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SISTEMA D’INCENTIVACIÓ PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL GRUP I 

 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
L’exercici de la pràctica assistencial dins del sector sanitari s’ha vist tradicionalment mancat d’un 
sistema que permetés als facultatius de progressar dins el seu propi lloc de treball sense necessitat 
d’haver d’optar necessàriament a llocs de comandament per tal d’obtenir una millora, tant de les 
condicions retributives  com de reconeixement a nivell de rang o categoria professional. 
 
El desenvolupament professional s’ha d’entendre en el propi lloc de treball a través d’un sistema 
d’incentivació i promoció professional, SIPDP que reconegui la seva aportació al resultat i projecte 
de l’empresa en particular i del sistema sanitari en general. 
 
Dins de les necessitats del sistema, una de les més importants és la d’obtenir un bon nivell 
d’eficàcia i d’eficiència de les empreses sanitàries. Per això, un dels elements més importants que 
ha de plantejar-se una bona política de recursos humans en el si de qualsevol organització, és el 
manteniment de la motivació i implicació dels professionals que la integren. 
 
Pel que fa a les necessitats dels facultatius cal oferir-los un projecte de futur que sigui engrescador 
i en el qual coincideixin els interessos professionals i els objectius d’eficàcia i d’eficiència orientats 
als resultats de salut. 
 
Per tal d’assolir els objectius indicats anteriorment és necessari utilitzar un ventall de diversos 
instruments, alguns dels quals, formació, retribució, adequació, persona - lloc, etc, han estat posats 
en funcionament en moltes organitzacions. 
 
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES GENÈRIQUES DEL SISTEMA 
 
 
2.1 VOLUNTARIETAT. El professional participarà voluntàriament en el sistema, tant en l’accés com 
en les canvis de nivell, sense que, en cap cas, tingui caràcter obligatori. 

 
 

2.2 AVALUACIÓ. L’avaluació tindrà en compte, depenent de la tipologia i la cultura de cada centre 
els següents àmbits en relació als objectius de la institució: 

 
• Activitat  assistencial 
• Aportacions des de la participació i la implicació 
• Aptituds 
• Formació continuada 
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• Docència 
• Investigació 

 
 

2.3 PERMANÈNCIA. L’assoliment d’un determinat nivell en la valoració no significa la permanència 
definitiva en aquest nivell, llevat dels nivells A, B i C que son consolidables. 

 
 

2.4 ESTRUCTURA PER NIVELLS. S’establiran quatre nivells amb una denominació específica per 
a cada un d’ells, que permeti al professional ésser identificat tant en l’àmbit de la seva institució 
com en l’àmbit social i científic. 

 
 

Es reconeixerà l’excel·lència dels professionals amb un quart nivell, denominat Màster. Es crearà 
una comissió que definirà el contingut del quart nivell de nova creació i revisarà, a la llum de les 
previsions, en particular dels incentius per objectius, els continguts dels tres primers nivells. 

 
 

2.5 RETRIBUCIÓ. S’establirà un complement retributiu específic per a cada nivell. 
 

2.6 COMISSIÓ D’AVALUACIÓ. A cada centre o institució s’establirà una comissió amb caràcter 
paritari nomenada per la direcció del centre i el comitè d’empresa. En el cas de la representació 
dels treballadors, els nomenats seran necessàriament diplomats sanitaris del centre. 
 
Aquestes comissions procuraran funcionar amb consens però en cas d’empat decidirà la direcció 
del centre, la qual vindrà obligada a raonar per escrit la seva decisió.  
 
Els components de la comissió tindran l’obligació de confidencialitat i de secret en relació als 
comentaris i les valoracions que puguin realitzar els diferents components de la comissió sobre les 
persones avaluades.  
 
Cada comissió es dotarà del seu reglament de funcionament. 
 
La comissió d’avaluació establirà a cada centre els criteris específics d’avaluació d’acord amb el 
marc genèric definit en el conveni. 
 
 
2.6.1 Composició de la comissió d’avaluació 
 
La Comissió d’Avaluació tindrà la composició següent: 
 
• 4 vocals designats per la Direcció - Gerència de GSS. 

(amb 2 substituts) 
• 4 vocals facultatius designats pel comitè d’empresa 

(amb 2 substituts) 
 
 
2.6.2 Funcions de la comissió d’avaluació 
 
La comissió és responsable de: 
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• Valorar les sol·licituds d’inclusió al SIPDP 
• Coordinar  el procés de recollida dels documents referents al compliment de la jornada, a la 

formació continuada i docència, currículum científic i recerca i altres mèrits, per a procedir a 
l’avaluació 

• Valorar i quantificar els documents segons la norma 
• Detectar i analitzar possibles incoherències en el model d’avaluació 
• Valorar les propostes de revisió de nivell presentades 
• Elaborar les actes de cada reunió, amb la relació de casos avaluats i les resolucions 

adoptades, en base a les quals, la Direcció - Gerència de GSS farà les comunicacions adients 
als sol·licitants 

 
 
2.6.3 Competències de la comissió d’avaluació 
 
• Facultat per recaptar tota la informació necessària per aclarir qualsevol dubte, bé sigui 

demanant documentació complementària, convidant al cap o a l’interessat. 
• Delegar accions específiques en experts / professionals. 
• Podrà realitzar un estudi d’un nombre representatiu o tota la documentació per tal de 

corroborar o revaluar els resultats obtinguts 
• Proposar la revisió d’expedients per proposar-ne la seva revaluació i, si s’escau, per majoria de 

la Comissió, determinar el descens de nivell, només en els nivells que no siguin consolidables, 
article sisè de l’annex 18.  

