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1. Introducció

El procés cap al final de vida, entès com l’ultima fase del cicle vital, que pot oscil·lar 
entre pocs dies i molts mesos o algun any, està condicionat per múltiples variables 

i és estrictament individual. Aproximadament, tres quartes parts de la població́ en 

el nostre entorn morirà̀ a conseqüència d’una o diverses malalties cròniques 

avançades i progressives, després d’un període evolutiu amb crisis freqüents, alta 

necessitat de demanda d’atenció́ i decisions freqüents de caràcter clínic i ètic, així́ 
com alta freqüentació́ de serveis sanitaris i socials.185-192 Aquesta estreta relació́ 

entre final de vida i malaltia avançada va portar a anomenar aquestes persones 

amb la denominació de MACA (malaltia crònica avançada). Figura 1. 

Figura 1. MACA: mirada poblacional i mirada individualitzada. Font: elaboració pròpia.

Les persones identificades com a MACA tenen en comú la presència —en diferents 

intensitats— de necessitats pal·liatives, així́ com un pronòstic de vida limitat i/o de 

situació́ de proximitat al final de la vida, entès aquest com l’ultima fase del cicle 

vital. 

Els treballs epidemiològics de prevalença fets en el nostre entorn9 mostren que 

entre un 1% i un 1,5% de la població de Catalunya pot tenir necessitats pal·liatives 

i un pronòstic de vida limitat, i d’aquest tant per cent, pràcticament un 90% són a 

7 



la comunitat (un 20% en l’àmbit residencial). La major part d’aquestes persones 
presenten demència i fragilitat avançada (55%), també malalties d’òrgan (32%) i 
càncer (13%). La situació de final de vida no és, no obstant això, aliena a l’àmbit 
hospitalari: fins a un 70% de les persones dels centres sociosanitaris poden estar 
en situació de final de vida, respecte a un 37% de les persones ingressades als 
hospitals d’aguts. 

1.1. Bases de l’atenció pal·liativa al S. XXI 

L’atenció a les persones amb problemes de salut crònics avançats està 
experimentant un canvi de paradigma,10,11 i passa d’un enfocament bàsicament 
centrat en persones amb càncer, en situació de darreres setmanes o dies i amb 
visió dicotòmica (tractament curatiu en oposició a pal·liatiu), a la identificació 
precoç de persones amb necessitats pal·liatives, amb un enfocament progressiu i 
sincrònic, i per a qualsevol malaltia o problema de salut crònic avançat. Els 
elements clau d’aquest canvi de paradigma es resumeixen a la taula 1.11 

Canvi de… a… 

Malaltia terminal Malaltia crònica avançada i progressiva 

Identificació tardana i basada en 
pronòstic (pronòstic de setmanes 
o mesos)

Identificació precoç (identificació de 
amb necessitats d’atenció pal·liativa 
de vida limitat) 

persones 
i pronòstic 

Malaltia 
càncer) 

terminal (habitualment, Tots els problemes 
progressius 

de salut crònics avançats i 

Curs progressiu Curs progressiu amb 
demandes freqüents 

crisis, necessitats i 

Dicotomia curatiu-pal·liatiu 
(tractament específic o curatiu) 

Aproximació combinada, 
de l’enfocament curatiu i 
específic i curatiu segons 
necessitats) 

sincrònica i progressiva 
pal·liatiu (tractament 
el moment i les 

El pronòstic com a 
d’equips específics 

intervenció La complexitat com 
d’aquests equips 

a criteri d’intervenció 

Intervenció rígida i unidireccional Intervenció flexible i compartida 

Rol passiu de les persones Planificació de decisions anticipades 

Serveis especialitzats 
pal·liatives 

de cures Atenció 
sanitari 

pal·liativa 
i social 

en tots els àmbits del sistema 

Atenció fragmentada Atenció integrada 

Taula 1. Transicions conceptuals de les cures pal·liatives al segle XXI. Adaptat de Gómez-Batiste et al.11 
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A Catalunya ja fa uns anys que es va iniciar aquest viratge cap a la visió més 
moderna de les cures pal·liatives, i, així, Catalunya es va situar −conjuntament amb 
el Regne Unit, Holanda o Austràlia− entre els països capdavanters i referents 
en atenció pal·liativa d’àmbit mundial.

1.2. Identificació precoç ̧ de  la situació de final de 
vida 

Un dels elements clau d’aquest canvi de paradigma rau en la identificació precoç 

de persones amb necessitats pal·liatives, fet que ha demostrat que té 
múltiples beneficis: permet conèixer les preferències i els valors dels pacients, 
amb la qual cosa s’acoten millor els objectius i es facilita el procés de planificació 
de decisions avançades.12 També permet millorar la qualitat de vida i el control de 
símptomes, redueix l’angoixa, permet rebre una cura menys agressiva, redueix 
les despeses d’atenció, i, fins i tot, pot augmentar la supervivència de la 
persona.13-15

D’altra banda, aquesta identificació precoç de persones amb necessitats pal·liatives 

