seran traslladats al PT per part del 

CatSalut. 
 

• Malgrat es periodifiquin els objectius amb horitzó 2015, cada any 

se signarà el PT corresponent, especificant els acords i 

actuacions que es proposen assolir durant aquest termini. 
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2013 
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60% 

Part variable dels 

contractes 

(continuïtat 2012)  

 3 (6 AP) objectius comuns a totes les unitats proveïdores d'una 

mateixa línia contractual. 

 2 objectius  específics determinats per regió sanitària. 

 

40% 

Vinculat a 

determinats 

requisits que ha 

establert el 

CatSalut com a 

asseguradora 

pública 

20% Objectius relacionats amb el compliment d'un conjunt de requisits sobre la 

implantació i desenvolupament de determinats sistemes d'informació (HC3, recepta 
electrònica, CMBD-AP, CMBD-URG, SIFCO, VINCat) comuns a totes les unitats 

proveïdores d'una mateixa línia assistencial o específics d'unitat proveïdora, segons les 
seves característiques pròpies i el grau de desplegament territorial 20% 

20% 

Els objectius 2013 de la part variable s'organitzen de la següent forma: 

20% queda lligat a l'establiment d'un Pacte Territorial que reculli els acords i compromisos 

entre les entitats proveïdores d'un mateix àmbit territorial, destinats a possibilitar 

l'assoliment dels objectius transversals dels  contractes de 2014 i l'execució dels projectes 

contemplats en la Reordenació Assistencial Territorial (RAT) 

60% 
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Document marc 
  

Pacte Territorial – any 2013 

Àmbit territorial........................................ 

  

DATA: 

REUNITS: 

  

Sr..........Gerent/Director de sector ......., CatSalut 

Sr..........Gerent/director........., Hospital...... 

Sr..........Gerent/director........., EAP ..... 

Sr..........Gerent/director........., Sociosanitari.... 

Sr..........Gerent/director........., Salut mental.... 

Sr..........Gerent/director........., Continuada/urgències.... 

... 

  

  

MANIFESTEN: 

  

Que per tal de millorar la qualitat i eficiència de l’atenció, l’accessibilitat, l’equitat i la satisfacció de la ciutadania,  els representants de les 

diferents entitats proveïdores, amb el vistiplau del Servei Català de la Salut, estableixen el Pacte Territorial (PT) en l’àmbit territorial per 

a l’any 2013. El PT ha d’assolir els objectius territorials que es formulin amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de la població 

i oferir una atenció sanitària més integrada amb garantia de continuïtat assistencial. 

El contingut d’aquest pacte dóna prioritat als projectes estratègics del Pla de Salut 2011-2015, relatius a la transformació del model 

assistencial i reordenacions assistencials, per tal de millorar la qualitat, l’accessibilitat i la seguretat en les intervenc ions sanitàries. Per 

aquest motiu, es comprometen a desenvolupar els següents compromisos i acords al llarg de l’any 2013:  

 

 Acords en l’àmbit del Pla de salut 2011-2015 (línies de cronicitat, resolució,...) 

 Acords en l’àmbit de les reordenacions assistencials i territorials 

 Acords segons plans directors i projectes estratègics (iSalut...) 

 Altres acords segons necessitats i iniciatives territorials 

 Acords en l’àmbit dels objectius transversals de la part variable del contracte  

 Cada territori especificarà els acords que preveu pel PT 2013  

Pacte Territorial (PT) 

2013 
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2012 

objectius continuïtat 
(3 comuns + 2 específics RS) 

2013 2014 

100% PV 

objectius continuïtat 
(3 comuns + 2 específics RS) 

60% PV 

sistemes d’informació 
(clàusula HC3) 

clàusula cronicitat clàusula cronicitat 

objectius transversals  2014 

50% PV 

requisit previ 

objectius de línia 2014 

50% PV 

PAR 
(clàusula cronicitat) 

sistemes d’informació  
(HC3, RE, CMBD, SIFCO, VINCat...) 

Pacte territorial 2013-2014 
(objectius transversals  
contracte 2014  + RAT) 

requisits asseguradora 

40% PV 

requisits asseguradora 

sistemes d’informació  
(HC3, RE, CMBD, SIFCO, VINCat...) 

Pacte territorial 2013-2014 
(objectius transversals  
contracte 2014  + RAT) 

requisits asseguradora 

Versió  

FINAL 

Inclou LE  14-49P 
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Pacte territorial Objectius 2013 Resultats global Catalunya

ICC MPOC ICC MPOC ICC MPOC ICC MPOC

AP AE SS SM PCC MACA PCC MACA PCC MACA PCC MACA

T02. Aconseguir que les taxes d'hospitalitzacions evitables

relacionades amb l'ICC i l'MPOC se situïn per sota de

determinats valors

G: 254,0             

AP: 353,7

G: 194,7            

AP: 285,4
↓ 10% ↓ 10%

ICC 2012: 309,4 x 100.000 hab.                                    

MPOC 2012: 230,0 x 100.000 hab.