• Podrà exonerar del requisit de permanència mínima al nivell B i C, excepcionalment i per 
causes raonades. 

 
 
2.6.4 Normes d’actuació de la comissió d’avaluació 
 
• Per la constitució de la Comissió serà necessari que assisteixin tots els vocals titulars o 

substituts. 
• Cap dels membres podrà participar en la reunió o reunions en que hagi d’avaluar-se ell mateix. 
• Les decisions de la Comissió podran ser reclamades en un termini de 15 dies hàbils des de la 

comunicació a l’interessat davant la Gerència de GSS, que les resoldrà previ informe de la 
mateixa Comissió i exhaurirà la possibilitat de recórrer internament. 

 
 
 2.7 AMBIT PERSONAL. Podran participar en el sistema els titulats de grau superior assistencials 
del grup 1.2. del Conveni de nivell III i nivell II amb una experiència hospitalària i/o en primària de 
cinc o més anys en una mateixa tasca o servei, en el cas dels metges sense titulació 
d’especialistes.  

 
No queda comprés el personal que sigui contractat específicament per a la realització de guàrdies 
mèdiques. Aquest excepció no compren els facultatius que realitzin llur jornada ordinària al servei 
d’urgències, encara que la distribució de la seva jornada sigui irregular. 

 
2.8 ADAPTABILITAT. El sistema tindrà caràcter de genèric adaptant-se a la cultura organitzativa de 
cada centre i al sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional ja existents. 

 
 

3. COMPONENTS BÀSICS DEL SISTEMA 
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3.1 ACCÉS GENERAL. Donada la voluntarietat d’aquest, l’accés a cada nivell serà sol·licitat pel 
facultatiu, tant pel que fa al moment d’entrada al sistema com, en el seu cas, els possibles canvis a 
nivell superior, en els terminis establerts a cada institució. 

 
El facultatiu, en el moment de la sol·licitud, caldrà que reuneixi els requisits adients per a cada 
nivell i superar les avaluacions que es determinin. 
 
L’accés al nivell corresponent a cada institució per als nous ingressos es podrà sol·licitar per 
l’interessat als dotze mesos de la seva incorporació i als sis mesos en el supòsit que ja hagi estat 
avaluat per una altra institució amb anterioritat.  
 
En el cas de no accedir al nivell sol·licitat després de dos avaluacions caldrà romandre 5 anys en el 
darrer nivell assolit abans de demanar una nova avaluació. 
 
 
3.2 CARACTERÍSTIQUES DELS NIVELLS. Els nivells es denominaran:  

 
- Nivell A: Adjunt 
- Nivell B: Sènior 
- Nivell C: Consultor 
- Nivell D: Màster 

 
La permanència mínima per nivell s’estableix en: 

 
1 any amb el títol d’especialista o 5 sense títol, d’experiència per accedir al nivell d’adjunt 
 
6 anys de permanència en el nivell adjunt per accedir al nivell sènior 

 
7 anys de permanència en el nivell sènior per accedir al nivell de consultor 
 
9 anys de permanència en el nivell de consultor per accedir al nivell de màster. 
 
Els nivells dels sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional, llevat del primer, 
segon i tercer nivell, són de caràcter no consolidable.  
 
La permanència o no en el nivell es produirà:  
 
- Per avaluació ordinària a la finalització del període mínim de permanència. 
 
- Per avaluació excepcional, sol·licitada per l’empresa o per la representació unitària dels 
treballadors. 
 
 
3.3 REQUISITS D’ACCÉS PER A CADA NIVELL 
 
a) Per al nivell A:  
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Estar en possessió del títol d’especialista o acreditar cinc o més anys d’experiència hospitalària o 
d’atenció primària segons el cas en una mateixa activitat o servei, i /o en un centre d’Atenció 
Primària segons el cas. 
 
Portar un mínim d’un any de prestació efectiva de serveis en el centre avaluador. 
 
Tenir una dedicació igual o superior al 50% de la jornada màxima anual determinada al Conveni, 
sempre i quan la reducció de la jornada no hagi estat a petició del facultatiu. S’exclourà d’aquest 
supòsit la reducció de jornada per lactància o la reducció de jornada per tenir cura d’un menor, d’un 
familiar o d’un discapacitat físic, psíquic o sensorial. 
 
b) Per al nivell B i C: 
 
Tindran accés els especialistes titulars que acreditin la permanència mínima per nivell establerta en 
el punt 3.2. 
 
A aquests efectes, quedaran equiparats com a especialistes titulars, els biòlegs que hagin obtingut 
la qualificació de biòlegs especialistes en anàlisi clínics, títol aprovat per la Junta General del 
Col·legi Oficial de Biòlegs en data 26 de setembre de 1992. 
 
Les comissions avaluadores de cada institució, d’acord amb les característiques generals del 
sistema descrites als punt 2, establiran els aspectes a valorar en cada cas i en cada centre. 
 
En qualsevol cas es fugirà de fórmules que suposin automatisme en els canvis de nivell. 
 
Els mèrits assistencials i les aportacions des de la participació i la implicació representaran 
percentualment la part més destacada de l’avaluació. 
 
