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1 INTRODUCCIÓ 

El qüestionari EESRI està fet en un formulari d’Adobe Acrobat (PDF) que permet 

introduir les dades del centre hospitalari declarant. 

 

Està estructurat en 11 mòduls d’informació: de la lletra A a la K, i a la part final 

incorpora el document de declaració responsable de les dades facilitades (anomenat 

anteriorment “Acta d’acompliment”). El formulari està dissenyat per activar i/o 

desactivar conceptes a emplenar segons les seleccions que es realitzin, per tant es 

recomana anar omplint segons l’ordre de mòduls establert. 

  

Un cop validat es genera un fitxer amb la informació per ser enviat en suport 

electrònic (CD) per correu certificat al Departament de Salut juntament amb el 

document imprès i signat de declaració responsable de les dades enviades. 

 

 

REQUISITS MÍNIMS PER A LA UTILITZACIÓ DEL FORMULARI: 

 
-Ordinador: PC o portàtil amb SO Windows XP o superior. 

-Programari: Adobe Acrobat Reader 9.2 o superior.  

 Disponible a: http://get.adobe.com/es/reader/ 

-Impressora: impressió del document de declaració responsable de dades. 

 

ESQUEMA DEL PROCEDIMENT: 

 

 

 

http://get.adobe.com/es/reader/
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L’objectiu d’aquest document és descriure les funcionalitats principals que es poden 

realitzar amb el formulari electrònic per aportar les dades estadístiques: 

 

Les funcionalitats principals del formulari són: 

 

1. Activació automàtica de caselles: el formulari activa automàticament alguns 

conceptes segons la selecció o informació d’altres conceptes del formulari. 

 

2. Validació de mòduls: el formulari permet la validació per mòdul (validació 

modular) i la validació conjunta de tots els mòduls (validació intermodular). 

 

3. Guardar dades del formulari: el formulari permet guardar la informació per 

continuar emplenant-lo en un futur. 

 

4. Generació de fitxer de sortida: un cop emplenat el formulari és necessari 

generar el fitxer de sortida (en format XML). 

 

5. Cerca de codis al formulari: el formulari permet la cerca de codis per tal 

d’estalviar temps a l’hora de corregir avisos o errors. 

 

6. Impressió del document de declaració responsable de les dades facilitades en el 

qüestionari EESRI: impressió del document per emplenar-lo, signar-lo i enviar-

lo juntament amb el CD que conté el fitxer XML de sortida. 
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2 INDICACIONS PRÈVIES 

 2.1   Introducció de les dades identificatives principals 

 

Versió del qüestionari, any  i codi del centre declarant: 

 

- Cada any s’ha de descàrregar la versió en vigor del qüestionari del web del 

Departament de Salut. 

 

- La variable “Any” s’ha d’introduir a la casella adient i correspon a l’any del 

qüestionari, NO a l’any actual. 

 

- Per indicar el codi del centre declarant a la casella desplegable, cal marcar 

prèviament el municipi al qual pertany (desplegable). Un cop seleccionat el 

municipi i el centre, automàticament es carreguen les dades principals dels 

centre seleccionat (codi de centre, nom del centre, adreça, municipi...). 

2.2   Ajudes 

El formulari conté una ajuda general per als mòduls (part superior dreta, indicat amb 

“i”) i una ajuda referent a cada variable; per visualitzar l’ajuda de cada variable cal 

situar el cursor sobre la casella de la variable corresponent. 

 

 

2.3 Introducció de dades i navegació 

- Les dades s’introdueixen amb els valors adequats; per acceptar-les cal prémer la 

tecla “Enter”. 

