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Llista de sigles

Llista de sigles

AGA:  àrea de gestió assistencial

AH:  atenció hospitalària

AP:  atenció primària

CIM-9-MC:   classificació internacional de malalties (versió 9) 
modificació clínica

CIM-10:  classificació internacional de malalties (versió 10)

CIM-10-MC:   classific ació internacional de malalties (versió 10) 
modificació clínica

CMBD:  conjunt mínim bàsic de dades

CP:  cures pal·liatives

HCCC:  història clínica compartida de Catalunya

MACA:  malaltia crònica avançada

MM:  malalties minoritàries

OMS:  Organització Mundial de la Salut

PADES:  Programa d’atenció domiciliària i equips de suport

PCC:  pacient crònic complex

PDSS:  Pla director sociosanitari

PIIC:  Pla d’intervenció individualitzat compartit

PPAC:  Programa de prevenció i atenció a la cronicitat

RCA:  registre central d’assegurats

SISCAT:  sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya

UEC:  unitat d’expertesa clínica

XUEC:  xarxa d’unitats d’expertesa clínica
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Prefaci

Prefaci

Aquest document s’emmarca en la línia d’atenció integrada i cronicitat de l’actual 
Pla de salut de Catalunya 2016-2020. El Model organitzatiu d’atenció integral 
a la població adulta amb necessitats pal·liatives i en situació de final de la 
vida es considera un projecte prioritari d’aquest Pla, amb l’objectiu de garantir 
que les persones rebin atenció pal·liativa d’acord amb les seves necessitats, en 
el moment adequat, i adaptada a les diferents situacions i realitats territorials. 

S’estima que tres de cada quatre persones moriran per l’evolució d’una malaltia 
crònica i passaran per una etapa avançada i terminal. Una de les característiques 
que suposen un gran repte per al sistema sanitari és la necessitat d’implementar 
un model col·laboratiu, interdisciplinari, basat en la coordinació i/o integració 
entre àmbits assistencials i entre els recursos específics i no específics de cures 
pal·liatives, per donar una resposta integral a les necessitats d’aquest col·lectiu 
de població. El model d’atenció integral a la població adulta amb necessitats 
pal·liatives se centra en les necessitats de la persona i la seva família, i cal do-
nar resposta a les múltiples necessitats físiques, emocionals, socials i espirituals 
derivades de la situació de malaltia.

De manera alineada amb l’Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Naci-
onal de Salud, cal seguir avançant per millorar la qualitat de les cures pal·liatives 
en tot el sistema sanitari. Es recomana assolir un model d’atenció interdisci-
plinari, basat en un alt grau de col·laboració entre els recursos específics de 
cures pal·liatives, els d’atenció primària, els hospitalaris, els sociosanitaris i els 
d’urgències amb la finalitat de garantir una atenció continuada, coordinada i de 
qualitat.

En els darrers anys, a Catalunya hi ha hagut un progressiu desenvolupament de 
l’enfocament pal·liatiu, amb estratègies d’identificació precoç de persones amb 
malalties cròniques en etapes avançades i de planificació de la seva atenció. Tot 
i així, amb l’avaluació sistemàtica i regular del procés d’atenció s’ha evidenciat 
que hi ha certs aspectes que cal millorar. Un d’ells, prioritari per la repercussió 
que té a l’hora d’organitzar i avaluar l’atenció, és l’heterogeneïtat en les codi-
ficacions utilitzades per indicar que una persona requereix d’atenció pal·liativa 
donada la seva situació avançada. Aquest document, a partir de l’anàlisi de les 
codificacions utilitzades en els sistemes d’informació una vegada s’han identifi-
cat les persones que pateixen una malaltia avançada i que es troben amb la ne-
cessitat de rebre atenció pal·liativa, fa una proposta d’unificació de codificació 
en els sistemes d’informació d’aquestes persones identificades. 
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1. Introducció

Malgrat els avenços mèdics i tecnològics en el diagnòstic i tractament de malal-
ties que ofereix la medicina actual, l’atenció adequada al creixent nombre de 
persones grans i persones amb malalties cròniques i degeneratives continua re-
presentant un gran repte per al sistema sanitari, també per les repercussions 
socials i econòmiques que té.

El desenvolupament de les cures pal·liatives a Catalunya es va iniciar a principis 
dels anys noranta com un projecte demostratiu de l’Organització Mundial de la 
Salut amb un ampli desplegament de recursos específics de cures pal·liatives 
que evidenciaven, alhora, efectivitat, eficiència i un alt grau de satisfacció per 
part d’usuaris, famílies i els professionals. Aquesta atenció en la trajectòria de 
final de vida i les cures pal·liatives han estat des de l’any 1986 una línia estra-
tègica del programa Vida als Anys i, actualment, del Pla director sociosanitari 
del Departament de Salut. El desenvolupament i l’operativització d’aquesta línia 
estratègica al llarg de més de trenta anys han portat Catalunya a ser un dels 
models de referència del món avalat per l’OMS. 

