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1. Introducció i objectiu

L’objectiu de la creació del registre del Conjunt Mínim Bàsic de dades de l’atenció 
especialitzada ambulatòria (CMBD-AEA), en tot el seu abast, és disposar d’informació 

sobre la morbiditat atesa en règim de consulta per especialitats, en recursos lligats a 
l’àmbit hospitalari o en altres recursos de la xarxa sanitària o sociosanitària. 

Aquesta informació, basada en criteris homogenis que permetin la seva integració i 
comparabilitat, ha de servir tant per millorar la qualitat dels processos de planificació, 
gestió i avaluació d’aquests serveis en concret, com en relació amb el conjunt de 

serveis del sistema de salut de Catalunya.
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1. Introducció i objectiu (2)

A finals de 2014 s’inicia el projecte de disseny, desenvolupament i implantació del CMBD d’atenció
especialitzada ambulatòria amb la voluntat de complir amb un dels objectius Pla de Salut de
Catalunya (2011-2015)

El CatSalut publica Instrucció 04/2016 del CatSalut, amb data 27 d’abril de 2016, que fa
referència a l’obligatorietat de notificar l’activitat de l’Atenció Especialitzada Ambulatòria per als
Centres del SISCAT: http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/instruccio_04_2016 :
(en vigor: a partir de l’1 de juliol de 2016)
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http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/instruccio_04_2016


2. Abast funcional del projecte

La unitat del registre serà la visita del pacient, que es defineix com: qualsevol tipus
d’intervenció puntual de caràcter assistencial respecte a un problema de salut d’un
pacient amb presència d’aquest o per qualsevol via alternativa (visites no
presencials), que generi un enregistrament en la seva història clínica (HC).

El problema de salut del pacient pot ser nou, generant el que s’anomena visita
inicial, o bé ser un seguiment d’un problema ja enregistrat anteriorment (visita de
seguiment o control).

Tota visita ha d’estar lligada a un cas.

Requeriments del CMBD-AEA
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2. Abast funcional del projecte (2)

Un cas es defineix com el conjunt de visites per un mateix problema de salut atès per la mateixa
especialitat(*) dins d’una mateixa unitat proveïdora. Identifiquem el problema de salut mitjançant la
variable “motiu de consulta” que s’haurà de repetir i ser el mateix en totes les visites d’un mateix cas. El cas
s’inicia des de la data de petició de la visita inicial.

(*) Un cas específic és el que fa referència als pacients atesos no pas per especialistes pertanyents a serveis assistencials
diferenciats, sinó per especialistes agrupats en unitats funcionals. En aquesta ocasió qui identifica el cas és la unitat
funcional i no pas l’especialitat.

Definició cas

Les variables relacionades amb la construcció del cas són indispensables a l’hora d’ubicar la visita, i 
per tant són indispensables d’informar a l’hora d’enviar la informació. 

La no disponibilitat de les variables necessàries per construir el cas farà que el registre quedi rebutjat
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Servei assistencial convencional: Codi Unitat Proveïdora + Nº historia clínica + Codi Motiu de consulta 
+ Codi Especialitat + Data de petició visita inicial + codi tipus de visita (V.i.)

Definició de la construcció del cas

Unitat funcional: Codi Unitat Proveïdora + Nº historia clínica + Codi Motiu de consulta + Codi Unitat 
funcional + Data de petició visita inicial + codi tipus visita (V.i.)



Si el problema de salut és agut, finalitzarà, amb la qual 
cosa el cas tindrà una data d’inici i una data de 

finalització

Si el problema de salut és crònic, probablement 
s’iniciarà però no finalitzarà, i es controlarà a través de 

diferents visites de seguiment

2. Abast funcional del projecte (3)

Tipus de cas:
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2. Abast funcional del projecte (4)
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Nivells d’anàlisi

Visita Unitat de declaració al CMBD-AEA CMBD-AEA
Visita presencial o no. Requereix 
enregistrament a la història clínica

Cas
Agrupació de visites per un mateix motiu, data de 
petició i especialitat / unitat funcional (en una 
mateixa unitat proveïdora)

Base de dades
Una visita inicial i N visites de 
control/seguiment.