- També es pot passar al camp següent prement la tecla tabulació (“TAB”) i per tornar 

a l’anterior “Shift TAB”. 
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3 FUNCIONALITATS DEL FORMULARI PDF 

3.1 Activació automàtica de caselles 

El formulari està dissenyat per activar i/o desactivar conceptes a emplenar segons les 

seleccions que es realitzin; és a dir, si per exemple s’activa en el mòdul “A2. Oferta 

assistencial” l’especialitat mèdica en “U.9 Aparell digestiu”, automàticament el 

formulari activa els conceptes: 

 

1. Mòdul C PERSONAL: personal sanitari facultatiu en aparell digestiu 

(CP4701,ZC4701,CP4703,ZC4702,CP4705,ZC4703). 

2. Mòdul F2 ACTIVITAT EN CONSULTES: activitat en aparell digestiu a 

l’hospital (FA2809,FA2810). 

 

En cas contrari, si es desactivés l’opció “U.9 Aparell digestiu” en el mòdul “A2. Oferta 

assistencial”, automàticament el formulari desactivaria i esborraria les dades dels 

conceptes: 

 

1. Mòdul C PERSONAL: personal sanitari facultatiu en aparell digestiu 

(CP4701,ZC4701,CP4703,ZC4702,CP4705,ZC4703). 

2. Mòdul F2 ACTIVITAT EN CONSULTES: activitat en aparell digestiu a 

l’hospital (FA2809,FA2810). 

 

Exemple il·lustratiu: 

 

 Estat inicial 

 
Imatge 1. Estat inicial 
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 Activació de l’oferta assistencial “U.9 Aparell digestiu” 

 

 
                        Imatge 2. Activació de conceptes 

 

 Desactivació de l’oferta assistencial “U.9 Aparell digestiu”: tornaria a l’estat 

inicial i esborraria els valors que s’haguessin introduït als conceptes indicats. 

 

S’ha de tenir en compte que la majoria de conceptes definits a l’oferta assistencial 

(mòdul A.2) activen o desactiven conceptes en la resta del formulari electrònic. També 

hi ha conceptes dins el formulari que en emplenar-los activen automàticament altres 

conceptes; per exemple, si s’introdueix informació en algun dels conceptes del mòdul I 

(“Activitat assistencial segons el règim econòmic dels pacients”) automàticament el 

sistema activa les caselles corresponents del mòdul K (“Ingressos corrents”), és a dir, 

informem que hi ha hagut prestació de serveis a particulars en urgències (IR0104 del 

mòdul I); també activa automàticament el concepte d’ingressos per prestació de 

serveis a particulars a urgències (KI0501 del mòdul K) perquè s’hi introdueixi la 

informació corresponent. 

 

3.2 Validació de mòduls 

Per validar la informació del formulari electrònic, aquest disposa en cada un dels 

mòduls d’un botó per validar la coherència de la informació continguda a cada mòdul; 

a més, al final del document de declaració responsable de les dades facilitades hi ha 

també un botó (“Validar”) que permet validar la coherència de les dades entre els 

diferents mòduls. 
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 Validació per mòdul: 

 

 
Imatge 3. Botó de validació modular 

 

 

 Validació entre mòduls: 

 

 
Imatge 4. Botó de validació entre mòduls 

 

Un cop es valida un mòdul o bé es validen les dades entre els diferents mòduls, el 

sistema informa visualment de les incidències trobades al formulari (imatge 5.1 i 5.2) 

i, a més, detalla per escrit a la darrera plana del formulari (Avisos i errors, imatge 6) 

tots els errors i/o avisos que el sistema hagi detectat. També marca amb un requadre 

en vermell tots aquells conceptes que han originat un error (imatge 7). 
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Poden aparèixer dos tipus d’incidències/advertiments: 

 

- ERRORS: dades que s’han de revisar i rectificar ja que no permeten la validació final 

del qüestionari. 

 
Imatge 5.1. Visualització d’errors 

 

- AVISOS: dades que s’haurien de revisar però que permeten la validació final del 

qüestionari. 