Posteriorment, el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 va impulsar polítiques 
sanitàries i sociosanitàries per a l’atenció a les persones afectes per problemes 
crònics de salut i amb necessitats complexes d’atenció, entre les quals va pro-
mocionar el Model d’atenció a la cronicitat avançada (MACA). Aquest model 
d’atenció planteja un enfocament integral, d’atenció pal·liativa precoç (primera 
transició), en un context col·laboratiu i interdisciplinari que pivota principalment 
en l’àmbit i els professionals d’atenció primària. Un dels objectius que planteja 
el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 en el seu projecte 6.4 (Model organit-
zatiu d’atenció integral a la població adulta i infantil amb necessitats pal·liatives 
i en situació de final de vida) és avançar en la implementació de l’atenció a les 
persones amb necessitats d’atenció pal·liativa i en situació de trajectòria de fi-
nal de vida, integrant el Model d’atenció a la cronicitat avançada i les polítiques 
sanitàries d’atenció al final de la vida que permetin la continuïtat assistencial.
Aquest document presenta, en primera instància, l’anàlisi de la utilització de 
les codificacions en els registres i sistemes d’informació de què disposem per 
registrar l’atenció pal·liativa a les persones amb malaltia avançada i aquelles que 
es troben en la trajectòria de final de la vida. En segon lloc, es realitza una pro-
posta d’unificació de la codificació de les persones amb necessitats d’atenció 
pal·liativa, com a element clau per contribuir a la millora del Model organitzatiu 
d’atenció a les persones amb necessitats d’atenció pal·liativa, especialment 
en relació amb la seva avaluació, en termes d’accessibilitat, equitat, coordinació 
i de continuïtat assistencial. 
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2. Cures pal·liatives
i identificació precoç
de persones amb
necessitats d’atenció
pal·liativa

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les cures pal·liatives com 
l’«enfocament que millora la qualitat de vida dels pacients i familiars quan s’en-
fronten als problemes inherents a una malaltia potencialment mortal». Miti-
guen el dolor i altres símptomes i proporcionen suport espiritual i psicològic des 
del moment del diagnòstic fins al final de la vida i durant el dol. Prevenen i alleu-
gen el patiment a través de la valoració, la identificació precoç i el tractament 
correcte del dolor i altres problemes físics, psicosocials o espirituals.1

Un dels elements clau de l’atenció a les persones amb necessitats pal·liatives és 
la identificació precoç de final de vida, que ha demostrat múltiples beneficis: 2, 3

—  Permet conèixer les preferències i els valors de les persones, acotar millor 
els objectius, millorar l’adequació de les cures i facilitar el procés de plani-
ficació de decisions anticipades (PDA). 

—  Permet millorar la qualitat de vida, el control de símptomes i disminuir l’an-
goixa.

—  Redueix les despeses d’atenció, i evita l’aferrissament terapèutic sense es-
curçar l’esperança de vida.

—  Obre la porta a una atenció no dicotòmica i progressiva, on l’atenció pal-
liativa s’intensifica a mesura que van apareixent les necessitats −ja estiguin 
relacionades amb les malalties, amb les característiques individuals de 
cada persona o amb l’entorn familiar i/o de suport (figura 1).
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Figura 1. Identificació precoç de final de vida i model progressiu d’atenció segons 
necessitats. 1a T: primera transició al final de la vida. 2a T: segona transició al 
final de la vida. 

Font: Elaboració pròpia.

Les cures pal·liatives, doncs, es poden dispensar en una fase inicial de la malal-
tia, juntament amb altres tractaments que poden perllongar la vida. Les cures 
pal·liatives i els tractaments curatius no han de ser mútuament excloents. Tot 
i així, és important reconèixer els punts de transició en què un pacient necessita 
un canvi en el plantejament diagnòstic, el monitoratge, el tractament o les cures 
que s’orientin a garantir el seu benestar i confort.

Les cures pal·liatives s’han de proporcionar d’acord amb els principis de cober-
tura universal, a totes les persones que ho necessitin, independentment del 
tipus de malaltia que pateixin, de l’edat o del lloc de residència.En un sistema 
d’atenció pal·liativa sostenible, de qualitat i accessible, s’han d’integrar els re-
cursos específics de cures pal·liatives (serveis, equips i professionals) amb l’aten-
ció primària i l’atenció hospitalària (tant d’aguts com sociosanitària). Es conside-
ra un deure ètic dels professionals del sistema sanitari, però no es pot obviar la 
importància d’altres organitzacions i persones que també ofereixen suport, com 
són els cuidadors, els professionals de l’àmbit de serveis socials i d’entitats del 
tercer sector.
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3. Anàlisi de la situació

3.1.  Identificació de les persones amb malaltia 
crònica avançada, situació de final de vida 
i necessitats d’atenció pal·liativa

Entre les garanties identificades en les bases per al desenvolupament del model 
organitzatiu d’atenció al final de vida de Catalunya,4 apareix la necessitat d’un 
enfocament pal·liatiu precoç i proactiu, a partir dels criteris de gravetat i pro-
gressió de les malalties i les condicions cròniques i les necessitats que presenta 
la persona i la família. Aquesta identificació precoç només té sentit i aporta valor 
quan suposa un enfocament assistencial diferent i beneficiari per al pacient i la 
família, que comporta un procés de planificació de l’atenció diferent del que es 
feia fins a aquell moment i que quedarà registrat en la història clínica.

En les sistemes de codificació internacional de malalties, hi ha codificacions 
específiques relacionades amb l’atenció pal·liativa (taula 1). 