Procés 
Agrupació de casos per un mateix motiu a altres 
especialitats o altres unitats proveïdores

N casos a diferents serveis del mateix proveïdor 
o a diferent proveïdor



2. Abast funcional del projecte. Estructura del registre (5)

Variables identificatives personals

 Codi identificació personal (CIP)

 Tipus de document identificatiu sanitari

 Codi document identificatiu sanitari

 Tipus de document identificatiu administratiu

 Codi document identificatiu administratiu

 Sexe i data de naixement

 Municipi de residència

 Província de residència

 Comunitat Autònoma de la targeta sanitària

 País de residència

 País d’origen

 Nº història clínica
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2. Abast funcional del projecte. Estructura del registre (6)

Variables relacionades amb el cas (1)

 Recurs assistencial de procedència

 Unitat proveïdora assistencial de procedència

 Motiu de consulta (Tipus de catàleg i versió)

 Data de petició visita inicial

 Servei assistencial hospitalari responsable de l’atenció

 Unitat funcional responsable de l’atenció

 Data inici assistència
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2. Abast funcional del projecte. Estructura del registre (7)

Variables relacionades amb el cas (2)

 Programa específic

 Data final assistència

 Circumstància final assistència

 Data d’ordre de derivació

 Destí de la derivació externa (1,2,3)

 Unitat proveïdora de destí de la derivació externa (1,2,3)

 Destí de la derivació interna (1,2)

Pàgina 10



2. Abast funcional del projecte. Estructura del registre (8)

Variables relacionades amb la visita (1)

 Data visita

 Tipus d’activitat

 Règim econòmic

 Circumstància de la visita

 Tipus de visita

 Medi de la visita

 Tipologia professional que proveeix l’assistència
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2. Abast funcional del projecte. Estructura del registre (9)

Variables relacionades amb la visita (2)

 Especialitat professional que proveeix l’assistència

 Diagnòstics (Tipus de catàleg i versió)

 Diagnòstic de presumpció
 Diagnòstic principal
 Diagnòstics secundaris (1 a 14)

 Causes externes (Tipus de catàleg i versió)

 Causa externa (3 a 5)

 Procediments (Tipus de catàleg i versió)

 Procediment principal
 Altres procediments (1 a 7)
 Procediment extern (1 i 2)

 Unitat proveïdora de destí procediment extern (1 i 2)
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3. Comunicacions

 Activitat ambulatòria realitzada (altes, baixes i modificacions) es
notificarà mitjançant serveis web de comunicacions, de manera on-line i
sota uns estàndards de missatgeria HL7.

 La notificació dels nous casos s’iniciarà amb les visites inicials dels nous
casos que s’obrin. Per a la notificació de les visites dels pacients
prevalents es farà fent constar que el tipus de visita és d’un pacient
prevalent (visita de prevalença), i la data de la visita serà la mateixa
que la data de petició de la visita inicial i que la data d’inici d’assistència.

L’aplicació està instal·lada també en un entorn de proves i totes les
entitats proveïdores han hagut de passar per aquest entorn abans de
passar a l’entorn real.
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4.Qui ha de notificar?
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 Els centres hospitalaris pertanyents a la Xarxa SISCAT: 67

 Consulta externa hospitalària: 60 hospitals. (1ª fase d’implantació)

 Recursos sociosanitaris ambulatoris– equips avaluació interdisciplinars 
ambulatoris (EAIA):43 centres sociosanitaris

 Altres proveïdors d’atenció ambulatòria no integrats en l’ estructura 
hospitalària (CAP II de l’ICS, ASSIR,...): en fase de consens amb les 
regions sanitàries

 Objectiu de la part variable del contracte en atenció especialitzada



5. Gestió de la notificació. Protocol d’actuació (1) 
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 Identificació de les Entitats Proveïdores (EPS) i Unitats Proveïdores (UPS)
dels Hospitals que han de comunicar en el registre del CMBD-AEA (60 UPS)

 Creació i manteniment de les BBDD amb responsables de sistemes
d’informació i del servei de documentació.