Tenir una dedicació igual o superior al 50% de la jornada màxima anual determinada al Conveni, 
sempre i quan la reducció de la jornada no hagi estat a petició del facultatiu. S’exclourà d’aquest 
supòsit la reducció de la jornada per lactància o la reducció  de la jornada per tenir cura d’un 
menor, d’un familiar o d’un discapacitat físic, psíquic o sensorial. 
 
 
c) Per al nivell D: 
 
Tindran accés els especialistes titulats que acreditin la permanència mínima en el punt 3.2. 
 
En qualsevol cas es fugirà de fórmules que suposin automatisme en els canvis de nivell. 
 
Es crearà una comissió que definirà el contingut del quart nivell de nova creació i revisarà, a la llum 
de les previsions, en particular dels incentius per objectius, els continguts dels tres primers nivells. 
 
Excepcionalment i, per causes raonades podrà exonerar-se del requisit de permanència mínima, 
per aquell nivell. Es consideren causes raonades: el reconegut prestigi professional, l’haver assolit el 
nivell A, B, C o D al centre de procedència o un destacat currículum científic  i altres mèrits, així per 
cada 15 punts de més, es restarà un any de permanència fins un màxim de 2 anys. 
 
 
 
3.4 RETRIBUCIÓ 
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Cada nivell, per jornada completa, serà retribuït amb el complement anual, abonat en dotze 
mensualitats, que consta en la taula de l’annex 14 del VIIè Conveni. Les jornades inferiors seran 
retribuïdes proporcionalment.  

 
 
4 DEFINICIÓ DEL PERIODE TRANSITORI PER LA INTEGRACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL 
GRUP 1 L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT.  
 
 
4.1.- DESPLEGAMENT TRANSITORI DEL SISTEMA:  
 
1. Durant l’últim trimestre de 2006, tots els professionals que, amb la dedicació mínima de jornada 
exigida amb caràcter general (50%), estiguin en aquell moment prestant serveis en primària i 
acreditin 6 anys d’experiència en el mateix centre o institució sanitària, accediran al Nivell A 
automàticament i començaran a percebre la retribució corresponent amb efectes d’1 d’octubre de 
2006.  
 
2. Durant el segon trimestre de 2007, els professionals que, amb la dedicació mínima de jornada 
exigida amb caràcter general (50%), estiguin prestant serveis en aquell moment en primària i que 
vulguin ser promoguts al Nivell B hauran de sol·licitar-ho a la direcció del centre i, acreditar a 31 de 
març de 2007, una vinculació amb la institució igual o superior a 13 anys. Un cop aprovada per la 
direcció l’accés del professional al Nivell B, la percepció de la retribució corresponent començarà a 
meritar-se a partir de l’1 de juliol de 2007.  
 
Durant el segon trimestre de 2008, els professionals que, amb la dedicació mínima de jornada 
exigida amb caràcter general (50%), estiguin en aquell moment prestant serveis en primària i hagin 
assolit en 2007 el Nivell B del SIPDP, i vulguin accedir al Nivell C, hauran de sol·licitar-ho a la 
direcció de la institució i acreditar una vinculació amb la institució igual o superior a 18 anys. Un 
cop aprovat l’accés al Nivell C, la percepció de la retribució corresponent començarà a meritar-se a 
partir de l’1 de juliol de 2008.  
 
Durant la vigència del conveni col·lectiu la Comissió Paritària farà el seguiment de la implantació i 
del compliment d’aquest període transitori fins a la seva finalització.  
 
 
 
5  ABSORCIÓ I COMPENSACIÓ  
 
Amb la salvetat a què es fa referència al paràgraf següent, els complements retributius que 
s’estableixen per a cada nivell absorbiran i compensaran les millores econòmiques superiors a les 
establertes en el Conveni Col·lectiu que pugui tenir cada treballador. Això amb independència de la 
denominació, origen, caràcter i quantia de les esmentades millores i, fins i tot absorbiran 
complements de responsabilitat o comandament no lligats a llocs de treball de responsabilitat o 
comandament, que tinguessin com a objecte el reconeixement professional.  
 
Únicament no seran absorbibles les millores que pugui tenir el treballador referides a aquells 
complements salarials tipificats en el Conveni que retribueixin condicions especials de lloc de 
treball i que són: Plus diumenges, Plus festius intersetmanals, Nocturnitat, Complement de 
responsabilitat, supervisió o comandament, Guàrdies i aquelles altres millores de complements 
retributius que hagin estat pactades col·lectivament per escrit amb el Comitè d’empresa.  
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6 INAPLICACIÓ DEL SISTEMA 
  
Es podrà produir la no aplicació de tot el sistema de promoció, incentivació i desenvolupament 
pactat en aquest document en aquells centres en els quals - en un període de tres anys - les 
pèrdues acumulades al compte d’explotació superin el 10% de la xifra del pressupost ordinari de 
despeses de l’any anterior.  
 
A l’efecte de poder-se acollir a l’exempció establerta en el paràgraf anterior, serà necessari que les 
empreses ho sol·licitin a la Comissió paritària del Conveni i que aportin tota aquella documentació 
que fos requerida per aquesta per tal de conèixer la seva situació real. 
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REGLAMENT SIPDP 
 
 
 

1. COMPLIMENT DE JORNADA   

Per poder assolir els diferents nivells de carrera professional dintre del sistema d’incentivació 
promoció i desenvolupament del grup I, serà necessari que el professional tingui un compliment 
correcte de la seva jornada.  

La jornada del professional es reflectirà en la següent taula que haurà d’omplir i ser validada 
posteriorment pel cap de servei o superior. 

L’acompliment de la jornada per part del professional i la seva validació pel cap de servei o 
superior, serà un pas previ imprescindible per accedir al nivell de carrera professional demanat.  