 

 
Imatge 5.2. Visualització d’avisos 

 

 

 
Imatge 6. Detall d’errors i avisos a la darrera plana del formulari 
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Imatge 7. Detecció dels conceptes incorrectes (requadre vermell) 

 

3.3 Cerca de codis amb Adobe 

El formulari PDF disposa d’una opció de recerca dins el formulari amb les tecles 

“Ctrl+F” (imatge 8). Aquesta opció permet la recerca de text dins el formulari. 

 

Amb aquesta opció, un cop s’han realitzat les validacions –i com que a la majoria de 

validacions està incorporada la formula de càlcul–, podem fer una cerca per un dels 

codis indicats i el formulari automàticament cerca el codi en tot el formulari i se situa 

sobre el primer “text/codi” que troba; en el cas que no sigui el que es desitja, es pot 

prémer “Enter/Return” per cercar un altre codi dins del formulari. 

 

 
Imatge 8. Cerca al formulari 

 

3.4 Guardar les dades del formulari 

El formulari disposa d’un botó “Desar” (imatge 9) en cada mòdul que permet guardar 

el formulari en l’estat en què es troba per poder continuar més tard introduint la resta 

de la informació. 

 

 
Imatge 9. Botó per desar el formulari 
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Quan se selecciona el botó de “Desar” el sistema mostra una pantalla (imatge 10) per 

poder especificar un nom i un ruta on desar el formulari. 

 

 
                                        Imatge 10. Desar el formulari 

Generació del fitxer de sortida 

Un cop s’ha emplenat tot el formulari, estan validats tots els mòduls i s’ha fet la 

validació intermodular, el sistema permet generar el fitxer de sortida XML amb 

tota la informació per ser enviada al Departament de Salut. Per executar aquesta 

opció, a la pàgina del document de declaració responsable de les dades facilitades hi 

ha el botó “Generar XML” (imatge 11) que permet la generació del fitxer que 

s’envia al Servei d’Informació i Estudis (SIE). Un cop es clica sobre el botó 

“Generar XML”, el sistema mostra una pantalla (imatge 9) que permet donar un nom i 

una ruta al fitxer. Aquest fitxer s’ha de gravar en un CD que juntament amb el 

document de declaració responsable de les dades facilitades, s’ha d’enviar per correu 

certificat al Departament de Salut. 

 

 Imatge 11. Botò per  generar el fitxer de sortida XML 
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3.5 Impressió del document de declaració responsable de les 
dades facilitades 

 

El formulari permet imprimir aquest document perquè es pugui signar i enviar per 

correu certificat juntament amb el CD que contindrà el fitxer XML de sortida a 

l’adreça que s’indica. Per imprimir el document s’ha de clicar en el botó “Imprimir 

Acta” situat al final del formulari (imatge 12). 

 

 
 Imatge 12. Botó d’impressió del document de declaració responsable de les dades  

                   facilitades 

3.7      Canvis en el formulari 
 

Un cop generat el fitxer XLM si es vol fer algun canvi en el formulari s’ha de prémer el 

botó “Desbloquejar” (imatge 13), fer les rectificacions adients, tornar a validar i 

generar el fitxer XLM de nou. 

 
 
 

 Imatge 13. Botó de desbloquejar 
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3.8      Exportar/Importar formularis per a canvis de versió 

3.8.1       Versions Adobe Acrobat Reader 9.2 o superior 

 

En cas de que per algun motiu s’hagi de realitzar un canvi de versió del formulari 

durant el procés obert per omplir les dades, el formulari disposa de la possibilitat de 

exportar les dades d’un formulari electrònic i carregar-les en un altre formulari 

electrònic. D’aquesta manera es mantindrà tota la informació introduïda en el 

formulari original i es podrà carregar a la nova versió. 

 

Per realitzar aquesta operació s’hauran de seguir les següents passes : 

 

1. Obrir el formulari on tenim la informació i prémer sobre la opció “Ampliado”, 

que permet accedir a les opcions ampliades per poder (Importar i/o exportar la 

informació).  

