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Índex 

Us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat assolits durant l’any 2015. 

 

• Registre Central de Persones Assegurades  

• L’equip  

• Visites ateses 

• Despesa farmacèutica 

• Comunitària 

• Compromís social 

• Destacats 2015 

• El centre - contacte 
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EBA: autogestió en Salut 

Les Entitats de Base Associativa (EBA) som proveïdors del 

Servei Català de la Salut. Prestem serveis de salut públics a la 

nostra població de referència, designada pel Departament de 

Salut (CatSalut).  

 

 

 

Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2015  

 

Població assignada: 13.870 

 

Població atesa: 13.305 (92,93%). 
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El nostre equip 

L’equip del nostre centre està integrat per 54 professionals. 

 
Categories professionals: 

 

 

 
 

  

 
Imatge de l’equip o  d’alguns 

professionals treballant 

TITULACIÓ TREBALLADORS 

METGES 8 

PEDIATRES   3 

INFERMERIA   9 

LLEVADORES 2 

AUXILIARS 7 

ADMINISTRATIU 9 

ODONTÒLEGS 4 

AUXILIARS 4 

ADMINISTRATIU 2 

TREBALLADORA SOCIAL  

1 

SERVEI DIETÈTICA 1 

HOMEOPATIA 1 

PODOLOGIA 1 

PSICOLOGIA 1 

NEUROPSICOLOGIA 1 

Serveis no coberts pel CatSalut: 
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Serveis que oferim als nostres usuaris 

Serveis de finançament públic 

Serveis complementaris 

 
• Homeopatia 
• Nutrició i dietètica 
• Podologia 
• Psicologia 
• Odontologia 
• Neuropsicologia 

- Atenció a la Dona 
- Infermeria General 
- Medicina General 
- Odontologia 
- Pediatria 
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Visites ateses 

Durant l’any 2015 hem realitzat 99.385 visites a usuaris del centre. 

 

Visites ateses per especialitat 

Metges de família: 38.480 

Pediatria: 12.514 

Odontologia: 9.718 

Infermeria: 25.446 

Llevadora: 3.736 

Treball social: 436 

Psiquiatria: 215 

Atenció continuada  ACUT: 

 -Medicina: 2.921 

 -Infermeria: 2.657 

 -TOTAL: 5.578 

Altres:  

 -Recerca: 1.035 

 -Podologia: 1.262 

 -Nutrició i dietètica: 265 

 -Homeopatia: 83 

 -Psicologia: 596 

 -Neuropsicologia: 21 

 

Imatge  d’una visita 
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Medicina Comunitària 

Amb la voluntat de potenciar l’autocura del malalt i prevenir el risc de malalties, durant tot l’any hem 

organitzat nombroses activitats de Medicina Comunitària dirigides als nostres usuaris.  

Altres activitats  

-Caminades populars durant els mesos de juny i juliol. 

-Projecte per la detecció de la desnutrició i de la qualitat alimentaria dels 

infants escolaritzats de les poblacions de Centelles, Hostalets de Balenyà i 

Sant Martí de Centelles.  

-Taller de creixement personal.  

-Teràpies de grup 

-Teràpia Gestalt. (Grups: mou-te, treball sobre si,…) 

-Marató de sang i acaptes periòdiques pel banc de sang 

-Recollida de llet materna pel banc de llet 

 

  

Activitats  

-Programa Salut i Escola 

-Classes pre i post part 

-Programa de Salut bucodental a les Escoles 
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Dades de Farmàcia  

DADES DE FARMÀCIA 2015 

DMA (despesa assignada de farmàcia) real final de la nostra ABS al 2015 ha estat de  

1.995.821,39  €, 5,48%, inferior al tancament del 2014: (2014: 2.111.614,83 €), (2013: 

2.006.947,68€), (2012: 2.047.369,19€), (2011: 2.103.569€),  (2010: 2.253.481€),  (2009; 

2.173.766 €),  (2008: 2.114.357 €). El pressupost 2015 era de 2.447.280€. 

La diferència ha estat a favor nostre de  451.459 € del pressupostat, que representa un 18,45%.  
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Dades de Farmàcia  

COMPARATIU OSONA 2014-2015 
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INDICADORS QUANTITATIUS FARMÀCIA 
A) Dades referents a población total 

 
B) Dades referents a població ponderada (per edat, sexe i grau de cobertura) 
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OBJECTIUS CATSALUT 2015  

Ojectius Part Variable 

- Objectius transversals comuns: 

 APPACTEIT01. L'entitat proveïdora ha signat el Pacte territorial abans de l’1/7/2015? Si. 

  

- Objectius de línia assistencial comuns: 

 - APTV5D. Nenes de 5 anys assignades i ateses  correctament vacunades amb la TV: 79. 