 Gestió i seguiment dels accessos a les comunicacions de
serveis web (entorns de proves i real)

• https://pre.salut.gencat.net/pls/gsa/gsapk030.portal

• https://salut.gencat.net/pls/gsa/gsapk030.portal

https://pre.salut.gencat.net/pls/gsa/gsapk030.portal
https://salut.gencat.net/pls/gsa/gsapk030.portal


5. Gestió de la notificació. Protocol d’actuació (2) 
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 Control i vinculació dels Certificats Digitals d’Aplicació (CDA) de les

entitats notificadores: certificat identificador i de seguretat.



5. Gestió de la notificació. Protocol d’actuació (3) 
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• Gestió i seguiment dels accessos al portal d’aplicacions del

CatSalut per accedir a l’aplicació AEA (accés a la documentació tècnica i

funcional)



5. Gestió de la notificació. Informes  (1)
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5. Gestió de la notificació. Informes  (2)
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5. Gestió de la notificació. Estat de situació (1)
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Estat de la notificació a 31/12/2016:

 Unitat proveïdores del SISCAT que havien de notificar : 60

 Unitats proveïdores que van notificar a l’entorn REAL (PRODUCCIÓ): 45 (76%):

 1.253.579 visites; 994.120 casos; 

 Unitats proveïdores que van notificar a l’entorn de PROVES (PRE-PRODUCCIÓ): 14

 Unitats proveïdores que van intentar notificar sense aconseguir-ho:1



5. Gestió de la notificació. Estat de situació (2)
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Estat de la notificació a  Gener-març 2017:

 Unitat proveïdores del SISCAT que han de notificar : 60

 Unitats proveïdores que han notificat a l’entorn REAL (PRODUCCIÓ): 36 (61%):

 1.267.356 visites; 1.026.825 casos; 

 Unitats proveïdores que han notificat a l’entorn de PROVES (PRE-PRODUCCIÓ): 4

 Una unitat proveïdora amb 26.842 registres que no es poden analitzar

Estat de situació fins a 21/4/2017:

 Unitats proveïdores que han notificat a l’entorn REAL:  43  (72%)

 Unitats proveïdores que han notificat en els últims 10 dies a l’entorn REAL: 28  (46%)

 Unitats proveïdores que han notificat a l’entorn de PROVES (PRE-PRODUCCIÓ): 4



5. Gestió de la notificació. Estat de situació (3)  
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Gener Febrer Març

Unitat proveïdora
Número d'activitats 

registrades acumulades 
març

% activitats errònies % activitats errònies % activitats errònies

00001 68.336 2,5 1,7 1,5 
00777 25.335 1,2 1,2 1,1 
00827 26.629 18,4 17,4 18,0 
04373 6.823 4,1 4,0 4,0 
00916 9.577 - - 1,8 
00729 2.863 - - 8,7 
00272 102.104 1,9 1,9 1,8 
00634 71.586 - - 0,3 
00734 215 - - -
00975 2.285 - - -
00718 139.652 82,6 81,8 81,6 
01063 2.635 10,3 10,2 8,0 
00100 48.908 1,8 1,4 1,2 
00732 5.404 0,7 0,8 0,8 
03536 6.919 29,1 28,4 28,8 
00723 6.618 0,8 0,6 0,8 
00744 2.175 - - 2,3 
02970 3.202 10,7 10,4 10,5 
01346 1.284 - - -
00724 30.328 0,3 0,2 0,9 
06046 224.737 1,1 1,1 1,2 
00086 38.292 1,3 1,3 1,4 
00039 61.440 1,2 1,1 1,3 
00750 304 - - 10,9 
07493 4.358 0,5 0,5 0,5 
00771 21.861 6,5 3,7 2,8 
01012 25 4,2 4,2 4,0 
00764 53.843 0,4 0,4 0,3 
00739 31.662 1,4 1,4 1,3 
00148 108.528 1,3 1,2 1,0 
00748 4.582 1,1 0,7 0,7 
00668 1.751 - - -
00786 861 - - -
00746 1.964 - 69,1 29,0 
00770 27.941 1,6 0,9 0,7 
00908 47.430 0,4 0,6 0,7 
00726 13.214 0,2 0,3 0,3 
00737 3.613 - - -
00146 35.630 1,2 0,8 0,6 
05994 44.559 0,2 0,3 0,2 
00767 4.295 5,1 5,0 5,0 
TOTAL 1.293.768 11,1 11,1 10,4 