 

 
Imatge 14. Opcions ampliades Adobe Reader 

 

2. Un cop desplegat el menú d’opcions, seleccionar l’opció “Exportar datos”. 

Aquesta opció permetrà la generació d’un fitxer “XML” que es podrà carregar 

amb posterioritat a una altre versió del formulari. 

 

 
                                                        Imatge 15. Opció per exportar dades 
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3. Apareixerà una pantalla que ens indicarà el nom del fitxer i on volem desar les 

dades. En aquest punt s’ha de seleccionar la carpeta on es vol deixar el fitxer i 

el nom del mateix i després prémer sobre la opció de “Guardar”. 

 

 
                         Imatge 16. Guardar dades 

 

4. Després de desar la informació, tancarem el formulari actual i obrirem la nova 

versió del formulari, a la primera plana del formulari, ubicat al final de tot 

de la pàgina a la dreta es pot visualitzar la versió del formulari sobre la 

que s’està treballant. 

 

Un cop obert el formulari accedirem a la opció “Ampliado” (Veure punt 1). 

 

5. A les opcions disponibles accedirem a la opció “Importar Datos”. Per tal de 

carregar les dades que hem desat amb anterioritat.  

 

 
Imatge 17. Opció per importar dades 
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6. Apareixerà una nova pantalla on haurem de seleccionar el fitxer que hem desat 

amb anterioritat, es a dir, haurem d’anar a la carpeta on s’ha desat el fitxer, 

seleccionar-lo i prémer sobre el botó “Abrir”. 

 

 
Imatge 18. Carregar dades 

 
 

7. En el moment que finalitza la carrega de les dades, es pot continuar treballant 

amb la nova versió del formulari. 

 

3.8.2       Altres versions d’Adode Acrobat Reader 

 

En cas d’utilitzar versions anteriors de l’Abobe Acrobat Reader 9.2, per importar i/o 

exportar dades d’una versió a altra s’ha de seguir el mateix procediment seguint 

(Documento/Formularios/Importar i/o Exportar). 
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4 GESTIÓ DE VERSIONS 

 

4.1 Actualitzacions a la Versió 1.59 (EESRI 2014) 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte a l’activació de l’oferta assistencial 

(mòdul A2) U.25 Obstetrícia i U.26 Ginecologia i el mòdul H2. Activitat 

quirúrgica. 

4.2 Actualitzacions a la Versió 1.58 (EESRI 2013) 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte a l’activació de l’oferta assistencial 

(mòdul A2) U.25 Obstetrícia i U.26 Ginecologia. 

 

 Correccions ortogràfiques a l’Avís Mod 174 i l’Avís Mod 175. 

4.3 Actualitzacións a la Versió 1.57 (EESRI 2012) 

 

 Canvi de l’etiqueta de la variable “Càrrec” per “Càrrec del responsable” al 

mòdul A1. 

 

 Canvi de l’etiqueta de la variable “Dotació instal·lada (a 31 de desembre)” 

i “Dotació en funcionament (a 31 de desembre)” per “Dotació 

instal·lada” i “Dotació en funcionament” respectivament i modificació 

ajuda (mòdul B1). 

 

 Canvi de l’etiqueta de la variable “Llits en funcionament (a 31 de 

desembre)” per “Llits en funcionament” i modificació de l’ajuda (mòdul 

F1). 

 

 Impressió de la versió del qüestionari a tots els mòduls (part final dreta). 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte de l’activació de l’oferta assistencial 

(mòdul A2) U.63 Cirurgía major ambulatòria i activitat de CMA en 

Dermatología (mòdul H2). 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte de les variables “pacients totals” i 

“sessions totals” d’hospital de dia psiquiàtric i sociosanitari-geriàtric 

(Mòdul H3, HC1801, H1803, HC0501, HC0503) atés que un cop validat el 

qüestionari no permetia modificar-les sense desactivar/activar l’oferta 

assistencial (mòdul A2) U.65 Hospital de dia. 
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4.4 Actualitzacions a la Versió 1.56 (EESRI 2011) 

 

 Canvi de l’etiqueta de la variable del mòdul C, on posa “Jornada completa” 

canvi per “Jornada completa (≥36 h)” i on posa “Jornada a temps 

parcial” canvi per “Jornada a temps parcial (<36 h)”. 