 

 

Hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

08-09               

09-10               

10-11               

11-12               

12-13               

13-14               

14-15               

15-16               

16-17               

17-18               

18-19               

19-20               

20-21               

21-22               

22-08               
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2. BAREM ASSISTENCIAL QUANTITATIU  (40 punts ) 

Per valorar l’aportació de cada professional a l’empresa en l’àmbit assistencial quantitatiu, es 
valorarà el compliment d’objectius individuals.  

Els objectius es basaran en la seva explicitació i avaluació continuada del seu compliment, 
pretenent que cada professional orienti la seva activitat als objectius estratègics de l’organització, 
així com desenvolupar una cultura organitzativa orientada cap a la millora dels processos i dels 
resultats.  

Els objectius a complir s’establiran periòdicament per acord entre la Direcció del centre i els 
responsables de cada unitat assistencial i els professionals durant el primer trimestre de l’any en 
curs.  

El compliment dels objectius es mesuraran fent la mitjana del període treballat en els darrers 5 
anys previs a la  petició de nivell. 

Els facultatius que vinguin d’altres centres amb sistema d’objectius hauran de demostrar aquest 
compliment en els darrers anys.  

Els facultatius que provinguin d’un entorn hospitalari que no tinguin implantat el sistema d’objectius 
es valoraran fent la mitjana del compliment dels objectius dels darrers anys de permanència a 
GSS.  

Als responsables de servei / departament no se’ls valorarà l’assoliment d’objectius de la resta de 
l’equip, tant sols els seus individuals i els comuns del servei. 

La puntuació d’aquest objectiu ve reflectida en el següent quadre:  

  OBJECTIUS ANUALS 
% 

Acompliment 1er any 2on any 3er any  4rt any 5è any 

< 50% 0 0 0 0 0 

51%- 55% 3 3 3 3 3 

56%- 65% 4 4 4 4 4 

66%- 75% 5 5 5 5 5 

76%- 85% 6 6 6 6 6 

86%- 95% 7 7 7 7 7 

96%- 100% 8 8 8 8 8 

Els barems que segueixen es refereixen al període avaluat, o sigui des de l’obtenció del nivell al 
qual pertany el sol·licitant, els mèrits anteriors no seran valorats. 
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3. BAREM ASSISTENCIAL QUALITATIU (30 punts) 

Per a poder avaluar les diferents especialitats, s’han elaborat diferents barems qualitatius que 
s’adjunten a l’Annex 1. En l’annex 2 es relacionen totes les especialitats a avaluar. 

 

4.  FORMACIÓ CONTINUADA I DOCÈNCIA 

Cal aportar la fotocòpia dels justificants. Autoavaluació  Màxim 3 punts per apartat 

 

4.1 Accions formatives internes. Cal aportar el calendari de sessions i el resum de la mateixa / 
resum presentació en Power Point 

- Presentació en sessions clíniques del servei: 0.1 punts per cada sessió 
- Presentació en sessions generals de l’hospital: 0.25  punts per cada sessió 

- Presentació sessions bibliogràfiques: 0.1 punts per cada sessió  

4.2 Accions formatives externes. 

- Estada formativa a un altre centre sanitari (fora de formació MIR i abans d’obtenir el 
títol de l’especialitat) 0’5 punts / mes en un centre de l’estat i 1 punt /mes en un centre 
estranger. S’haurà d’acreditar l’acceptació per part de la institució i una memòria de 
l’estada de 10 fulls  Din A-4 a 1.5 espais.   

- Assistència a cursos de l’especialitat i / o els organitzats per GSS acreditats. 0.25 
punts per cada crèdit obtingut per la SEAFORMEC  (Sistema Español de Acreditación 
de la Formación Médica Continuada) i / o pel Consell Català de Formació Continuada. 

4.3 Ponent a congressos de l’especialitat a nivell de Catalunya. (no comunicacions)  1 punt 
per cada ponència. 

4.4 Ponent en congressos o fòrums relacionats amb l’especialitat (no comunicacions) a nivell 
estatal  1.5 punts per cada ponència 

4.5 Ponent en congressos o fòrums relacionats amb l’especialitat (no comunicacions) a nivell 
internacional: 2 punts per cada ponència 

4.6 Participa com a docent en la formació continuada organitzada per GSS: 0,5 punts / curs. 
4.7 Participa com a docent en la formació continuada als Equips d’Atenció Primària. 0.5 punts 

/curs 
4.8 Participa com a docent en la formació continuada organitzada per altres institucions: 1 punt 

/curs 
4.9 Organitza cursos de formació continuada per a professionals de GSS: 1 punt /curs. 



JUNY  2007 

 11

4.10 Organitza cursos de formació continuada i congressos (comitè organitzador i científic) de 
l’especialitat  per altres institucions: 1.5 punts /curs 

4.11 Docència de pregraduats (no professors contractats): 0.05  punts / mes. 

4.12 President / Moderador de taules rodones / ponències sobre l’especialitat: 1 punt per 
cadascuna 

4.13 Docència de postgraduats (màsters, cursos postgrau ...) 0.25 punts per hora.   

4.14 Tutors i o adjunts de residents: 0.5 punts per any. 

4.15 Master o subespecialitat en centres acreditats que tingui relació amb el lloc de treball: 1 
punt 
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5. CURRÍCULUM CIENTÍFIC  I RECERCA 

Cal aportar la fotocòpia dels justificants. Autoavaluació  L’interessat omplirà un full model on 
constaran les dades dels mèrits.  