Paral·lelament, a Catalunya, en el marc del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, 
es va definir i establir un sistema d’identificació i registre des d’atenció primària 
a la història clínica compartida de Catalunya (HCCC) de les persones amb ma-
laltia crònica avançada que requereixen d’atenció pal·liativa. Conseqüentment, 
en el territori català, hi ha diferents codis que permeten identificar les persones 
amb malaltia avançada o en fase terminal i amb necessitats de cures pal·liatives 
(taula 1). 

Taula 1. Codificacions d’atenció pal·liativa

SISTEMA DE CODIFICACIÓ CODI DEFINICIÓ
CIM-9-MC V66.7 Assistència per sotmetre’s a cures pal·liatives

CIM-10 Z51.5 Contacte per a cures pal·liatives  

CIM-10-MC Z51.5 Assistència per sotmetre’s a cures pal·liatives

CIAP A99.01 Pacient amb necessitats pal·liatives

HCCC MACA Model d’atenció a la cronicitat avançada

Font: Elaboració pròpia.

Actualment, els sistemes d’informació que permeten el registre de la identifica-
ció MACA només són els que s’utilitzen en l’àmbit de l’atenció primària. Tot i així, 
tots els sistemes d’informació, independentment de l’àmbit assistencial, per-
meten la utilització de codificació internacional (V66.7, Z51.5) com a diagnòstic 
lligat a l’atenció pal·liativa. De fet, el diagnòstic principal i els diagnòstics secun-
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daris (fins a 9) són variables clinicoassistencials dels CMBD que permeten ajus-
tar els sistemes de pagament, avaluar patrons d’utilització, estudiar l’adequació 
de les despeses d’atenció sanitària, així com fer estudis epidemiològics i recerca 
en qualitat assistencial.

3.2.  Utilització de la codificació de persones 
amb malaltia crònica avançada

L’ús de la codificació MACA ha estat progressiu i creixent des de l’any 2011. La 
taxa de prevalença de pacients amb MACA a Catalunya l’any 2017 se situa en 
1.970 persones identificades per milió d’habitants (figura 2), mentre que la taxa 
d’incidència és de 1.860,6 per milió d’habitants (figura 3). El nombre de pacients 
amb codificació MACA en algun moment del 2017 va ser de 26.716.

Figura 2. Evolució de la taxa de prevalença de persones amb codificació MACA. 
Catalunya, 2011-2017. 

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.
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Figura 3. Evolució de la taxa d’incidència de persones amb codificació MACA. 
Catalunya, 2011-2017. 

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.

Al llarg d’aquest any es van codificar 13.990 casos nous, i els casos amb més 
prevalença el 31 de desembre del mateix any van ser 14.340. Destaca la gran 
variabilitat que hi ha en les taxes de casos nous entre territoris, tant per àrees 
bàsiques de salut (ABS) com per àrees de gestió assistencial (AGA), amb uns 
índexs ajustats de prevalença que oscil·len entre el 0,0 i el 7,0 (figura 4).

Figura 4. Índex ajustat* de nous casos amb MACA per ABS. Catalunya, 2017. 
* Ajustat per edat, sexe i nivell de renda.

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut (MUSSCAT). 

L’any 2017, més del 75% dels nous casos corresponen a persones amb 75 anys 
o més, i l’edat mitjana dels pacients amb codificació MACA és 82,4 anys (78,72
per als homes i 84,8 per a les dones).



15

3. Anàlisi de la situació

La taxa d’incidència és més alta en els grups de rendes baixes (2.276,6 casos per 
milió de població) i molt baixes (1.714,6 casos per milió de població). A més, el 
96% de persones amb codificació MACA es troben en els estrats de risc moderat 
i alt segons els grups de morbiditat ajustada (GMA) (figura 5).

Figura 5. Distribució de la població total de Catalunya i dels pacients identificats 
com a MACA segons estrats de risc (GMA). Catalunya, 2017. 

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.

Les principal morbiditats dels casos nous de codificacions MACA corresponen 
a la incontinència i les neoplàsies, amb percentatges superiors al 50%. Amb per-
centatges superiors al 30%, trobem algunes insuficiències d’òrgan i la diabetis 
(figura 6). 

Figura 6. Principals morbidiats dels nous casos de MACA. Catalunya, 2017. 

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut 
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El percentatge de mortalitat anual de les persones amb codificació MACA ha 
crescut des de la implantació d’aquesta codificació i se situa al voltant del 50% 
en els darrers tres anys (figura 7).

Figura 7. Taxa de mortalitat de persones amb codificació MACA. Catalunya, 
2011-2017.

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.

La despesa sanitària d’aquests pacients se situa de mitjana en els 7.352,5 € anu-
als, set vegades més que la despesa per capita de la població catalana (994,7 €). 
La principal despesa d’aquests pacients s’origina pels ingressos hospitalaris, que 
conformen el 33,5% de la despesa global.

Respecte de la utilització de recursos, l’any 2017, la taxa d’ingressos a l’hospital 
de les persones amb codificació MACA va ser pràcticament del 100%, i, en re-
cursos sociosanitaris, del 56,7% (taxes 9 i 35 vegades superiors, respectivament, 
a la població general). La mitjana de visites anuals d’aquests pacients als serveis 
d’urgències és d’1,7 i a l’atenció primària de 24,8 −en ambdós casos aproximada-
ment quatre vegades superiors a les del total de la població catalana− (figura 8).
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Figura 8. Uti lització de recursos dels pacients amb codifi cació MACA. 
Catalunya, 2017. 