 

 Canvi de l’etiqueta de la variable del mòdul I, on posa “A càrrec d’altres 

entitats públiques” canvi per “A càrrec d’altres entitats públiques 

(inclou ICASS)”. 

 

 Canvi de l’etiqueta de la variable del mòdul K, on posa “709. Altres ingressos 

per prestació de serveis” canvi per “709. Altres ingressos per prestació 

de serveis (inclou objectius i programes de salut)”. 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte a la validació intermodular MOD90. 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte a l’activació de l’oferta assistencial 

(mòdul A2) U.25 Obstetrícia i U.26 Ginecologia. 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte de les validacions del mòdul H (H26 i 

H27, si hi ha visites d’hospitalizació a domicili hi ha d’haver pacients). 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte de la validació del mòdul I (I5). 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte de la validació intermodular MOD40 (si 

hi ha llits sociosanitaris en mòdul B1 hi ha d’haver llits sociosanitaris en mòdul 

F1). 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte en l’activació dels llits de Llarga estada 

al mòdul F2, al seleccionar l’oferta assistencial (mòdul A2) de U.69 Psiquiatria 

i U.12 Geriatria.  

 

 Actualització dels desplegables d’activitat principal al centres extrahospitalaris 

(AI3102...AI3105), “Atenció de dia” s’ha canviat per “Hospital de dia”. 

 

 Noves validacions al mòdul I: 

 

o Validació I13 : Si hi ha estades a càrrec de prestació de serveis a 

particulars (IR0102 > 0), hi ha d'haver altes a càrrec de prestació de 

serveis a particulars (IR0101 > 1). 

o Validació I14 : Si hi ha estades a càrrec d'entitats asseguradores 

privades (IR0202 > 0), hi ha d'haver altes a càrrec d'entitats 

asseguradores privades (IR0201 > 1). 
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o Validació I15 : Si hi ha estades a càrrec de mútues d'accidents de 

treball (IR0302 > 0), hi ha d'haver altes a càrrec de mútues d'accidents 

de treball (IR0301 > 1). 

o Validació I16 : Si hi ha estades a càrrec d'asseguradores d'accidents 

de trànsit (IR0402 > 0), hi ha d'haver altes a càrrec d'asseguradores 

d'accidents de trànsit (IR0401 > 1). 

o Validació I17 : Si hi ha estades a càrrec d'altres (IR0902 > 0), hi ha 

d'haver altes a càrrec d'altres (IR0901 > 1). 

o Validació I18 : Si hi ha estades a càrrec d'altres entitats públiques 

(IR0502 > 0), hi ha d'haver altes a càrrec d'altres entitats públiques 

(IR0501 > 1). 

o Validació I19 : Si hi ha estades a càrrec del Servei Català de la Salut 

(IR0602 > 0), hi ha d'haver altes a càrrec del Servei Català de la Salut 

(IR0601 > 1). 

o Validació I20 : Si hi ha estades a càrrec de mutualitats de funcionaris 

(IR0702 > 0), hi ha d'haver altes a càrrec de mutualitats de funcionaris 

(IR0701 > 1). 

o Validació I21 : Si hi ha estades a càrrec de convenis internacionals 

(IR1302 > 0), hi ha d'haver altes a càrrec de convenis internacionals 

(IR1301 > 1). 