    Nacional Internacional 

Comunicació oral presentada F 0,4 0,8 

  FF 0,2 0,4 

Cartell científic presentat F 0,2 0,4 

  FF 0,1 0,2 

Articles originals       

(revistes no indexades, pàgines web de societats 
científiques oficials de l’especialitat)

F 0,75 1 

  FF 0,5 0,75 

(revistes indexades) F 1,5 2,5 

 FF 0,75 1,25 

Notes clíniques o cartes T 0,2 0,4 

  FF 0,75 0,75 

Consultor de revistes científiques / any  1 2 

Assajos clínics aprovats i beques FISS R 1 1 
  FF 0,75 0,75 

Premis de recerca  1 2 
DEA (suficiència investigadora)  1  

Tesi doctoral llegida(1)  5   

                                              Cum Laude  +1   

Direcció de Tesis Doctorals  2.5  
Direcció / Participació en treballs de recerca, 
estudis multicèntrics publicats 

R 
1 2 

 FF 0.75 1.5 
Llibres   2 4 

Capítols en llibre  1 2 

Articles de revisió F 0,4 0,8 

 FF 0,2 0,4 

1) Tesi doctoral llegida sempre i quan aquesta s’hagi llegit durant els 8 anys previs a l’assoliment del nivell anterior 
i no s’hagi emprat anteriorment per assolir el nivell.El punts corresponents a tesi doctoral exclou els corresponents 
al certificat docent i DEA 

F: 1 ó 2 firmants; FF: altres firmants; T: tots els firmants; R: 1 responsable; CL: "cum laude". 
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6.   ALTRES MÈRITS : Cal aportar la fotocòpia dels justificants.  

6.1 Participació en activitats relacionades amb GSS / Regió Sanitària. Màxim 3 punts per 

subapartat  

• Participació activa en comitès o juntes de tot tipus (clínica, carrera professional, 

credencials...) : 0,25 punts per cada una que s’hi hagi estat per un període mínim 

de 2 anys 

• Participació en comissions (investigació ètica i assajos clínics, docència, 

infeccions, mortalitat, control de qualitat, històries clíniques, informàtica, farmàcia, 

......): 0,5 punts per cada una que s’hi hagi estat per un període mínim de 2 anys 

• Grups de treball / de millora de la qualitat assistencial: 1 punt si s’ha realitzat el 

treball per al qual va ser constituït. (Cal aportar el document i conclusions finals) 

6.2 Participació en activitats relacionades amb institucions alienes a GSS: (màxim 2 punts per 

subapartat ) 

• Participació en tasques d’organització d’activitats de l’especialitat (Acadèmia de 

Ciències Mèdiques, Societat Catalana, Nacional, Internacional, etc.): 1 punt / una 

• President / moderador de taules de comunicacions a cursos i congressos: 0.5 
punts / una 

• Membre de la Junta directiva d’una societat científica: 1 punt per societat. 

• Presidència de societat científica de l’especialitat: 2 punts. 

• Presidència d’altres societats científiques o professionals: 1 punt. 

• Membre de tribunal de Tesis Doctoral: 0,5 punts. Si es president 1 punt 

 

6.3 En aquest apartat també s’inclouran els mèrits que no es vegin recollits i que el professional 

consideri que son rellevants en la seva carrera professional. La puntuació d’aquest  serà com a 

màxim de 4 punts, La comissió es reserva el dret de valorar i puntuar els diferents mèrits aportats 

que completaran la puntuació dels apartats anteriors 



JUNY  2007 

 14

TAULA DE NIVELL 

 

 Nivell B 

Puntuacions 
mínimes 

Nivell C 

 Puntuacions 
mínimes 

Nivell D 

Puntuacions 
mínimes 

Barem quantitatiu (40 punts) 25 25 25 
Barem qualitatiu (30 punts) 20 23 26 
Formació Continuada i Docència 5 9 15 
Recerca i Currículum Científic 3 6 15 
Altres mèrits    
Total 60 75 100 

 
 
 
El Total és superior a la suma, per tant l’aspirant a nivell haurà de tenir més punts en algun dels 
diferents apartats. 
 
Excepcionalment i per causes raonades, podrà exonerar-se del requisit de permanència mínima 
per nivell. Es consideren causes: el reconegut prestigi professional, un destacat currículum científic, 
docent / recerca  i altres mèrits. 
Així per cada 15 punts de més, es restarà un any de permanència fins un màxim de 2 anys 
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ANNEX 1: BAREM ASSISTENCIAL QUALITATIU 
 
 
1- BAREM PER A ESPECIALITATS QUIRURGIQUES 
 

1. Història Clínica: (Quirúrgics)  (10 punts) 

Auditoria d’històries clíniques on s’avaluarà :   

• Consentiment Informat (2 punts) (*) 

• Avaluació Inicial del pacient (2 punts) (*) 

• Full Tractament Farmacològic (2 punts) (*) 

• Full Operatori (2 punts) (*) 

• Full d’Anatomia Patològica (2 punts) (*) 

  

2. Qualitat Informe d’Alta (16 punts) 

• Antecedents (2 punts) (*) 

• Diagnòstics actius (3 punts) (#) 

• Complicacions i morbiditats (3 punts) (#) 

• Procediments terapèutics i diagnòstics (3 punts) (#) 

• Tractament (3 punts) (#) 

• Pla de seguiment (2 punts) (*) 

 