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.

3. Anàlisi de la situació
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3.3.  Utilització de codificacions internacionals 
de persones amb necessitats pal·liatives  
(V66.7, Z51.5, A99.01)

La utilització de la codificació pal·liativa (V66.7, Z51.5, A99.01) per a persones 
amb necessitats pal·liatives també ha estat progressiva i creixent en els darrers 
anys. La taxa de prevalença de persones amb codificació pal·liativa a Catalunya 
l’any 2017 se situa en 1.625,8 persones identificades per milió d’habitants (figu-
ra 9), mentre que la taxa d’incidència és de 3.293,4 per milió d’habitants (figura 
10). El nombre de persones amb codificació pal·liativa en algun moment del 
2017 va ser de 34.475. Al llarg d’aquest any, es van codificar 24.763 casos nous, i 
els casos amb més prevalença el 31 de desembre del mateix any van ser 11.273. 
S’observa una moderada variabilitat en les taxes de casos nous entre territoris, 
tant per ABS com per AGA, amb uns índexs ajustats de prevalença que oscil·len 
entre el 0,0 i el 2,6 (figura 11).

Figura 9. Evolució de la taxa de prevalença de persones amb codificació pal·lia-
tiva. Catalunya, 2011-2017. 

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.
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Figura 10. Evolució de la taxa d’incidència de persones amb codificació pal·liati-
va. Catalunya, 2011-2017.
Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut

Figura 11. Índex ajustat* de nous casos pal·liatius per ABS. Catalunya, 2017. 

*Ajustat per edat, sexe i nivell de renda.
Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.

L’any 2017, prop d’un 60% dels nous casos corresponen a persones amb més de 
75 anys, i l’edat mitjana dels pacients amb codificació pal·liativa és 77,31 anys 
(74,49 per als homes i 79,51 per a les dones).

La taxa d’incidència és més alta en els grups de rendes baixes (3.948,5 casos per 
milió de població) i molt baixes (3.305,0 casos per milió de població). El 99% de 
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les persones amb codificació pal·liativa es troben en l’estrat de risc moderat i alt 
segons els grups de morbiditat ajustada (GMA) (figura 12).

Figura 12. Distribució de la població total de Catalunya i de les persones amb 
codificació pal·liativa segons estrats de risc (GMA). Catalunya, 2017. 

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.

La principal morbiditat dels casos nous de codificació pal·liativa correspon a les 
neoplàsies, amb un percentatge superior al 60%. Després, hi ha la incontinència, 
amb més d’un 40% dels casos i les insuficiències d’òrgan i la diabetis, amb més 
del 30% dels casos (figura 13).

Figura 13. Principals morbiditats dels nous casos pal·liatius. Catalunya, 2017

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.
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La taxa de mortalitat anual de les persones amb codificació pal·liativa es manté 
força estable en els darrers set anys, superior al 70% (figura 14). 

Figura 14. Taxa de mortalitat de persones amb codificació pal·liativa. Catalunya, 
2011-2017. 

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.

La despesa sanitària d’aquests pacients se situa de mitjana en els 9.085,7 € 
anuals, nou vegades superior a la despesa per capita de la població catalana 
(994,7 €). La principal despesa d’aquests pacients s’origina pels ingressos hospi-
talaris, que conformen gairebé un 36% de la despesa global.

Quant a la utilització de recursos, l’any 2017, la taxa d’ingressos hospitalaris de 
les persones amb codificació pal·liativa va ser del 127%, i de recursos sociosani-
taris, del 114,1%. Aquesta taxa va ser molt més alta que en la població catalana 
(71 vegades superior al sociosanitari i 11,6 a l’hospital d’aguts). La mitjana de 
visites anuals d’aquests pacients als serveis d’urgències és de 2,0, i a l’atenció 
primària, de 20,7. Ambdues mitjanes són superiors a les de la població catalana 
(figura 15).
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Figura 15. Utilització de recursos per persones amb codificació pal·liativa. 
Catalunya, 2017.

Font: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.
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3.4.  Comparativa i cobertura de la utilització 
d’ambdues codificacions 

L’any 2017, la prevalença de persones amb codificació MACA va ser superior a 
la de persones amb codificació pal·liativa en totes les regions sanitàries (RS). Pel 
que fa a les AGA, hi ha una gran variabilitat en la ràtio d’utilització de les dues 
codificacions. Tot i que en deu AGA la codificació pal·liativa hi té més prevalen-
ça, la codificació MACA preval en la resta, i arriba a ser molt més alta en alguns 
territoris −com és el cas del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà, en què és més del 
doble que la mitjana de Catalunya− (taula 2). 

Taula 2. Casos prevalents i taxes de prevalença amb codificació pal·liativa i co-
dificació MACA per territori. Catalunya, 2017. 