(siguin quines siguin les seves malalties o problemes crònics de salut de base ha 

obert el ventall de les característiques de les persones que es poden beneficiar 
d’aquest plantejament. Amb l’objectiu de facilitar l’abordatge progressiu, no 

dicotòmic, de l’atenció al final de la vida ajustat a les necessitats dinàmiques de 

cada pacient, s’han definit dues transicions al final de la vida10 (figura 2: 

Figura 2. Dues transicions (1T i 2T) al final de la vida i identificació com a MACA. 
Font: elaboració pròpia. 
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o Una primera transició (1T), que respon a la qüestió “és possible que el pacient mori
en els propers mesos o anys?”, i que s’inicia en el moment del diagnòstic de
situació de malaltia avançada, sovint uns quants mesos o algun any abans de la
seva mort. Aquesta identificació hauria de fer-se de forma proactiva, precoç i
universal, per mitjà d’instruments específics dissenyats per al cribratge
poblacional, amb l’objectiu de respondre a les preguntes següents: realment
estem davant d’una situació irreversible?, està optimitzat el tractament de les
seves patologies de base?, l’entorn de suport és suficient?, pot començar a
beneficiar-se de l’aproximació pal·liativa?

o Una segona transició (2T), que respon a la qüestió “està el pacient prou malalt per
poder morir els pròxims dies o setmanes?”, i correspon, doncs, a la situació de
darrers dies o setmanes de vida del pacient, és a dir, la situació de “terminalitat”.
És important que els professionals estiguin alerta davant la possibilitat que un
pacient hagi pogut entrar en aquesta segona transició, ja que significa el punt
d’inflexió en el qual decidirem que cal anar prioritzant estrictament l’aproximació
pal·liativa.

La identificació precoç d’aquestes persones és el punt de partida necessari per a un 

enfocament progressiu,10,16,17 on les cures pal·liatives s’ofereixen a mesura que es 

van desenvolupant les necessitats, ja estiguin relacionades amb les malalties, amb 

les característiques individuals de cada persona o amb l’entorn familiar o cuidador 
(figura 3). 

Figura 3. Enfocament assistencial incrònic i progressiu segons necessitats d’atenció pal·liativa. 
Font: elaboració pròpia. 
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1.3. Instruments per a la identificació precoç  de la 
situació de final de vida

Davant la gran evidència sobre els beneficis d’aquest enfocament,13,14,17 alguns 

països han desenvolupat estratègies específiques i diferents instruments per a 

aquesta identificació precoç, com les guies Prognostic Indicator Guidance (PIG del 
programa Gold Standards Framework (GSF a Anglaterra,18 Supportive & Palliative 
Care Indicators Tool (SPICT) a Escòcia19 o RADboud Indicators for PAlliative Care 
Needs (RADPAC) a Holanda.20

A Catalunya, per a la identificació precoç o el cribratge de persones amb cronicitat 
avançada i necessitats pal·liatives (MACA s’utilitza l’instrument NECPAL CCOMS-
ICO© 1.1,21,22 Aquest instrument es basa en la resposta negativa (“no em 

sorprendria” a la pregunta sorpresa “Us sorprendria que aquesta persona morís al 
llarg del proper any?”, associada a la detecció de criteris de necessitats pal·liatives, 
pèrdua funcional i/o nutricional, multimorbiditat, ús de recursos i/o criteris de 

gravetat i progressió de malalties avançades. 

Partint de la proposta del GSF, el NECPAL CCOMS-ICO© va néixer l’any 2011. No 
era simplement una adaptació lingüística/cultural del GSF: es van incorporar 
diferents elements com els criteris d’elecció, demanda o detecció de necessitats 
pal·liatives per part de família i professionals, les síndromes geriàtriques, així com 
els criteris de gravetat i progressió. La primera publicació internacional es va 
realitzar l’any 2013,11 i van ser diversos els articles publicats 
posteriorment.9,21,23–27 Progressivament s’han anat desenvolupant noves 
versions, que han contribuït a millorar l’instrument, fins a la versió 4.0 que es 
desenvolupa en aquest document.  

1.4.  Contextualització en el model d’atenció a les 
persones amb cronicitat avançada (MACA) 

Si bé totes les persones grans i/o amb problemes de salut crònics es beneficien 

d’un enfocament centrat en la persona, tal com s’explica en el document 
Bases conceptuals i model d’atenció per a les persones fràgils, amb cronicitat 
complexa (PCC) o avançada (MACA), hi ha tres grups poblacionals que es 

beneficien d’un model d’atenció individualitzat que transcendeixi l’aproximació 
estrictament protocol·litzada: les persones amb fragilitat inicial i risc de discapacitat, 
les persones amb necessitats complexes d’atenció o cronicitat complexa (PCC) i les 
persones amb necessitats pal·liatives o cronicitat avançada (MACA). Aquest model 
consta de quatre etapes (figura 4): 
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Figura 4. Model d’atenció facilitador d’atenció centrada en la persona. Font: elaboració pròpia. 