3. Qualitat percebuda   (4 punts)   Informe de la direcció gerència 

• Número de reclamacions al professional, es farà la mitja del període avaluat: 

− Cap reclamació/any en el període avaluat: (4 punts) 

− 1 reclamació/any en el període avaluat : (2 punts) 

− > 1 reclamació/any en el període avaluat: (0 punts) 

 



JUNY  2007 

 16

( *) 

− Presència de ---------- en més de 95% de les històries auditades: (2 punts) 

− Presència de --------- entre el 91% i 95% de les històries auditades: (1 punt) 

− Absència de ---------------- en el 90% de les històries auditades: (0 punts) 

 
 

(#) 

− Presència de ---------- en  95-100 %  3 

− Presència de ---------- en  90-94 %  2 

− Presència de ---------- en  85-89 %  1 

− Presència de ---------- en  <85 %   0 
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2- BAREM PER A ANESTESIA I REANIMACIO 
 

1. Història Clínica (Anestèsia)  (10 punts) 
 

• Consentiment informat. (2 punts) (*) 

• Full ordre mèdica per a premedicació. (2 punts) ( *) 

• Full anestèsia. (2 punts) ( *) 

• Valoració preoperatòria. (2 punts) ( *) 

• Valoració risc anestèsic (ASA). (2 punts) ( *) 

 

 
 

2. Qualitat Maneig Anestesicoanalgèsic    (16 punts) 
 

• Monitorització perioperatòria: (3 punts) (#) 

• Maneig del dolor postoperatori immediat (EVA): (2 punts) (*) 

• Procediments terapèutics a la URPA: (3 punts) (#) 

• Condicions clíniques globals del pacient a l’alta de la URPA  
(test d’Aldrette): (2 punts) (*) 

• Supervisió mèdica de l’alta de la URPA: (3 punts) (#) 

• Valoració de l’analgèsia postoperatòria en pacients amb catèter perineural o 
epidural a la sala d’hospitalització: (3 punts) (#) 

 
URPA: Unitat de Recuperació Post-Anestèsica. 
EVA: Escala Visual Analògica. 
 

 

3. Qualitat percebuda   (4 punts)   Informe de la direcció gerència 

• Número de reclamacions al professional, es farà la mitja del període avaluat: 

− Cap reclamació/any en el període avaluat: (4 punts) 

− 1 reclamació/any en el període avaluat : (2 punts) 

− > 1 reclamació/any en el període avaluat: (0 punts) 
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( *) 

− Presència de ---------- en més de 95% de les històries auditades: (2 punts) 

− Presència de --------- entre el 91% i 95% de les històries auditades: (1 punt) 

− Absència de ---------------- en el 90% de les històries auditades: (0 punts) 

 
 

(#) 

− Presència de ---------- en  95-100 %  3 

− Presència de ---------- en  90-94 %  2 

− Presència de ---------- en  85-89 %  1 

− Presència de ---------- en  <85 %   0 
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3- BAREM PER A ANATOMIA PATOLÒGICA 
 

• Informe vinculat a la sol·licitud (16 punts) 

− Diagnòstic: (4 punts) 

90-100   4 

80-90  2 

<80  0 

− Topografia i procediment (4 punts) 

90-100   4 

80-90  2 

<80  0 

− Descripció macroscòpica (4 punts) 

90-100   4 

80-90  2 

<80  0 

− Codificació SNOMED (Codi internacional de Patologia) (4 punts) 

90-100  4 

80-90  2 

<80  0 

• Fotografia macroscòpica i recollida de material de peces quirúrgiques oncològiques 
per al Banc de Tumors (6 punts) 

90-100  6 

80-90  3 

<80  0 
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• Informe realitzat informàticament (8 punts) 

90-100  8 

80-90  4 

<80  0 
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4- BAREM PER A DOCUMENTACIÓ CLÍNICA 

 
1. Codificació altes hospitalàries d’aguts (CMBDAH)  (10 punts) 

 
• > 98% variables clíniques introduïdes i enviades dins del període establert pel 

CatSalut.  (10 punts)  

• 96-98 % variables clíniques introduïdes i enviades dins del període establert pel 
CatSalut.  (6 punts) 

• 94-95 % variables clíniques introduïdes i enviades dins del període establert pel 
CatSalut.  (4 punts) 

• < 94% (0 punts) 

 

2. Generació, validació i correcció d’errors retornats pel CatSalut de CMBDAH, CMBDCSM i 
CMBDSS    (10 punts) 

 
• Tramesa > 96% de variables clíniques errònies o no informades corregides dins 

del període establert pel CatSalut.  (10 punts)  

• 95-94 % de variables clíniques errònies o no informades corregides dins del 
període establert pel CatSalut.  (6 punts) 

• 93-92 % de variables clíniques errònies o no informades corregides dins del 
període establert pel CatSalut.  (4 punts) 

• < 92% (0 punts 

 

3. Gestió arxiu histories clíniques: actiu, passiu i extern (6 punts) 
 

• Control histories no localitzables amb sortida en una jornada < 4 %  (6 punts) 

• Control histories no localitzables amb sortida en una jornada < 5 %  (4 punts) 

• Control histories no localitzables amb sortida en una jornada < 6 %  (2 punts) 

• Control histories no localitzables amb sortida en una jornada < 6 %  (0 punts) 

 
4. Número de reclamacions al professional, es farà la mitja del període avaluat (4 punts): 

− Cap reclamació/any en el període avaluat: (4 punts) 

− 1 reclamació/any en el període avaluat : (2 punts) 