PERSONES SUMA 
PREVA- PREVA- AMB TAXA DE CODIFICA-
LENÇA LENÇA DOBLE PERSONES TAXA TAXA CIONS

AGA i RS PERSONES PERSONES CODIFI- AMB DOBLE POBLACIÓ CP MACA (persones 
CP* MACA ** CACIÓ CODIFICACIÓ X1000 X1000 MACA + 

** (MA- ** persones 

CA+CP) ** CP) **

PLA DE LLEIDA 451 1.262 110 0,30 364.044 1,24 3,47 1.603

ALT CAMP I CONCA 93 141 18 0,29 61.583 1,51 2,29 216
DE BARBERÀ

BAIX CAMP 383 239 41 0,20 200.923 1,91 1,19 581

BAIX PENEDÈS 164 77 18 0,21 85.766 1,91 0,90 223

TARRAGONÈS 398 425 80 0,31 255.683 1,56 1,66 743

ALTEBRAT 22 75 5 0,15 3.3161 0,66 2,26 92

BAIX EBRE 53 117 13 0,16 79.314 0,67 1,48 157

MONTSIÀ 32 51 6 0,09 67.256 0,48 0,76 77

ALT EMPORDÀ 135 240 39 0,28 138.376 0,98 1,73 336

BAIX EMPORDÀ 202 327 50 0,39 128.006 1,58 2,55 479

GARROTXA 39 82 11 0,19 56.712 0,69 1,45 110

RIPOLLÈS 36 38 6 0,25 24.369 1,48 1,56 68

ALT MARESME 145 176 36 0,31 116.915 1,24 1,51 285

SELVA MARÍTIMA 81 151 31 0,39 79.479 1,02 1,90 201

GIRONÈS NORD I 129 258 41 0,25 161.924 0,80 1,59 346
PLA DE L’ESTANY

GIRONÈS SUD I 88 369 39 0,26 150.941 0,58 2,44 418
SELVA INTERIOR

ANOIA 74 356 17 0,15 112.961 0,66 3,15 413

OSONA 963 498 135 0,84 160.898 5,99 3,10 1.326

BAGES I SOLSONÈS 608 378 83 0,39 211.131 2,88 1,79 903

BERGUEDÀ 76 47 2 0,05 37.965 2,00 1,24 121

ALT URGELL 61 36 3 0,15 20.527 2,97 1,75 94

CERDANYA 22 48 4 0,25 16.161 1,36 2,97 66

PALLARS JUSSÀ - 68 87 25 1,36 18.422 3,69 4,72 130
PALLARS SOBIRÀ

VAL D’ARAN 2 14 0 0,00 9.257 0,22 1,51 16

ALTA RIBAGORÇA 3 6 0 0,00 3.575 0,84 1,68 9
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BAIX LLOBREGAT 
CENTRE -  
FONTSANTA

576 708 232 0,54 429.253 1,34 1,65 1.052

BAIX LLOBREGAT 
L’HOSPITALET -  
EL PRAT

299 368 89 0,43 204.745 1,46 1,80 578

ALT PENEDÈS 118 242 62 0,63 97.694 1,21 2,48 298

GARRAF 396 220 64 0,41 156.310 2,53 1,41 552

BAIX LLOBREGAT 
LITORAL 
I VILADECANS

279 406 109 0,58 187.785 1,49 2,16 576

BAIX LLOBREGAT 
LITORAL I SANT BOI

140 247 81 0,64 126.740 1,10 1,95 306

BAIX LLOBREGAT 
NORD

153 328 52 0,33 159.778 0,96 2,05 429

BARCELONÈS NORD 
- BAIX MARESME

900 749 172 0,41 424.153 2,12 1,77 1.477

MARESME 343 371 69 0,26 268.640 1,28 1,38 645

VALLÈS OCCIDENTAL 
EST

259 793 79 0,20 399.003 0,65 1,99 973

VALLÈS OCCIDENTAL 
OEST

430 589 85 0,19 438.382 0,98 1,34 934

BAIX MONTSENY 31 146 10 0,18 55.881 0,55 2,61 167

BAIX VALLÈS 163 399 70 0,50 140.424 1,16 2,84 492

VALLÈS ORIENTAL 
CENTRAL

337 641 179 0,71 252.933 1,33 2,53 799

BARCELONA 
ESQUERRA

560 726 157 0,30 525.012 1,07 1,38 1.129

BARCELONA NORD 696 755 164 0,37 442.482 1,57 1,71 1.287

BARCELONA DRETA 890 799 173 0,42 407.995 2,18 1,96 1.516

BARCELONA 
LITORAL MAR

375 355 101 0,32 313.287 1,20 1,13 629

11.273 14.340 2.761 0,36 7.625.846 1,48 1,88 22.852

* Identificades amb els codis V66.7; Z51.5; A99.01

** Casos prevalents a 31.12 2017

Font: Elaboració pròpia. Dades: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut. 

A part de les persones que en algun moment de l’any 2017 han estat identifi-
cades amb codificació MACA (26.118 persones) i de les persones que han estat 
etiquetades amb codificació pal·liativa (28.452 persones), hi ha 10.416 perso-
nes que han estan identificades simultàniament amb totes dues codificaci-
ons, fet que evidencia diferències en la utilització de les codificacions d’atenció 
pal·liativa en situació de cronicitat avançada i que podria estar relacionat amb 
els nivells assistencials que poden utilitzar cadascuna de les codificacions pal·li-
atives (la codificació MACA fins al moment només pot ser realitzada per atenció 
primària).
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La taxa de prevalença d’aquestes persones amb totes dues codificacions, és a 
dir, amb la codificació de malaltia crònica avançada (MACA) i la codificació pal·li-
ativa (V66.7, Z51.5, A99.01), és molt inferior, tot i que creixent, i es va situar l’any 
2017 en 405,0 per milió d’habitants, mentre que la taxa d’incidència, també 
creixent en els darrers anys, és de 871,7 per milió d’habitants. Al llarg d’aquest 
any es van codificar 6.654 casos nous, i el 31 de desembre del mateix any, els 
casos amb més prevalença van ser 2.761. L’any 2017, prop del 70% dels nous ca-
sos corresponien a persones de més de 75 anys, i l’edat mitjana de les persones 
amb doble codificació és de 79,9 anys (77,1 per als homes i 82,2 per a les do-
nes). Igual que amb les anàlisis anteriors, s’observa una moderada variabilitat 
en les taxes de casos nous amb doble codificació entre territoris, tant per ABS 
com per AGA, amb uns índexs ajustats de prevalença que oscil·len entre el 0,0 
i el 4,0. La taxa d’incidència és més alta en els grups de rendes baixes (1.020,5 
casos per milió de població) i molt baixes (838,3 casos per milió de població). 