A Catalunya, l’instrument NECPAL (en la seva versió 4.0) és l’eina d’elecció per al 
cribratge poblacional i la identificació de les persones amb cronicitat avançada i 
necessitats pal·liatives (MACA). Figura 5. 

Figura 5. NECPAL 4.0. Font: elaboració pròpia. 
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Si bé la seva funció com a instrument està, doncs, sobretot enfocada a la primera 
etapa del model d’atenció individualitzat, en el present document també es 
desenvoluparan algunes claus de l’atenció pal·liativa en cadascuna de les altres 
tres etapes. 



2. Objectius i
desenvolupament del
NECPAL 4.0

2.1. Objectius del NECPAL 4.0 

Els objectius que han portat a desenvolupar la versió 4.0 del NECPAL són: 

1) Millorar el NECPAL com a eina de cribratge poblacional i identificació de
persones amb necessitats d’atenció pal·liativa (palliative approach), per fer-
la més senzilla i pragmàtica per als professionals.

2) Incorporar una proposta d’estratificació pronòstica* (prognostic
approach) de les persones identificades en tres subgrups o estadis de
NECPAL. Això ha de facilitar una aproximació menys dicotòmica (NECPAL
enfront de NO NECPAL) a aquest grup poblacional (figura 6).
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Figura 6. Estratificació pronòstica en tres estadis NECPAL. Font: elaboració pròpia. 



Com a objectiu secundari, aquesta segona proposta requerirà d’un 

procés d’avaluació i aprenentatge, que generarà noves evidències. 

*En relació amb aquesta aproximació pronòstica, cal fer èmfasi en els punts
següents:

• El risc pronòstic s’obté per a grups poblacionals i cal utilitzar-lo amb prudència
aplicat a persones individuals, ja que desconeixem quin comportament
pronòstic tindrà en una persona individual pertanyent a un grup.

• El seu valor és, doncs, orientatiu. Tot i que ens pot ajudar en l’enfocament
assistencial, cal fer una valoració multidimensional en profunditat / diagnòstic
situacional per corroborar la impressió inicial.

• En el desenvolupament del pla d’atenció individualitzat, el pronòstic és només
un element més; cal tenir en compte, també, les necessitats, els valors i les
preferències de les persones.

• És recomanable actualitzar-lo regularment.

2.2. Desenvolupament del NECPAL 4.0 

El desenvolupament del NECPAL 4.0 està descrit amb detall en els següents 

articles:27,28

• Gómez-Batiste X, Turrillas P, Tebé C, Calsina-Berna A, Amblàs-Novellas J. NECPAL
tool prognostication in advanced chronic illness: a rapid review and expert
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consensus. BMJ Supportive & Palliative Care. 2020 Apr 2;bmjspcare-2019-002126.            
doi: 10.1136/bmjspcare-2019-002126.   

• Tu rrillas P, Peñ afiel J, Tebé  C, Amblàs-Novellas J, Gómez-Batiste X. NECPAL
prognostic tool: a palliative medicine retrospective cohort study. BMJ Supportive
& Palliative Care. 2021 Feb 16;bmjspcare-2020-002567. doi: 10.1136/bmjspcare-
2020-002567.



3. Manual d’instruccions
d’ús

3.1. Per a què  serveix l’instrument NECPAL  4.0?  

 L’instrument NECPAL 4.0 és l’eina d’elecció per al cribratge poblacional i la
identificació de persones amb necessitats d’atenció pal·liativa i pronòstic de
vida limitat, corresponent al primer apartat del model d’atenció individualitzat.

 Aquesta  identificació  d’aquesta  situació  no  contraindica ni limita mesures  de
tractament específic  de  la malaltia si estan  indicades  o poden  millorar  l’estat
o la qualitat  de  vida dels  malalts

 Addicionalment, permet realitzar una primera aproximació pronòstica de les
persones sobre la base del nombre de paràmetres presents.

3.2. Per a què  NO serveix l’instrument NECPAL  4.0?  

 Per contraindicar, necessàriament, l’adopció de mesures de control de la
malaltia ni el tractament de processos intercurrents.

 Per definir el criteri d’intervenció d’equips específics de cures pal·liatives,
intervenció que, en tot cas, vindrà determinada per la complexitat del cas i de
la intervenció proposada.

 Per rebutjar mesures terapèutiques curatives proporcionades que puguin
millorar la qualitat de vida.

3.3. Descripció i comentaris dels diferents paràmetres 
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 VARIABLE  / 
INDICADOR   DESCRIPCIÓ COMENTARIS  

PREGUNTA  
 SORPRESA 

 “Us  sorprendria que 
 aquesta persona es  morís 

 al  llarg  del  proper  any?” 





 Cal que sigui  una  resposta  en situació estable
 i per  part de  professionals  amb  experiència i

 coneixedors  de la  globalitat  de la persona.