− > 1 reclamació/any en el període avaluat: (0 punts) 
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5- BAREM PER A FARMACIA 

1. Història Clínica: (Farmàcia)  (10 punts) 

• Informe complementari quan es realitza un canvi terapèutic (10 punts) 

Incloure 

o Recomanació de medicació (2 punts) 

96-100   2 

91-95  1 

<90  0 

o Dosi de medicament proposat ajustada segons interacció, funció renal, f. 
hepàtica i edat. (6 punts) 

96-100  6 

95-91  4 

90-86  2 

> = 85  0 

o Efectes secundaris i interaccions de la nova mediació respecte de 
l’anterior. (2 punts) 

96-100   2 

91-95  1 

<90  0 

2. Informació del pacient a l’alta: (10 punts) 

• Informació del tractament amb Interaccions i efectes secundaris consensuats amb 
el metge responsable (unitats d’hospitalització).  (10 punts) 

96-100   10 

95-91  6 
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90-86  4 

> =85  2 

3. Resultat valoració individual qualitat per continuar amb l’acreditació  segons norma ISO  

• Valoració d’objectius  (10 punts)   

91-100:  10 punts 

81-90:     8 

71-80:     6 

61-70:     4 

51-60 2 

< = 50        0 

 

Nota: en cas que el farmacèutic no pugui ser avaluat en els apartats 3.1 i 3.2, s'aplicaran 
els 30 punts del barem a l'apartat 3.3 
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6- BAREM PER A MEDICINA I CONSULTA EXTERNA 

1. Història Clínica: (Metges i Consulta Externa) (10 punts) 

Auditoria d’històries  clíniques on s’avaluarà:   

• Antecedents (2 punts) (*) 

• Exploració (2 punts) (*) 

• Impressió diagnòstica (2 punts) (*) 

• Proves sol·licitades (amb resultat inclòs) (2 punts) (*) 

• Full tractament farmacològic (2 punts) (*) 

(Recollirà: Diagnòstic principal, diagnòstics secundaris que afecten el tractament, 
al·lèrgies,  data i signatura.)  

 

2. Qualitat Informe d’Alta (16 punts) 

• Antecedents (2 punts) (*) 

• Diagnòstics actius (3 punts) (#) 

• Complicacions i morbiditats (3 punts) (#) 

• Procediments terapèutics i diagnòstics (3 punts) (#) 

• Tractament (3 punts) (#) 

• Pla de seguiment (2 punts) (*) 

 

3. Qualitat percebuda   (4 punts)   Informe de la direcció gerència 

• Número de reclamacions al professional, es farà la mitja del període avaluat: 

− Cap reclamació/any en el període avaluat: (4 punts) 

− 1 reclamació/any en el període avaluat : (2 punts) 

− > 1 reclamació/any en el període avaluat: (0 punts) 
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( *) 

− Presència de ---------- en més de 95% de les històries auditades: (2 punts) 

− Presència de --------- entre el 91% i 95% de les històries auditades: (1 punt) 

− Absència de ---------------- en el 90% de les històries auditades: (0 punts) 

 
 

(#) 

− Presència de ---------- en  95-100 %  3 

− Presència de ---------- en  90-94 %  2 

− Presència de ---------- en  85-89 %  1 

− Presència de ---------- en  <85 %   0 
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7- BAREM PER A DIAGNÓSTIC PER LA IMATGE 

1. Informe vinculat a la sol·licitud (20 punts) 

− Orientació diagnòstica: (4 punts) 

90-100   4 

80-90  2 

<80  0 

− Tècnica realitzada (4 punts) 

90-100   4 

80-90  2 

<80  0 

− Informe (4 punts) 

90-100   4 

80-90  2 

<80  0 

− Conclusió (4 punts) 

90-100  4 

80-90  2 

<80  0 

− Recomanació segons conclusió (4 punts) 

90-100   4 

80-90  2 

<80  0 
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2. Estadiatge mamografies segons bi-rads (2 punts) 

90-100   2 

80-90  1 

<80  0 

3. Informe realitzat informàticament (8 punts) 

90-100   8 

80-90  4 

<80  0 
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8- BAREM PER A LABORATORI: MICROBIOLOGIA 
 

1. Informació i col·laboració amb la unitat de infecció nosocomial de HSM  (10 punts) 

• Col·laboració diària amb notificació de cultius positius.  (10 punts) 

95-100   10 

94-90  6 

89-85  4 

>85  2 

2. Resultat valoració individual qualitat per continuar amb l’acreditació  segons norma ISO  

• Valoració d’objectius  (20 punts)   

90-100:  20 punts 

80-90:     16 

70-80:     12 

60-70:     8 

50-60: 4 

<50:        0 
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9- BAREM PER A PSICOLOGIA 

1. Eficiència: 6 punts. Informe de la direcció mèdica 

- Altes donades: ha de constar en la història del pacient si aconsegueix l’alta i el criteri pel 
qual aquesta és donada: 3 punts 

- Dies de tancament d’agenda a CCEE (exclou període de vacances i dies prèviament 
autoritzats per la Direcció Mèdica de GSS):cap dia de tancament d’agenda en els últims 3 
anys:  3 punts  

2. Històries clíniques: 20 punts Informe d’avaluació del servei de documentació de les històries 
auditades seguint la guia de recomanacions elaborada per la comissió d’històries clíniques. 
S’auditaran un mínim de 10 històries clíniques per any del període avaluat que continguin els ítems 
que a continuació s’especifiquen:  