Les neoplàsies són la principal patologia dels casos nous de doble codificació, 
amb un percentatge superior al 70%, seguit de la incontinència (50%). Amb 
percentatges al voltant del 35%, la diabetis i les insuficiències en un òrgan (in-
suficiència cardíaca congestiva, insuficiència renal crònica i malaltia pulmonar 
obstructiva crònica).

El percentatge de defunció de les persones amb doble codificació té una ten-
dència creixent, i l’any 2017 se situa en el 71,5%. A més, les persones amb doble 
codificació es troben en els estrats de risc moderat (13%) i alt (87%), segons 
GMA, quan mirem les bases de dades de morbiditat poblacional. La despesa sa-
nitària d’aquestes persones se situa de mitjana en els 9.232,2 € anuals, superior 
a la de les persones identificades només amb codificació MACA o amb codifica-
ció pal·liativa, i els ingressos hospitalaris també són la principal despesa d’aques-
tes persones (un 34,2% de la despesa global). En relació amb la utilització de 
recursos, l’any 2017, la taxa d’ingressos hospitalaris de les persones amb doble 
codificació va ser del 123%, i de recursos sociosanitaris, del 96,9%. Aquesta taxa 
és similar a la de les persones identificades amb V66.7 o Z51.5. La mitjana de 
visites anuals d’aquestes persones als serveis d’urgències és de 2,0 (igual que 
en les persones identificades amb V66.7 o Z51.5) i a l’atenció primària, de 26,2 
(superior a la mitjana de les persones amb només una de les codificacions).
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3.5.  Persones amb probables necessitats pal·liatives 
sense identificació en el sistema sanitari

Finalment, cal destacar que l’any 2017 hi va haver 30.951 persones que van mo-
rir i que no van estar identificades amb codificació de malaltia avançada ni co-
dificació pal·liativa. L’edat mitjana d’aquestes persones és de 79,86 anys (76,2 
per als homes i 83,5 per a les dones) i les taxes de casos incidents són superiors 
en els grups de nivells de renda baix (6.107,2 per milió d’habitants) i molt baix 
(5.754,4 per milió d’habitants). A més, les persones que han mort sense estar 
identificades amb codificació pal·liativa o de malaltia avançada es troben prin-
cipalment en els estrats de risc (GMA) alt (65%) i moderat (24%) en les bases 
de dades de morbiditat poblacional, i un 11% en els estrats de risc baix i basal. 
La despesa sanitària d’aquestes persones se situa de mitjana en els 4.807,3 € 
anuals, molt inferior a la de les persones identificades amb codificació MACA, 
pal·liativa o doble codificació, i els ingressos hospitalaris són la principal i majo-
ritària despesa d’aquestes persones (el 53,5% de la despesa global). En relació 
amb la utilització de recursos, l’any 2017, la taxa d’ingressos hospitalaris de les 
persones sense codificació pal·liativa o de malaltia avançada que van morir va 
ser del 96,1%, i de recursos sociosanitaris del 32,1%, taxes inferiors a les de les 
persones identificades amb V66.7 o Z51.5 i MACA. La mitjana de visites anuals 
d’aquestes persones als serveis d’urgències és d’1,4 (similar a la de les persones 
identificades com a MACA) i a l’atenció primària d’11,6 (molt inferior a la de les 
persones amb codificació MACA o amb V66.7 o Z51.5).

Aquestes dades es podrien correspondre, en part, al fet que no totes les morts 
són previsibles ni tots els casos són susceptibles de rebre cures pal·liatives. 
Tot i això, el fet que un 38% de les persones d’aquest grup tinguin insuficiència 
cardíaca congestiva i més d’un 30% tinguin diabetis, alguna insuficiència en un 
òrgan, alguna neoplàsia o estiguin identificades com a pacient crònic complex 
indueix a plantejar millores en la transició assistencial cap a l’atenció pal·liativa 
per a persones amb malalties cròniques en fases avançades.

“En resum, l’anàlisi de les dades evidencia que a Catalu-

nya s’estan identificant les persones amb malalties avança-

des i necessitats pal

rents codificacions”
·liatives de manera parcial i amb dife-
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La utilització de l’una, l’altra o totes dues alhora presenta certes diferències que 
fan pensar en la necessitat d’homogeneïtzació per poder disposar d’indicadors 
i quadres de comandament per avaluar el model d’atenció pal·liativa i al final de 
vida (taula 3).