 Si bé  pot  ser  una pregunta  resposta  per un
sol   professional, el   seu  valor  incrementa
quan és consensuada per part de l’equip
(especialment   metge/ssa i  infermer/a)

NECESSITATS 
 PAL·LIATIVES 

 La  mateixa  persona, els 
 professionals  i/o  els 

 familiars  pensen  que 
 aquesta persona requereix 

 actualment  de mesures 
 pal·liatives 





 O bé la  persona  (i/o els  seus  familiars)  ha
manifestat   (explícita o  implícitament) la seva 

 voluntat d’enfocament pal·liatiu, proposen
 limitació  de l'esforç terapèutic o rebutgen

 tractaments  amb  finalitat  curativa

 O bé els  professionals  han detectat
 necessitats pal·liatives i/o consideren que el

 pacient  requereix  mesures pal·liatives

 PÈRDUA 
 FUNCIONAL 

 Impressió  clínica  de 
 deteriorament  funcional 

 sostingut,  greu,  progressiu 
 i irreversible  

 i/o  
 pèrdua  >30%  en  índex 

Barthel   en 6 mesos  





Malgrat una intervenció terapèutica
adequada, i en situació basal (no aplicable en

 situacions agudes).

 Es  considera vàlida tant  la  impressió clínica
 per  part  dels  professionals  com l’objectivació

de la pèrdua funcional en activitats bàsiques
 de  la  vida  diària  (ABVD)  utilitzant  l’índex de

 Barthel.

 PÈRDUA 
 NUTRICIONAL 

 Impressió  clínica  de 
 deteriorament 

 nutricional/ponderal 
 sostingut,  greu,  progressiu 

 i irreversible 
 i/o 

 pèrdua  >10%  de  pes 
 en  6 mesos 





Malgrat una intervenció terapèutica
adequada, i en situació basal (no aplicable en

 situacions agudes).

 Es  considera vàlida tant  la  impressió clínica
 per  part  dels  professionals  com l’objectivació

 de la pèrdua pes. 

MULTIMOR-
 BIDITAT 

 ≥2  malalties  cròniques 
 concomitants  a  la  malaltia 

 principal  





 És a dir: la presència de ≥2 malalties
cròniques, sense comptar la malaltia crònica

 principal  / en fase avançada (en cas que
aquesta estigui present).

 Per  exemple: en el cas d’una persona amb
càncer avançat, per considerar aquest

 paràmetre present,  caldrà que,  a més,
presenti   almenys  dues  malalties cròniques

 (per  exemple,  diabetis i  MPOC).

ÚS  DE 
 RECURSOS 

 ≥2 ingressos  urgents  en 
 centres  hospitalaris el 

 darrer  any 
 i/o 

 necessitat  de  cures 
complexes / intenses 
continuades  





 Es considera  ingrés urgent quan, de forma no
planificada, una persona requereix d’una

 estada hospitalària (d’aguts  i/o atenció
 intermèdia)  d’almenys  24 hores

 La definició de  complexitat i intensitat de
 cures depèn del context assistencial, i
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 respondrà a la impressió per part  dels 
 professionals. 

 CRITERIS DE 
MALALTIA 

 AVANÇADA* 

 Criteris  de  gravetat i/o 
 progressió  de malaltia 

 crònica oncològica, 
 pulmonar,  cardíaca, 

 hepàtica, renal o 
neurològica/demència  

   Presència d’un o més criteris dels 

 poden constatar a  continuació*
 que es 

 

* CRITERIS DE  MALALTIA AVANÇADA 
MALALTIA  Diagnòstic  confirmat de  càncer  metastàtic  o locoregional  avançat  i  en  progressió 
ONCOLÒGICA   Símptomes  persistents  mal  controlats  o  refractaris  malgrat  optimitzar  tractament  

 Dispnea  de repòs  o de mínims  esforços  entre exacerbacions,  que condicionen 
significativament  les  ABVD (per  exemple,  confinament  a  domicili per  limitació  de 
la marxa) 

MALALTIA  Criteris  espiromètrics  d’obstrucció  greu  (VEMS < 30%) o de dèficit restrictiu  greu 
PULMONAR  (CV  forçada  < 40% /  DLCO  <  40%) 
CRÒNICA   Criteris  gasomètrics  basals  oxigenoteràpia  crònica domiciliària 

 Necessitat  de corticoteràpia  continuada 
 Insuficiència  cardíaca  simptomàtica associada 

 Dispnea o angina  de repòs  o  a mínims  esforços  entre exacerbacions que 
condicionen significativament  les  ABVD (per exemple, confinament  a domicili per MALALTIA limitació  de  la marxa) 

CARDÍACA 
 Insuficiència  cardíaca  NYHA  estadi  III o  IV,  malaltia valvular  greu  no  quirúrgica o CRÒNICA  tributària de  TAVI,  o  malaltia coronària  extensa no revascularitzable 
 Criteris  ecocardiogràfics  amb  fracció  d’ejecció  greument  deprimida  (< 30%)  o HTAP 

 greu  (PAP  > 60  mmHg) 
 Insuficiència  renal  associada (FG  <  30  l/min) 

DEMÈNCIA   Estadi  GDS ≥ 6c (o equivalent) 

MALALTIA  Durant  la  fase aguda  i subaguda  (< 3  mesos  post-AVC):  estat  vegetatiu  persistent  o
NEUROLÒGICA de mínima consciència > 3 dies 
VASCULAR   Durant  la  fase  crònica  (>  3 mesos post-AVC): complicacions mèdiques repetides o 
(ICTUS)  demència amb criteris de  gravetat  post-AVC  

 Deteriorament progressiu  de la  funció  física  i  / o  cognitiva  malgrat  el  tractament 
MALALTIA òptim  
NEURODEGE-  Símptomes  complexos  i  difícils  de controlar  
NERATIVA  

 Problemes  de  la  parla  / augment  de  la dificultat per comunicar-se  
(ELA, EM, 

 Disfàgia  progressiva  
Parkinson...)  