 (94,87%) (Objectiu: 91%).  

 - APTV5H. Nens de 5 anys assignats i atesos de 5 anys correctament vacunats amb la TV: 69. 

 (94,87%) (Objectiu: 91%).  

 - APNINDPSA>49H. Homes de 50 anys o més assignats i atesos i sense patologia 

 prostàtica amb sol·licitud de PSA durant l’any: 513. (21,95%). (Objectiu: inferior al 18%). 

 - APPSICODFRCV>14D. Dones assignades i ateses amb psicosi i cribratge registrat en 

 l'HCAP: 29  (40,98%). (Objectiu: 30%). 

 - APPSICODFRCV>14H. Homes assignats i atesos amb psicosi i cribratge registrat en 

 l'HCAP: 21. (40,98%). (Objectiu: 30%). 

 - APPSICOD. Dones assignades i ateses amb psicosi: 65.  

 - APPSICOH. Homes assignats i atesos amb psicosi: 57. 

 - APHTACO1579D. Dones de de 15 anys o més i menors de 80 anys assignades i ateses 

 durant l'any, hipertenses i amb control òptim de la PA: 588. (68,84%) (Objectiu: 54%). 

 - APHTACO1579H. Homes de de 15 anys o més i menors de 80 anys assignats i atesos 

 durant l'any, hipertensos i amb control òptim de la PA: 572. (68,84%) (Objectiu: 54%). 

 - APDMCA1579D. Dones de de 15 anys o més i menors de 80 anys assignades i ateses 

 durant l'any, diabètiques i amb control acceptable de la diabetis: 160. (59,15%) (Objectiu: 

 50%). 
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OBJECTIUS CATSALUT 2015  
- APDMCA1579H. Homes de de 15 anys o més i menors de 80 anys assignats i atesos durant l'any, 

diabètics i amb control acceptable de la diabetis: 228. (59,15%) (Objectiu: 50%). 

- APFUM1579D. Dones de 15 anys o més i menors de 80 anys assignades, ateses i fumadores: 1094. 

- APFUM1579H. Homes de 15 anys o més i menors de 80 anys assignats, atesos i fumadors: 1639 

- APEXFUMA1579D. Dones de 15 anys o més i menors de 80 anys assignades, ateses i exfumadores de 

l'any: 43. (3,84%). (Objectiu: 4%). 

- APEXFUMA1579H. Homes de 15 anys o més i menors de 80 anys assignats, atesos i exfumadors de l'any: 

62. (3,84%). (Objectiu: 4%). 

- APPAFESRISC1569D . Dones de 15 a 69 anys o més assignades, ateses i amb FRCV que milloren en 

l'etapa del canvi de Prochaska sobre l'activitat física o es manté en una activitat física adequada que 

realitzen activitats físiques saludables: 761. (38,75%). (Objectiu: 15%). 

- APPAFESFRP1569H. Homes de 15 a 69 anys o més assignats, atesos i amb FRCV que milloren en 

l'etapa del canvi de Prochaska sobre l'activitat física o es manté en una activitat física adequada: 782. 

(38,75%). (Objectiu: 15%). 

- APRISC1569D. Dones de 15 a 69 anys o més assignades, ateses i amb FRCV: 1905. 

- APRISC1569H. Homes de 15 a 69 anys o més assignats, atesos i amb FRCV: 2077. 

- T23. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients entre 40 i 80 anys amb diagnòstic de MPOC 

disposi d'espirometria publicada a l'HC3 en els 2 darrers anys: 118 (48,76%). (Objectiu: 40%). 

- HC319-T Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població assignada disposi de PIIC amb 

registre de recomanacions en cas de crisi a l'HC3 de forma estructurada en pacients PCC: 351 (86,88%). 

(Objectiu: 30%). 

- LMS01-AP: Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa que accedeixi a 

LMS: 144. (1,25%). (Objectiu: 1%). 

- AP08: Realitzar un percentatge mínim de visites no presencials (V_NP i Tel): 6.871.(5,11%). (Objectiu: 

2%). 
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EAP altres dades: 

 - APGRIPAS>59D. Dones de 60 anys o més assignades ben vacunades contra la grip: 667. 

 (34,43% - cobertura vacunal real). 

 - APGRIPAS>59H. Homes de 60 anys o més assignats ben vacunats contra la grip: 556. (38%). 

  - AP>GRIPAS>59D: 667 sols son les vacunes administrades. Les proposades i   

 negades són 477 (57,51% - cobertura real + proposades). 

  - AP>GRIPAS>59H:  556 sols son les vacunes administrades. Les proposades i   

 negades són 336. (60,97% - cobertura real + proposades). 