Taula 3. Comparativa de les principals característiques entre les persones amb 
codificació MACA, codificació pal·liativa, doble codificació (MACA+pal·liativa) i 
persones que han mort sense codificació.

MACA
Codificació 
pal·liativa

MACA+ 
Codificació 
pal·liativa

Èxitus sense 
codificació*

Casos incidents (any 2017) 13.990 24.763 6.654 30.951

Casos prevalents (a 31/12/2017) 14.340 11.273 3.045 -

Defuncions 12.376 23.202 7.371 30.951

Edat mitjana (anys) 82,4 77,31 79,89 79,86

% Estrat de risc alt (segons GMA) 74% 84% 87% 65%

% Estrat de risc moderat (segons GMA) 22% 15% 13% 24%

% PCC - - - 33,5%

% ICC 37,5% 36% 32% 37,5%

% MPOC 32% 32% 31% 28%

% IRC 38% 35% 34% 34,5%

% Neoplàsia 54,5% 63% 72% 32%

% Demència 28% 24% 21% 24,5%

Mitjana de visites a urgències (per pacient) 1,7 2,0 2,0 1,4

Mitjana de visites a l’hospital de dia (per pacient) 1,7 2,4 2,5 0,7

Mitjana de visites a consultes externes (per pacient) 4,7 6,0 6,1 2,3

Mitjana de visites a l’atenció primària (per pacient) 24,8 20,7 26,2 11,6

Mitjana de visites a salut mental (per pacient) 0,0 0,1 0,0 0,1

Mitjana de fàrmacs (per pacient) 12,8 12,4 13,8 8,8

Taxa d’ingressos a sociosanitari (per 100 pacients) 56,7 114,1 96,9 32,5

Taxa d’ingressos a psiquiatria (per 100 pacients) 0,2 0,3 0,2 0,5

Taxa d’ingressos a aguts (per 100 pacients) 96,9 127,0 123,0 96,1

Mitjana de la despesa sanitària (euros per capita) 7.352,5 985,7 9.232,2 4.807,3

*No identificats amb codificació MACA ni amb codificació pal·liativa (V66.7; Z51.5; A99.01-)

Font: Elaboració pròpia. Dades: Base de dades de morbiditat poblacional del CatSalut.
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4.  Proposta i recomana-
cions en relació
amb les codificacions

El Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) és el registre sistemàtic de la mor-
biditat atesa i de l’activitat assistencial de la xarxa sanitària de Catalunya; és 
una eina imprescindible per als proveïdors, l’administració sanitària, la gestió 
dels centres, l’anàlisi de la qualitat, l’adequació de l’atenció i la definició de 
la compra de serveis. El CatSalut disposa d’un pla de sistemes integrat que per-
met relacionar entre si les diferents fonts de dades. L’objectiu de les propostes 
següents és la millora i unificació de la identificació i registre de les persones 
amb malaltia avançada i necessitats pal·liatives que permetin disposar d’infor-
mació de qualitat per avaluar i plantejar, conseqüentment, plans de millora del 
model d’atenció pal·liativa i final de vida: 

QUINS PROFESSIONALS són els responsables de la identificació?

  La identificació de persones amb necessitats d’atenció pal·liativa 
i situacióde final de vida correspon als professionals mèdics, 
infermers o de treball social que coneguin suficientment la seva 
situació, circumstàncies i que tinguin una relació de confiança 
amb aquestes persones.

  �Es proposa una identificació proactiva, col·laborativa i 
preferiblement des d’una perspectiva multidisciplinària.

En QUIN ÀMBIT es realitza aquesta identificació?

  Els responsables del procés d’identificació seran predominant-
ment els professionals d’atenció primària de salut que atenen 
habitualment la persona.

  Els professionals de la resta d’àmbits de salut podran suggerir 
la identificació, que vehicularan/validaran els professionals 
d’atenció primària de salut. Caldrà consensuar el desenvolupa-
ment operatiu per facilitar aquest plantejament.

  No és aconsellable identificar aquestes persones als serveis 

d’urgències i/o per dispositius d’emergència.
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QUIN INSTRUMENT s’uti litza per fer aquesta identi fi cació?

  L’eina uti litzada per al cribratge/identi fi cació de persones amb 
necessitats pal·liati ves és l’instrument NECPAL ccoms-ico©. 
A l’annex 1 es pot consultar la darrera versió de l’instrument 
(4.0); actualment s’està treballant en una nova versió.

Com efectuar el REGISTRE:

Si la identi fi cació la fa l’equip d’atenció primària:

1.  Es codifi ca com a persona amb malalti a crònica avançada
(identi fi cador MACA) segons el sistema actual.

2.  De forma automàti ca, es genera la codifi cació de persona
amb necessitats d’atenció pal·liati va (V66.7 si és en CIE-
9-MC o z51.5 en CIE-10) en els sistemes d’informació, com
a diagnòsti c secundari (en qualsevol posició fi ns a 9). Els
sistemes d’informació haurien de facilitar aquesta codifi cació
automàti cament una vegada els professionals realitzen la
identi fi cació com a MACA.

�Si la identi fi cació es proposa des de l’àmbit de l’atenció
sociosanitària / hospital d’aguts:

1.  Aquests seran els responsables de la codifi cació de persona
amb necessitats d’atenció pal·liati va (V66.7 si és en CIE-9-MC
o z51.5 en CIE-10) en els sistemes d’informació (CMBD-AH,
CMBD-SC), com a diagnòsti c secundari (en qualsevol posició
fi ns a 9).