 Pneumònies  per  aspiració  recurrents, dispnea o  insuficiència  respiratòria  

 Cirrosi  avançada  estadi Child C (determinat fora de complicacions  agudes),  MELD-
MALALTIA Na  >  30 o  ascites refractària, síndrome  hepatorenal  o hemorràgia  digestiva alta 
HEPÀTICA  per  hipertensió  portal persistent  malgrat tractament, en pacients no candidats a 
CRÒNICA  trasplantament  

 Carcinoma  hepatocel·lular  en  estadi  C o  D  (BCLC) 

MALALTIA  Insuficiència  renal  greu  (FG < 15) en pacients no candidats  a  tractament  substitutiu 
RENAL i/o  trasplantament 
CRÒNICA   Finalització  de  diàlisi o  fallida  de  trasplantament 
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4. Utilització pràctica de
l’instrument NECPAL 4.0
en el context del model d’atenció 
individualitzat 

4.1. Etapa 1:  Cribratge poblacional i  
identificació  (+/- estadificació) 

Tal com es  mostra a la figura 7,  es  defineixen  els  passos següents:  

Figura 7. Funcionalitats d’identificació i aproximació pronòstica del NECPAL 4.0. Font: elaboració pròpia. 

La identificació de les persones pot partir: 
• D’un procés de cribratge proactiu/prospectiu, a partir de l’elaboració d’una llista

de “persones amb malalties cròniques especialment afectades” (figura 7, bloc
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1), per exemple, d’una UBA d’atenció primària. Es calcula que, a cada UBA, li 
corresponen de mitjana uns 15-20 pacients MACA.24 

• D’un cribratge oportunista, aprofitant alguna circumstància que precipiti aquest
procés: un nou diagnòstic, una descompensació recent...

El pas següent (figura 7, bloc 2) és que els professionals es facin la pregunta 

sorpresa, ja sigui individualment o, fins i tot, millor per part de tot l’equip: “Us 
sorprendria que aquesta persona morís al llarg dels propers 12 mesos?” quan 

la resposta és “sí, em sorprendria”, entenem que aquella persona amb molt 
alta probabilitat no està en situació de final de vida. Efectivament, si bé 

aquesta pot semblar una aproximació agosarada, formulada i resposta per 
part de professionals coneixedors de la persona afectada, presenta una 

precisió gens menyspreable: els professionals ho encertaran 

aproximadament en tres de cada quatre casos.29

Si la resposta és “no em sorprendria” (figura 7, bloc 3), cal valorar si almenys 

hi ha 1 dels 6 paràmetres de la llista de comprovació (checklist) de NECPAL 

4.0. En absència de cap indicador, la persona no es considerarà tributària de 

ser identificada com una persona amb MACA. 

En cas de constatar la presència d’algun dels indicadors, es considerarà que 

la persona ha presentat un resultat positiu al test (NECPAL positiu), i es 

procediria a la seva identificació com una persona amb MACA. 

Opcionalment, i a partir nombre d’indicadors detectats (1-6), es podrà 

realitzar l’estadificació en: 

• NECPAL+ (estadi I), si 1 o 2 indicadors presents

• NECPAL++ (estadi II), si 3 o 4 indicadors presents

• NECPAL +++ (estadi III), si 5 o 6 indicadors presents
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4.2. Etapa 2:  Diagnòstic situacional  
Si bé el NECPAL 4.0 ofereix una primera aproximació 

multidimensional i de necessitats, a partir de la seva llista de 

comprovació d’indicadors, el diagnòstic situacional requereix una 
valoració multidimensional i de necessitats en més profunditat. 

El concepte de diagnòstic situacional30 fa referència al resultat del procés de 

valoració multidimensional i de necessitats que permet als professionals determinar 
quin és el grau de reserva o fragilitat de la persona atesa (com de vulnerable és?, en 
quin punt es troba de la seva trajectòria vital?) −per fer-ho, podem utilitzar una 

valoració geriàtrica integral, una valoració multidimensional/geriàtrica ràpida (com 
el VIG-Express) i/o un índex de fragilitat (com l’índex Fràgil-VIG31,32)− així com quins 

són els dèficits o les dimensions afectades −utilitzant, si cal, escales específiques− i 
les necessitats a les quals cal donar resposta −fent especial èmfasi en les necessitats 

essencials (figura 8). 