5. Gestió de la notificació. Estat de situació (4) 
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5. Gestió de la notificació. Estat de situació (4)  
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5. Gestió de la notificació. Estat de situació (6)
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* En els darrers 30 dies

Codi d'error Descripció de l'error Total d'errors % d'errors

AEA-NAC-622 El diagnòstic principal o el diagnòstic presumpció s'han d'informar. 124.702 31%

AEA-NAC-370 El codi de diagnòstic no s'ha trobat al catàleg de DGN. 62.901 16%

AEA-NAC-362 La tipologia professional que ha realitzat la visita és obligatòria. 41.525 10%

AEA-NAC-389 No existeix una visitia inicial associada per aquesta visita successiva. 36.552 9%

AEA-NAC-165 El recurs assistencial de procedència és obligatori. 21.204 5%

AEA-NAC-003 La unitat proveïdora que declara l'activitat és obligatòria. 20.949 5%

AEA-NAC-168 Unitat proveïdora de procedència incorrecte. 20.461 5%

AEA-NAC-608 La data inici assistència ha de ser igual a la data visita en cas de ser primera visita. 13.580 3%

AEA-NAC-151 El servei assistencial hospitalari responsable de l'atenció és obligatori. 8.626 2%

AEA-NAC-388 Ja existeix una visita inicial o de prevalença pel cas. 7.460 2%



5. Gestió de la notificació. Estat de situació (7)  
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Codi unitat 
proveïdora Descripció unitat proveïdora Número d'errors % errors

00718 Hospital Clínic de Barcelona 373.784             99,07
06046 Hospital Universitari Vall d''Hebron 1.290                0,34
00767 Hospital Sant Pau i Santa Tecla 392                   0,10
01063 ICO l''Hospitalet de Llobregat 284                   0,08
05994 CSI H. de l''Hospitalet-H. Moisès Broggi 218                   0,06
00039 Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona 198                   0,05
00148 Hospital Universitari de Bellvitge 184                   0,05
00086 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 152                   0,04
00001 Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida 140                   0,04
00100 Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona 130                   0,03
00146 Hospital Sant Llorenç de Viladecans 110                   0,03
04373 Hospital del Vendrell 102                   0,03
00770 Hospital Santa Caterina 86                     0,02
00726 Hospital Dos de Maig (Barcelona) 48                     0,01
00827 Hospital Plató 40                     0,01
02970 ICO Girona 38                     0,01
03536 ICO Badalona 18                     0,00
00746 Hospital del Mar - H. de l''Esperança 14                     0,00
00771 Hospital Santa Maria 14                     0,00
00272 H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona 12                     0,00
00732 Fundació Sant Hospital 8                       0,00
00748 Hospital Comarcal del Pallars 8                       0,00
00744 Hospital de Terrassa 2                       0,00
07493 Hospital de la Cerdanya 2                       0,00

377.274             100,00TOTAL

Error 
AEA_NAC_622

Falta de notificació 
DG principal o 
presumpció



5. Gestió de la notificació. Estat de situació (8)
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5. Gestió de la notificació. Estat de situació (9)
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5. Gestió de la notificació. Estat de situació (10)



Pàgina 30

5. Gestió de la notificació. Estat de situació (11)
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5. Gestió de la notificació. Estat de situació (12)



7. Aspectes a millorar (1)
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 Modificació de la taula “Tipologia de professional que proveeix l’assistència”

 Logopeda

 Dietista-nutricionista

 Treure la obligatorietat de la variable “Servei assistencial hospitalari responsable 
de l’atenció” en el casos determinats per una Unitat funcional

 Permetre derivacions des d’unitats proveïdores pertanyents al grup 30 del 
 Registre d’Unitats Proveïdores del CatSalut pels recursos Centres atenció 

drogodependències –CAS (30-38);  Rehabilitació ambulatòria (30-34); i Diàlisi 
ambulatòria (30-39); del grup 20 per EAPP (20-25)



7. Aspectes a millorar
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 Ampliar la taula de la variable d’especialitats a disciplines que no siguin 
pròpiament especialitats mèdiques

 Treballar el catàleg de les exploracions  intervencionistes diagnòstiques i 
terapèutiques de gabinets

 Tancament dels casos dels pacients que es perden (18 mesos?)
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