 - APVAC014D. Nenes de 0 a 14 anys ateses, assignades i correctament vacunades: 1.089. 

 (74,69%). 

 - APVAC014H. Nens de 0 a 14 anys atesos, assignats i correctament vacunats: 1.146. (73,74%). 

 - APDOM6574D. Dones de 65 a 74 anys ateses i assignades, incloses en el programa ATDOM: 

25. 

 - APDOM6574H. Homes de 65 a 74 anys atesos i assignats, inclosos en el programa ATDOM: 

15. 

 - APDOM>74D. Dones >74 anys ateses i assignades, incloses en el programa ATDOM: 127. 

 - APDOM>74H. Homes >74 anys atesos i assignats, inclosos en el programa ATDOM: 60. 

 - APVISAN . Visites mèdiques que generen sol·licitud d'anàlisis clíniques: 5.959. 

 - APVISDI . Visites mèdiques que generen sol·licitud de diagnòstic per la imatge: 1.852. 

 - APVISPC . Visites mèdiques que generen sol·licitud d'altres proves complementàries: 131. 

 -APVISDER . Visites mèdiques que generen sol·licitud de primera visita a l'atenció 

especialitzada:  3.838. 

OBJECTIUS CATSALUT 2015  
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Comunitària 

Recull de les activitats comunitàries realitzades al centre durant l’any 2015. (1-2) 
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Comunitària 

Recull de les activitats comunitàries realitzades al centre durant l’any 2015. (3) 
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Compromís social 

Compromesos amb les persones i amb l’entorn.  
 

 

• Activitats Socials 

 http://www.aceba.cat/ca/compromis-social/activitats-socials-i-comunitaria.htm 

  

• Responsabilitat Social 

 http://www.aceba.cat/ca/compromis-social/responsabilitat-social.htm 
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Destacats 2015 

 
1. Formació 

2. Recerca 

3. TIC / innovació 

4. Jornades 

5. Premis/guardons/reconeixements 
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Formació 

La formació és un element de competitivitat i de millora permanent cabdal per assolir l’excel·lència 

professional.   

Durant l’any 2015 hem realitzat les següents activitats de formació al nostre centre. 
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Formació 
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Formació 



Memòria 2015 

Formació 
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Formació 
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Formació 

ACTIVITATS FORMATIVES INTRA-EAP I CONJUNTES AMB ESPECIALITZADA 

2015 

La formació intra-EAP i CONJUNTES ESPECIALITZADA es fa dins del marc de 

sessions generals a l’ABS. Es planifiquen sessions mes a mes i es fan els dimarts 

i divendres de cada setmana representant unes 3 hores setmanals formatives. 

Consisteixen en sessions conjuntes Medicina i Infermeria setmanals i Sessions 

mensuals d’equip d’Infermeria, on es tracten diferents temes: rutes assistencials, 

prevenció de riscos laborals, vacunes, sessions conjuntes amb COT del CHV, 

salut mental,... 
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Docència 

- Durant l´any 2015 ha continuat com a Coordinadora Docent de l´ABS de Centelles, la 

Dra. del Val 

La Dra. del Val participa en les Comissions de Docència i Avaluació d´UDACEBA com 

a representant de la Comunitat Autònoma. 

 

-El 30 d´Octubre 2015 es va acollir la 15ª Jornada de Residents UDACEBA, essent el 

4rt any que s´organitza a la nostra ABS; en les edicions anteriors s´havia fet a 

Hostalets de Balenyà i en aquesta ocasió s´ha realitzat a les Antigues Psicines de 

l´Oller a St. Martí de Centelles, amb participació tant de Residents de Medicina com 

d´Infermeria Familiar i Comunitària 

- Hem seguit acollint a la nostra ABS Residents tant de Medicina com d´Infermeria 

Familiar i Comunitària tant de l´ICS com d´UDACEBA en la seva rotació de 

Medicina Rural, participant com a Centre Col.laborador rural i realitzant les 

rotacions al Consultori de St. Martí de Centelles (Dra. Encarna Martínez) i al 

Consultori d´Hostalets de Balenyà (Dr. José Ramón Méndez i Dra. Núria del Val) 

 

-També hem acollit estudiants de Rotatori de Medicina (UAB/UIC) i estudiants 

d´Infermeria de la UVic.  