Figura 8. Tres elements clau a tenir en compte en la segona etapa del model d’atenció individualitzat per a 

persones identificades com a MACA. Font: elaboració pròpia. 

En el document Bases conceptuals i model d’atenció per a les persones fràgils, amb 
cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA) s’expliquen més detalladament 
aquests conceptes. 
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Una vegada realitzat el diagnòstic situacional / la valoració 
multidimensional i de necessitats, és el moment de definir el pla 

d’atenció individualitzat. En el cas de les persones identificades com a MACA, cal 
fer èmfasi en tres aspectes especialment rellevants (figura 9): 

• Identificar els valors i les preferències de la persona i de la seva família.

• Consensuar els objectius generals (millora de supervivència? milloria o
manteniment de la funcionalitat? benestar i control de símptomes?), i
concretar accions específiques.

• Desenvolupar-ho de forma compartida, mitjançant un procés de planificació
de decisions anticipades. Per a més informació, es pot consultar el
document del Model català de planificació de decisions anticipades (PDA).

Figura 9. Tres elements clau a tenir en compte en la tercera etapa del model d’atenció individualitzat per a 

persones identificades com a MACA. Font: elaboració pròpia. 

En el document Bases conceptuals i model d’atenció per a les persones fràgils, amb 
cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA) s’expliquen més detalladament 
aquests conceptes. 
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4.4. Etapa 4: Compartició d’un resum del pla 
(PIIC) i coordinació de l’atenció 

Totes les estratègies adreçades a les persones amb necessitats pal·liatives 

consideren la compartició de la informació i la coordinació entre 
professionals elements cabdals per generar respostes assistencials de qualitat 
òptima i efectiva.33-35

En el cas de les persones identificades com a MACA, cal fer èmfasi en tres aspectes 

especialment rellevants (figura 10): 

Figura 10. Tres elements clau a tenir en compte en la quarta etapa del model d’atenció individualitzat per a 

persones identificades com a MACA. Font: elaboració pròpia. 

• La creació i publicació a la història clínica compartida de Catalunya (HCCC)
dels plans d’intervenció individualitzats i compartits (PIIC) pot ser un
instrument afavoridor d’una millor atenció a les persones identificades.

• Les persones amb necessitats pal·liatives i les seves famílies es beneficien de
tenir un equip referent (per exemple, l’equip d’atenció primària) o
professional referent (per exemple, un gestor de cas) que actuï segons les
premisses del model de gestió de cas (accessibilitat, proactivitat, les
competències clíniques i de gestió avançades, competències relacionals
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transversals, mirada sistèmica...) amb l’objectiu de promoure, planificar i 
garantir que es porti a terme el pla d’atenció individualitzat, i fomentar les 

pràctiques col·laboratives entre organitzacions i professionals.36,37 

• Aquest model de gestió de cas hauria de formar part d’una estratègia
integrada d’intervencions territorials combinades. Especialment per a les
persones amb necessitats d’atenció pal·liativa, hi ha una gran evidència sobre
la necessitat de consensuar pràctiques col·laboratives / integrades entre els
equips implicats en la seva atenció. Les rutes assistencials territorials de
complexitat/final de vida poden ser una bona eina per ajudar a millorar el
contínuum assistencial.38-41

En el document Bases conceptuals i model d’atenció per a les persones fràgils, amb 
cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA) s’expliquen més detalladament 
aquests conceptes. 

23

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/Model-de-Bases-de-Cronicitat.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/Model-de-Bases-de-Cronicitat.pdf


5. Bibliografia
1. McNamara B, Rosenwax LK, Holman CDJ. A method for defining and estimating the palliative care

population. J Pain Symptom Manage. 2006 Jul;32(1):5-12.
2. Stjernswärd J, Foley KM, Ferris FD. The public health strategy for palliative care. J Pain Symptom

Manage. 2007 May;33(5):486-93.
3. Webster R, Lacey J, Quine S. Palliative care: a public health priority in developing countries. J Public

Health Policy. 2007;28(1):28-39.
4. Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, Espinosa J, Contel JC, Ledesma A. Identifying needs and

improving palliative care of chronically ill patients: a community-oriented, population-based, public-
health approach. Curr Opin Support Palliat Care. 2012;6:371–8.

5. Ritchie CS, Zulman DM. Research priorities in geriatric palliative care: multimorbidity. J Palliat Med
[Internet] 2013 Aug;16(8):843-7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23777331

6. Ela S, Espinosa J, Martínez-Muñoz M, et al. The WHO collaborating centre for public health palliative
care programs: an innovative approach of palliative care development. J Palliat Med [Internet]. 2014
Apr;17(4):385-92. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24432817

7. McIlfatrick S, Noble H, McCorry NK, et al. Exploring public awareness and perceptions of palliative
care: a qualitative study. Palliat Med [Internet] 2014 Mar;28(3):273-80. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24026003

8. Beider S. An ethical argument for integrated palliative care. Evid Based Complement. Alternat Med.
2005 Jun;2(2):227-31.

9. Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, Amblàs J, Vila L CX, Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz
M, et al. Prevalence and characteristics of patients with advanced chronic conditions in need of
palliative care in the general population: a cross-sectional study. Palliat Med [Internet]. 2014
Apr;28(4):302-11. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24403380

10. Boyd K, Murray SSA. Recognising and managing key transitions in end of life care. BMJ 2010 Sep
16;341:c4863.

11. Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, et al. Identifying patients with chronic conditions in
need of palliative care in the general population: development of the NECPAL tool and preliminary
prevalence rates in Catalonia. BMJ Support Palliat Care [Internet]. 2013 Sep;3(3):300-8. Available
from: http://spcare.bmj.com/content/early/2012/12/14/bmjspcare-2012-000211.

12. Thoonsen B, Vissers K, Verhagen S, et al. Training general practitioners in early identification and
anticipatory palliative care planning: a randomized controlled trial. BMC Fam Pract [Internet]. 2015
Sep 22;16:126. Available from: http://www.biomedcentral.com/1471-2296/16/126

13. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-
cell lung cancer. N Engl J Med [Internet]. 2010 Aug 19;363(8):733-42. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20818875

14. Parikh R, Kirch R, Parikh RB, Kirch RA, Smith TJ TJ. Early specialty palliative care—translating data in
oncology into practice. New Engl J Med. 2013 Dec 12;369(24):2347-51.

15. Howie L, Peppercorn J. Early palliative care in cancer treatment: rationale, evidence and clinical
implications. Ther Adv Med Oncol [Internet]. 2013 Nov[cited 2015 Oct 13];5(6):318-23. Available
from:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3799294&tool=pmcentrez&rendertype
=abstract

16. Amblàs-Novellas J, Murray SA, Espaulella J, et al. Identifying patients with advanced chronic
conditions for a progressive palliative care approach: a cross-sectional study of prognostic indicators
related to end-of-life trajectories. BMJ Open. 2016 Sep;6(9):e012340.

17. Murray SA, Kendall M, Mitchell G, Moine S, Amblàs-Novellas J, Boyd K. Palliative care from diagnosis
to death. BMJ. 2017 Feb 27;356.

18. The GSF Prognostic Indicator Guidance [Internet]. 2011;Available from:

24 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3799294&tool=pmcentrez&rendertype
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20818875
http://www.biomedcentral.com/1471-2296/16/126
http://spcare.bmj.com/content/early/2012/12/14/bmjspcare-2012-000211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24403380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24026003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24432817
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23777331


http://www.goldstandardsframework.org.uk/cd-content/uploads/files/General Files/Prognostic 
Indicator Guidance October 2011.pdf 

19. Boyd K, Murray S. Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT). 2011 [cited 2014 Dec 21];12.
Available from: http://www.spict.org.uk/pluginfile.php/26/mod_page/content/48/SPICT_June2013
%28watermarked%29.pdf

20. Thoonsen B, Engels Y, van Rijswijk E, et al. Early identification of palliative care patients in general
practice: development of RADboud indicators for Palliative Care Needs (RADPAC). Br J Gen Pract J R
Coll Gen Pract. 2012 Sep;62(602):e625-31.

21. Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, Amblàs J, Vila L, Costa X. Identificación de personas con
enfermedades crónicas avanzadas y necesidad de atención paliativa en servicios sanitarios y sociales:
elaboración del instrumento NECPAL CCOMS-ICO©. Med Clin (Barc) 2013;140(6):241–5.

22. Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, et al. Prevalence and characteristics of patients with
advanced chronic conditions in need of palliative care in the general population: A cross-sectional
study. Palliat Med. 2014 Apr;28(4):302-11.

23. Amblàs-Novellas J, Murray SA, Espaulella J, et al. Identifying patients with advanced chronic
conditions for a progressive palliative care approach: a cross-sectional study of prognostic indicators
related to end-of-life trajectories. BMJ Open 2016;6(9).

24. Blay C, Martori JC, Limón E, Oller R, Vila L, Gómez-Batiste X. Find your 1%: prevalence and mortality
of a community cohort of people with advanced chronic disease and palliative needs. Aten. Primaria.
2019 Feb;51(2):71-19. doi:10.1016/j.aprim.2017.07.004. Epub 2017 Nov 20.

25. Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, et al. Utility of the NECPAL CCOMS-ICO© tool and the
Surprise Question as screening tools for early palliative care and to predict mortality in patients with
advanced chronic conditions: A cohort study. Palliat Med. 2017 Sep;31(8):754-63.

26. Gómez-Batiste X, Blay C, Broggi MA, et al. Ethical Challenges of Early Identification of Advanced
Chronic Patients in Need of Palliative Care. J Palliat Care 2018;082585971878893.

27. Gómez-Batiste X, Turrillas P, Tebé C, Calsina-Berna A, Amblàs-Novellas J. NECPAL tool prognostication
in advanced chronic illness: A rapid review and expert consensus. BMJ Support Palliat Care 2020;1-
11.

28. Turrillas P, Peñafiel J, Tebé C, Amblàs-Novellas J, Gómez-Batiste X. NECPAL prognostic tool: a
palliative medicine retrospective cohort study. BMJ Support Palliat Care. 2021 Feb 16.