 - Audit d’històries clíniques on s’avaluarà :  

  - Contracte terapèutic: 2 punts 

• Presència del contracte terapèutic en el 100% de les històries auditades: 2 
punt 

• Presència del contracte terapèutic entre el 91% i 100% de les històries 
auditades: 1 punt 

• Absència del contracte terapèutic en el 90% de les històries auditades: 0 
punts 

  - pla terapèutic: 2 punts 

• Presència de pla terapèutic en el 100% de les històries auditades: 2 punt 
• Presència de pla terapèutic entre el 91% i 100% de les històries auditades: 

1 punt 
• Absència de pla terapèutic en el 90% de les històries auditades: 0 punts 

- hipòtesis de treball (seguint el model bio psico social, en que es descriguin les 
hipòtesis per els quals el símptoma es manifesta tenint en compte aquests 
tres àmbits): 2 punts 

• Presència d’hipòtesis de treball en el 100% de les històries auditades: 2 
punt 

• Presència d’hipòtesis de treball entre el 91% i 100% de les històries 
auditades: 1 punt 

• Absència d’hipòtesis de treball en el 90% de les històries auditades: 0 
punts 
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- Avaluació inicial del pacient (Història clínica clàssica: antecedents, motiu de 
consulta, tractaments anteriors, etc.) així com informacions extreta d’altres fonts 
(família, treball, altres professionals, etc.): 2 punts 

• Presència d’avaluació del pacient en el 100% de les històries auditades: 2 
punt 

• Presència d’avaluació del pacient entre el 91% i 100% de les històries 
auditades: 1 punt 

• Absència d’avaluació del pacient en el 90% de les històries auditades: 0 
punts 

- Qualitat de l’informe final. Epícrisi: diagnòstic principal codificat, procés terapèutic, 
evolució del cas, criteris d’alta, etc. 10 punts 

• Presència d’epícrisi i codificacions en l’informe d’alta en el 100% de les 
històries auditades: 10 punts 

• Presència d’epícrisi i codificacions en l’informe d’alta entre el 91% i 100% 
de les històries auditades: 5 punts 

• Absència d’epícrisi i codificacions en l’informe d’alta en el 90% de les 
històries auditades: 0 punts 

- Material psicodiagnòstic utilitzat i informe/s corresponent/s. Presència d’una 
valoració psicomètrica com a mínim.:  2 punts 

• Presència de material psicodiagnòstic en el 100% de les històries 
auditades: 2 punt 

• Presència de material psicodiagnòstic entre el 91% i 100% de les històries 
auditades: 1 punt 

• Absència de full de material psicodiagnòstic en el 90% de les històries 
auditades: 0 punts 

3. Qualitat percebuda: 4 punts Informe de la direcció gerència 

 - Número de reclamacions al professional, es farà la mitjana del període avaluat: 

  - > 1 reclamació/any en el període avaluat: 0 punts 

  - 1 reclamació/any en el període avaluat : 2 punts 

  - Cap reclamació/any en el període avaluat: 4 punts 
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ANNEX 2: ESPECIALITATS 
ESPECIALITATS BAREM 

AL·LÈRGIA CONSULTES EXTERNES 

ANATOMIA PATOLOGICA PROPI 
ANESTESIA I REANIMACIÓ PROPI 
APARELL DIGESTIU CONSULTES EXTERNES 
ARXIU I DOCUMENTACIÓ PROPI 
BIOLOGIA LABORATORI I MICROB 
CARDIOLOGIA CONSULTES EXTERNES 
CIRUGIA GENERAL QUIRURGIC 
DERMATOLOGIA CONSULTES EXTERNES 
DIAGNOSTIC PER LA IMATGE PROPI 
ENDOCRINOLOGIA CONSULTES EXTERNES 
FARMACIA PROPI 
GERIATRIA CONSULTES EXTERNES 
GINECOLOGIA I OBSTETRICIA CCEE I QUIRURGIC 
H DIA GERIATRIA CONSULTES EXTERNES 
HEMATOLOGIA CONSULTES EXTERNES 
HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI CONSULTES EXTERNES 
LABORATORI LABORATORI I MICROB 
MEDICINA DEL TRABAJO CONSULTES EXTERNES 
MEDICINA INTERNA CONSULTES EXTERNES 
MICROBIOLOGIA PROPI 
NEFROLOGIA CONSULTES EXTERNES 
NEUROLOGIA CONSULTES EXTERNES 
ODONTOLOGIA QUIRURGIC 
OFTALMOLOGIA QUIRURGIC 
ONCOLOGIA CCEE 
OTORRINO QUIRURGIC 
PADES CONSULTES EXTERNES 
PNEUMOLOGIA CONSULTES EXTERNES 
PSICOLOGIA PROPI 
PSQUIATRIA AGUTS CONSULTES EXTERNES 
PSQUIATRIA SUBAGUTS CONSULTES EXTERNES 
REHABILITACIÓ CONSULTES EXTERNES 
REUMATOLOGIA CONSULTES EXTERNES 
TRAUMATOLOGIA QUIRURGIC 
UFISS HAV CONSULTES EXTERNES 
UFISS URGENCIAS CONSULTES EXTERNES 
UNITAT DE CURES INTENSIVES CONSULTES EXTERNES 
UNITAT DE DIAGNÒSTIC RÀPID CONSULTES EXTERNES 
UROLOGIA QUIRURGIC 
URPI CONSULTES EXTERNES 
USS CONSULTES EXTERNES 
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