T03. Aconseguir que els percentatges de reingressos

urgents a 30 dies relacionats amb l'ICC i l'MPOC se situïn

per sota de determinats valors

G: 15,01   

AP: 16,73

G: 14,93          

AP: 19,76
↓ 15% ↓ 15% <15% <15% ICC 2012: 15,4% ; MPOC 2012: 18,1%

T04. Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat

en la prescripció farmacèutica (IQF)

IQF AP 2012:     P75: 59 punts;    P50: 47 punts;      

P25: 34 punts

T05. Aconseguir que, en un determinat percentatge mínim

d'altes dels serveis d'internament, els pacients tinguin un

contacte amb l’EAP dins les 48 hores posteriors a l’alta

CAT 2011: 85,9%; RSB 2012 (AE): 73,69%

T06. 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 TMG

CSMA                     

CSMIJ
2009: 43,7%; 2010: 53,4%

G: Garraf; AP: Alt Penedès

Valors 2012 en el 

territori

G'11: 91,35%;                                       

G'12 (AE): 90,34%                                    

AP'11: 98,07%;                             

AP'12 (AE) : 69,74%

RSB CSMA 2012: 91,36%

Objectius PdS 2015

Previsió 2013 en el 

territori

50%

Compromís 2014 

proveïdors
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Pacte territorial Objectius 2013 
ICC MPOC ICC MPOC ICC MPOC ICC MPOC

AP AE SS SM PCC MACA PCC MACA PCC MACA PCC MACA

T07. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients

PCC i MACA inclosos en els programes d’atenció amb el pla 

d'intervenció

CSMA                   

CSMIJ                     

CDSM                

HDSMA              

HDSMIJ

70% o 80% 70% o 80% 25% 25%

T08. Realitzar adequadament la revisió clínica de la

medicació en un determinat percentatge mínim dels pacients 

en programes PCC/MACA

CSMA                   

CSMIJ                     

CDSM                

HDSMA              

HDSMIJ

80% o 100% 80% o 100% 50% o 80% 50% o 80%

T09. Realitzar la conciliació terapèutica a l'alta en un

determinat percentatge mínim dels pacients en programes

PCC/MACA que hagin causat alta d'hospitalització d'aguts

i/o sociosanitària

CSMA                   

CSMIJ                     

CDSM                

HDSMA              

HDSMIJ

80% o 100% 80% o 100% 50% 50%

T10. Assolir que la mitjana d'ingressos hospitalaris urgents

de pacients PCC se situï per sota d'un determinat valor

màxim

CSMA                   

CSMIJ                     

CDSM                

HDSMA              

HDSMIJ

T11. Incorporar un determinat nombre mínim de nous

pacients al programa Pacient Expert Catalunya® en el

conjunt d'EAP i hospitals de l'àmbit territorial

T12. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients

amb MPOC que disposin d'espirometria realitzada

G: Garraf; AP: Alt Penedès

* Espirometria en població amb MPOC > 15 anys

Valors 2012 en el 

territori

No disposem de dades 

específiques per salut 

mental

G*: 64,91%                                       

AP*: 53,76%

Objectius PdS 2015

↓20% ¿?

Previsió 2013 en el 

territori

↓20% ¿?

3.000 pacients  dins els 

programa a tota 

Catalunya

PD 40%; PS 60%

Compromís 2014 

proveïdors
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Pacte territorial Objectius 2013 Resultats global Catalunya

ICC MPOC ICC MPOC ICC MPOC ICC MPOC

AP AE SS SM PCC MACA PCC MACA PCC MACA PCC MACA

T13. Assolir un determinat percentatge mínim d’EAP en què

s’ha produït la integració de professionals de salut mental

CSMA/CSMIJ

CSMA                     

CSMIJ
2012: CSMA 50%; CSMIJ 36%

T14. Assolir que en un determinat percentatge mínim de

pacients amb depressió amb criteris de gravetat estigui

registrada aquesta condició en l’HCAP

CSMA                        

CSMIJ
2006: 6,9% (Estudi Pla Director)

T15. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients

diagnosticats de depressió que disposin d'avaluació de risc

de suicidi registrada en l'HCAP

CSMA                       

CSMIJ

T16. Desenvolupar per a un mínim d’una especialitat un

programa d’interconsulta amb l’atenció especialitzada

destinat a reduir la llista d’espera presencial en un

determinat percentatge

T17. Aconseguir que el percentatge d’amputacions en les

extremitats inferiors en pacients diagnosticats de DM2 se

situï per sota d'un determinat valor

2010-11: 19,9 x 100.000 hab.                                                 

2011-12: 21,0 x 100.000 hab.

T18. Aconseguir que les taxes de primeres visites de

consultes externes d’oftalmologia i malalties de l’aparell

locomotor se situïn per sota de determinats valors màxims

OFT 2012: 55,7 x 1.000 hab.                                                                

AP LOC 2012: 73,7 x 1.000 hab.

T19. Aconseguir que la mitjana del temps d'estada dels

pacients amb trastorn mental greu en unitats

d’hospitalitzacions d’aguts se situï per sota d’un determinat

valor màxim

CSMA                   

CSMIJ                     

CDSM                

HDSMA              

HDSMIJ

T20. Aconseguir que el percentatge d’episodis de pacients

no oncològics atesos se situï per sobre d’un determinat valor

Altres

G: Garraf; AP: Alt Penedès

No dades de referència

G: 17,4                                                   

AP: 15,0

Valors 2012 en el 

territori

RSB 2012 CSMA: 50%  

RSB CSMIJ: 36%

No dades de referència

Objectius PdS 2015

P75 ↓10%                          

P50 ↓ 5%                                  

P25 ↓ 2,5%

OFT <47,7  x 1.000 hab     

AP LOC <67,8 x 1.000 hab

G: OFT= 47  x 1.000 hab                  

G: AP LOC =66 x 1.000 hab          

AP: OFT=75x1.000 hab                    

AP: AP LOC=105x1.000 hab             

EM Bruta 2012: Sagrat 

Cor : 22,8, PSSJD : 17,9

↓ 10%

Pla de director < 20 dies

Previsió 2013 en el 

territori

100% ¿?

Compromís 2014 

proveïdors

Sí

P75 ↓10%                          

P50 ↓ 5%                                  

P25 ↓ 2,5%

Sí

P75 ↓10%                          

P50 ↓ 5%                                  

P25 ↓ 2,5%
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