2. Aquesta codifi cació genera una noti fi cació a l’equip d’atenció
primària de referència de la persona perquè valori la
identi fi cació com a persona amb malalti a crònica avançada
(identi fi cador MACA). L’equip d’atenció primària ti ndrà
la darrera paraula sobre ambdues codifi cacions, així com
la responsabilitat del procés de planifi cació de decisions
anti cipades i de realitzar el PIIC.

3.  S’exploren vies de treball col·laborati u entre diferents àmbits
en l’elaboració comparti da/consensuada del Pla d’atenció i
del PIIC −vegeu, per exemple, la proposta de Conferència de
cas en el document específi c.
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 QUÈ COMPORTA aquesta identificació/codificació?

  Donar resposta a les necessitats de la persona a partir d’un 
model d’atenció específic en quatre etapes (a la primera de les 
quals correspon el procés d’identificació descrit):

1.
IDENTIFICACIÓ / CRIBATGE
POBLACIONAL / CODIFICACIÓ

4.
COMPARTICIPACIÓ * 4

DEL PLA ETAPES

3.
PLA D’ATENCIÓ

Donada que la identificació i codificació són la porta d’entrada a un model 
d’atenció específic, progressiu, no dicotòmic (tant per a aquelles persones en 
situació de primera transició com per a aquelles en situació de segona transició 
pal·liativa) i centrat en les seves necessitats, esdevé necessari unificar tant el 
sistema d’identificació com la unificació del sistema de codificació. 

“El Departament de Salut ha consensuat la unificació de 

les estratègies d’identificació i codificació de persones amb 

necessitats d’atenció pal·liativa”
Més enllà d’aquesta proposta d’unificació de codis, i amb l’objectiu d’afavorir les 
pràctiques col·laboratives entre professionals/equips dels diferents àmbits as-
sistencials –ja sigui en relació amb la identificació / suggeriment d’identificació 
o en l’elaboració del pla d’atenció− caldrà fomentar l’ús de canals de comunica-
ció (sistemes d’informació...) i eines/metodologies facilitadores (per exemple, la 
Conferència de cas).
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5.  Seguiment 
i avaluació

5.1.  Qui serà el responsable de fer el seguiment  
dels indicadors?

El Departament de Salut farà el seguiment i l’avaluació anual de la implemen-
tació de les recomanacions que es realitzen en aquest document. 

5.2. Quins són els resultats esperats?
El resultat esperat és que, progressivament, hi hagi un increment en la identi-
ficació i registre en els sistemes d’informació de les persones que requereixen 
d’atenció pal·liativa, independentment de si estan en la primera o segona transi-
ció. Es treballarà perquè tot el procés sigui el més automatitzat possible, per tal 
que no reverteixi en un  esforç més gran dels professionals, així com que faciliti 
la identificació de problemes que puguin sorgir a l’hora de portar a l’operativa el 
contingut d’aquest document.

5.3. Quins indicadors es proposen?
Es farà el seguiment dels següents indicadors per a cada grup de població 
(MACA, atenció pal·liativa, doble codificació, èxitus sense codificació):

ANÀLISI DESCRIPTIU DE LA COHORT:

  Distribució per edat i sexe (percentatge de dones; percentatge per grups 
d’edat [<15; 15-44;45-64; 65-74; 75-84;> 84] i edat mitjana).

  Distribució segons estrats de risc (percentatge segons risc alt, moderat, 
baix i basal en base a GMA).

  Taxa de casos incidents per milió d’habitants segons nivell socioeconòmic  
(alt, moderat, baix i molt baix).

  Percentatge de principals comorbiditats.

  Taxa de mortalitat (defuncions per 100 pacients incidents).



32

5. Seguiment i avaluació

  Despesa sanitària (euros/anuals i distribució percentual –Salut mental 
ambulatòria; salut mental hospitalària; atenció primària; farmàcia; hospital 
d’aguts; serveis d’urgències; consulta externa; sociosanitari i altres).

  Utilització de recursos (mitjana de visites a urgències, salut mental, 
consultes externes, hospital de dia i atenció primària; mitjana de nombre 
de medicaments; i taxa d’ingressos per 100 persones a sociosanitari, 
psiquiatria i hospital d’aguts).

  Índex ajustat de prevalença de nous casos per ABS i AGA respecte 
Catalunya.

ANÀLISI COMPARATIVA entre els diferents grups de codificació −MACA, CP 
(V66.7 o Z51.5), doble codificació i èxitus sense codificació− així com l’avaluació 
pre i post implantació de la unificació de codificacions, respecte de la situació 
actual: 

  Nombre, taxa de prevalença i taxa d’incidència anual (per milió d’habitants) 
de persones codificades com a MACA, tant globalment com per ABS i AGA.

  Nombre, taxa de prevalença i taxa d’incidència anual (per milió d’habitants) 
de persones que reben atenció pal·liativa codificades com a CP, tant global-
ment com per ABS i AGA.

  Ràtio de taxa de prevalença MACA i CP, tant globalment com per ABS i AGA.

  Nombre, taxa de prevalença i taxa d’incidència anual (per milió d’habitants) 
de persones amb doble codificació (MACA i CP), tant globalment com per 
ABS i AGA.

  Nombre i percentatge de persones que són èxitus sense codificació.
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