 

-Aquest any no hem tingut alumnes del grup Arrel 
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Docència 

MEDICINA: 

Han fet la seva Rotació Rural com a Residents de Medicina Familiar i Comunitària: 

Consultori St. Martí de Centelles:  

2 residents de l´ICS  

1 resident d´UDACEBA 

Consultori Hostalets de Balenyà:  

aquest any no hem tingut ocasió d´acollir cap resident 

 

Han fet el seu Rotatori per l´Atenció Primària: 

Consultori de St. Martí de Centelles:  

1 estudiant de 6è de Medicina de la UAB 

Consultori Hostalets de Balenyà:  

no hem tingut ocasió d´acollir cap estudiant 
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Docència 

 

 

INFERMERIA: 

Han fet la seva Rotació Rural com a Residents d´Infermeria Familiar i Comunitària:  

Consultori de St. Martí de Centelles:  

no ha tingut ocasió d´acollir cap resident 

Consultori d´Hostalets de Balenyà:  

1 resident d´Infermeria d´UDACEBA 

Hem acollit com a Estudiant de Grau d´Infermeria: 

 

CAP Centelles:  

4 alumnes d´infermeria de UVic 

 

Consultori de St. Martí de Centelles:  

no ha tingut ocasió d´acollir estudiants d´infermeria 

 

Consultori d´Hostalets de Balenyà:  

1 estudiant d´infermeria de la UVic  

 

AUXILIARS I BATXILLERAT: 

CAP Centelles: 

1 alumna de l´Institut de Tona 

1 alumna de l´Escola JOVIAT 
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Recerca i publicacions 

INVESTIGACIÓ CLÍNICA 
 
En total, 25 estudis han estat oberts en algun moment durant el 2015. 

•13 estudis en seguiment durant el 2015. 

•4 estudis es van iniciar durant 2015. 

•8 estudis es van finalitzar durant 2015. 

141 Pacients han estat seleccionats per estudis. 

Total: 1.129 Visites d’Investigació han estat realitzades durant el 2015 
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INVESTIGACIÓ CLÍNICA 
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Comunicació amb els usuaris 

Noves tecnologies 

Pàgina web “www.ebacentelles.cat” 

 
 

  - Perfil de Facebook “Cap Centelles”. 

 

-Perfil de twitter 

Xarxes socials 
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Destacats 2015 

COL·LABORACIÓ AMB EL BANC DE SANG 

Evolució de les donacions de sang en els 

darrers anys a Centelles: 

• Durant l’any 2015 hi ha hagut 815 donacions de Sang, tenint totalment 

integrada la participació del nostre personal com a professionals 

col·laboradors del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i una significativa 

participació de la població de Referència. 

Aquest any 2015 a la Marató de Centelles d’acapte de Sang  hi ha hagut 411 

donacions efectives i 20 oferiments que no varen ser efectius.  

DONACIONS 2015
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COL·LABORACIÓ A TRAVÉS DEL BANC DE SANG AMB LA REDMO. 

 

Aquest any 2015 degut a la manca de donants de medul·la òssia i a les dificultats de 

trobar donants compatibles per a malalts amb patologies hematològiques que 

necessiten un transplantament,  s’inicia la promoció i informació a l’institut i en el 

context de la marató aconseguint un total de 118 registres de donants de medul·la 

òssia, 67 dones i 51 homes. 
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COL·LABORACIÓ AMB EL BANC DE LLET MATERNA 

OBJECTIUS PRINCIPALS 

L’objectiu és captar possibles mares donants de llet materna tot i fent d’intermediaris entre 

les mares i el banc de sang i teixits. 

La nostra feina és informar a mares que estan alletant als seus nadons de l’existència del 

banc de llet així com de fer l’entrevista inicial i l’extracció de sang per tal de poder iniciar el 

procés de donació, si la dona és apta. 

 

ACTIVITAT 

L’activitat aquest any (juny 2015 a juny de 2016) ha disminuït respecte l’any anterior 

passant de 20 a 13 mares donats. 

De les 13 mares només 4 són de la nostra ABS. 

 

Ell dia 16 d’abril, coincidint amb la marató de sang, varem posar una parada informativa 

per promocionar la donació de llet materna. 

9
4

ABS Centelles

No ABS Centelles 
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

ACTIVITATS PREVENTIVES DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 2014: 

Vigilància de la salut 

S’ha portat a terme una correcta vigilància de la salut en tots aquells treballadors en els quals ha estat 

planificada, així com en tots aquells que han necessitat d’una intervenció puntual. 

Planificació d’activitats preventives  

S’ha seguit la planificació establerta per tal de portar a terme l’activitat preventiva planificada. 

Objectius 2015 

S’han complert el 100% (10 de 10) dels objectius planificats per aquest any, en quan a Prevenció de 

Riscos Laborals.  
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Contacte 

EBA Centelles 
 

Pla del Mestre, 7 

08540 - Centelles 

 

Telèfon: 93 881 04 85 

www.ebacentelles.cat 

També ens trobaràs a les xarxes socials 
 
Facebook: https://www.facebook.com/people/Cap-
Centelles/100005183505911 
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Gràcies. 