29. White N, Kupeli N, Vickerstaff V, Stone P. How accurate is the “Surprise Question” at identifying
patients at the end of life? A systematic review and meta-analysis. BMC Med 2017;

30. Amblàs-Novellas J, Espaulella J, Rexach L et al. Frailty, severity, progression and shared decision-
making: A pragmatic framework for the challenge of clinical complexity at the end of life. Eur Geriatr
Med [Internet] 2015 [cited 2015 Jan 24];6(2):189-194. Available from:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878764915000042

31. Amblàs-Novellas J, Martori J, Molist Brunet N, Oller R, Gómez-Batiste X, Espaulella J. Índice Frágil-VIG:
diseño y evaluación de un Índice de Fragilidad basado en la Valoración Integral Geriátrica. Rev Esp
Geriatr Gerontol 2016;52(3):119-23.

32. Amblàs-Novellas J, Martori JC, Molist Brunet N, Oller R, Gómez-Batiste X, Espaulella Panicot J. Frail-
VIG index: Design and evaluation of a new frailty index based on the Comprehensive Geriatric
Assessment. Rev Esp Geriatr Gerontol. May-Jun 2017;52(3):119-127. Epub 2016.

33. Payne S, Hughes S, Wilkinson J, Hasselaar J, Preston N. Recommendations on priorities for integrated
palliative care: transparent expert consultation with international leaders for the InSuP-C project.
BMC Palliat Care. 2019 Apr 3;18(1):32.

34. den Herder-van der Eerden M, van Wijngaarden J, Payne S, et al. Integrated palliative care is about
professional networking rather than standardisation of care: A qualitative study with healthcare
professionals in 19 integrated palliative care initiatives in five European countries. Palliat Med. 2018
Jun;32(6):1091-1102.

35. Mondejar-Pont M, Ramon-Aribau A, Gómez-Batiste X. Integrated palliative care definition and
constitutive elements: scoping review. J. Integr. Care. 2019.

36. CMSA. Standards of Practice for Case Management. Case Manag Soc Am [Internet]. 2010;12:5.
Available from:

25 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878764915000042
http://www.spict.org.uk/pluginfile.php/26/mod_page/content/48/SPICT_June2013
http://www.goldstandardsframework.org.uk/cd-content/uploads/files/General


http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/StandardsOfPractice.pdf%5Cnhttp://www.ncbi.nl 
m.nih.gov/pubmed/21986967

37. Hong CS, Siegel AL, Ferris TG. Caring for high-need, high-cost patients: what makes for a successful
care management program? Issue Brief (Commonw Fund). 2014 Aug;19:1-19.

38. Brazil K. A Call for Integrated and Coordinated Palliative Care. J Palliat Med. 2018 Jan;21(S1):S27-S29.
39. Dalkin SM, Jones D, Lhussier M, Cunningham B. Understanding integrated care pathways in palliative

care using realist evaluation: a mixed methods study protocol. BMJ Open. 2012 Jul 2;2(4):e001533.
40. Finn L, Malhotra S. The Development of Pathways in Palliative Medicine: Definition, Models, Cost and

Quality Impact. Healthcare (Basel). 2019 Feb 1;7(1):22.
41. Gómez-Batiste X, Murray SA, Thomas K, et al. Comprehensive and Integrated Palliative Care for

People With Advanced Chronic Conditions: An Update From Several European Initiatives and
Recommendations for Policy. J Pain Symptom Manage. 2017 Mar;53(3):509-517.

26 

https://m.nih.gov/pubmed/21986967
http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/StandardsOfPractice.pdf%5Cnhttp://www.ncbi.nl

	Instrument per a la identificació precoç de persones amb cronicitat avançada i necessitats pal·liatives (MACA)
	Portada
	Índex 
	1.Introducció
	1.1. Bases de l’atenció pal·liativa al S. XXI 
	1.2. Identificació precoç̧ de la situació de final de vida 
	1.3. Instruments per a la identificació precoç  de la situació de final de vida
	1.4.  Contextualització en el model d’atenció a les persones amb cronicitat avançada (MACA) 

	2.Objectius i desenvolupament del NECPAL 4.0
	2.1. Objectius del NECPAL 4.0 
	2.2. Desenvolupament del NECPAL 4.0 

	3.Manual d’instruccions d’ús
	3.1. Per a què  serveix l’instrument NECPAL 4.0?  
	3.2. Per a què  NO serveix l’instrument NECPAL 4.0?  
	3.3. Descripció i comentaris dels diferents paràmetres 

	4.Utilització pràctica del’instrument NECPAL 4.0 en el context del model d’atenció individualitzat 
	4.1. Etapa 1: Cribratge poblacional i  identificació (+/- estadificació) 
	4.2. Etapa 2:  Diagnòstic situacional  
	4.3. Etapa 3: Pla d’atenciindividualitzat 
	4.4. Etapa 4: Comparticid’un resum del pla (PIIC) i coordinacide l’atenci

	5.Bibliografia