 

 Nova variable al mòdul I (A càrrec del Sistema Nacional de Salut) amb la 

següent codificació : 

o Altes : IR1601 

o Estades : IR1602 

o Hospital de dia : IR1606 

o Consultes Totals : IR1603 

o CMA : IR1605 

o Urgències : IR1604 

o Hospitalització a domicili : IR1607 

 

Amb les següents noves validacions: 

o Validació I22: Si hi ha altes a càrrec del Sistema Nacional de Salut 

(IR1601 ≥ 1), hi ha d'haver estades a càrrec del Sistema Nacional de 

Salut i han de ser superiors a les altes (IR1602 > 1). 

o Validació I23: Si hi ha estades a càrrec del Sistema Nacional de Salut 

(IR1602 > 0), hi ha d'haver altes a càrrec del Sistema Nacional de Salut 

(IR1601 > 1). 
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 Actualització i modificació de les validacions intermodulars Mod135 i Mod143:  

 

o Mod135 : Si hi ha ingressos econòmics en el subcompte 704, concertats 

amb entitats i organismes del Sistema Nacional de Salut (mòdul K; 

KI2501 ≥ 1), hi ha d'haver activitat (altes i/o estades i/o sessions 

d'hospital de dia i/o consultes totals i/o CMA i/o urgències i/o visites 

d'hospitalització a domicili) a càrrec del Sistema Nacional de Salut i/o a 

càrrec de convenis internacionals (mòdul I; IR1601 + IR1602 + 

IR1606 + IR1603 + IR1605 + IR1604 + IR1607+ IR1301 + 

IR1302 + IR1306 + IR1303 + IR1305 + IR1304 + IR1307 ≥ 1). 

 

o Mod143 : Si hi ha activitat (altes i/o estades i/o sessions d'hospital de 

dia i/o consultes totals i/o CMA i/o urgències i/o visites d'hospitalització 

a domicili) a càrrec del Sistema Nacional de Salut i/o a càrrec de 

convenis internacionals (mòdul I; IR1601 + IR1602 + IR1606 + 

IR1603 + IR1605 + IR1604 + IR1607+ IR1301 + IR1302 + IR1306 

+ IR1303 + IR1305 + IR1304 + IR1307 ≥ 1), hi ha d'haver ingressos 

econòmics en el subcompte 704, concertats amb entitats i organismes 

del Sistema Nacional de Salut (mòdul K; KI2501 ≥ 1). 

 

 4.5 Actualitzacions a la Versió 1.54 (EESRI 2010) 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte de l’avís del Mòdul C de personal C18. 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte a la validació intermodular MOD124. 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte a de l’avís MOD31. 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte a la validació intermodular MOD112. 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte a la validació intermodular MOD128. 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte de la validació intermodular MOD135. 

 

 Resolució d’un funcionament incorrecte de la validació intermodular MOD136. 

 

 Resolució del funcionament incorrecte dels sumatoris (KI3210, KI3310, 

KI3410, KI3510, KI3610, KI3710) del mòdul K d’ingressos corrents. 

 

 Resolució del funcionament incorrecte dels sumatoris totals del mòdul F2 

Activitat en consultes, quan les consultes superaven les 99.999. 
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 Activació de tota la informació de ginecologia i obstetrícia del formulari tant al 

activar la oferta assistencial en U.25 Obstetrícia i/o U.26 Ginecologia i no 

només quan estaven les dues seleccionades. 

 

 Modificació de la validació intermodular MOD2 d’Error a Avís. 

 

 Modificació de la validació del mòdul C de personal C2 d’Error a Avís. 

 

 Eliminació de les validacions intermodulars Mod144 i Mod138. 

 

 Modificació de la opció del mòdul A1. Filiació, Centres extrahospitalaris 

dependents de l’hospital, apartat Activitat principal : 

 

o Text antic : Atenció de dia 

o Text nou : Hospital de dia. 

 

 Canvi de l’etiqueta de la variable del mòdul H3. Altres àrees d’activitat: 

Variable “Oncologia-quimoteràpia (Hosp. de dia Mèdic)” canvi per 

“Hospital de dia mèdic (inclou oncologia-quimioteràpia)”. 
 


