
Les EBA

Autogestió i valors

Les Entitats de Base Associativa sota el paraigües de l’Associació Catalana
d’Entitats de Base Associativa (ACEBA), són empreses de professionals
sanitaris integrades en el Sistema Públic de Salut, regides i regulades pel
Servei Català de la Salut (CatSalut) per prestar els Serveis d'Atenció
Primària a la població de referència.

El 22 de desembre de l’any 2000 entra en funcionament l’EAP Sardenya, 
donant servei a l’Àrea Bàsica de Salut Barcelona-7B.

Els professionals de les EBA són partícips d’un projecte en comú, referents de
salut dels seus usuaris, agents de salut en el territori i màxims responsables de
la correcta gestió del seu centre de salut. És l’autonomia de gestió, la clau
del nostre èxit, tot col·laborant a fer sostenible el sistema sanitari públic.

Els nostres valors són: 

 Professionalisme

 Qualitat

 Compromís ètic

 Equitat

 Eficiència

 Servei públic

 Transparència democràtica

 Principis i pràctiques de bon govern



Objectius

El Codi de Bon Govern
Les Entitats de Base Associativa (EBA) es regeixen per un Codi de Bon Govern,
aprovat el 16 de Juny de 2016 i consensuat per totes, que determina el bon
funcionament i transparència de les societats professionals.

Destaquem que el model d’avaluació de la governança de les EBA va més
enllà dels aspectes legals relacionats amb la seva activitat.

Codi de 
Bon Govern 

d’ACEBA

Bases de 
l’autogestió 

en salut

Codi
deontològic 

Guies de 
pràctica 
clínica

Mostrar l’evolució i compromís amb els principis i pràctiques de bon govern
i els valors de servei públic i transparència democràtica, per fer possible
una gestió orientada a:

 La millora de la qualitat.

 La sostenibilitat.

 L’eficiència dels serveis al ciutadà.



Dimensions

Avaluació

Societària: Agrupa els principis i valors relatius a la
governança de la societat; els drets i deures dels socis
de l’entitat i; la creació i destí dels excedents
procedents de la gestió social.

Gestió: Aborda els principis i valors que han de regir la gestió operativa de la EBA.
Com són: medi ambient, responsabilitat social, transparència i sostenibilitat.

Assistencial: Avalua els principis de gestió de la mateixa, quan a eficiència i eficàcia
en la gestió de la salut dels ciutadans, qualitat dels serveis prestats i satisfacció de
l’usuari.

RRHH: Com empresa de professionals ens regim pels principis de l’economia social.
Es garanteixen, entre altres aspectes, la igualtat d’oportunitats, ocupació estable i de
qualitat.

Anualment cada EBA autoavaluarà l’aplicació del Codi de Bon Govern a la seva
organització en base a un document comú en el qual es ponderen diversos principis
i valors d’aquest Codi segons els següents criteris:

 Nivell d’assoliment

 Planificació

 Implementació

 Valoració global i esmenes d’errors

I, s’haurà de valorar els resultats d’acords amb la següent taula:



Resultats Societària

Àmbit Indicador
Grau de 

compliment

Accessibilitat a la condició de soci
Grau de treballadors socis 3

Pla d’incorporació a la condició de soci 5

Distribució proporcionada i equitativa del capital Grau de concentració del capital 2

Venda de participacions en petita plusvàlua Plusvàlua mitjana obtinguda en les compra-vendes del període 4

Reserves proporcionades Reserves proporcionades 4

Càrrecs dels socis en altres entitats Càrrecs dels socis en altres entitats 2

Renúncia a la condició de soci Cap soci/a condemnat/da 2

Compromís ètic Codi ètic 5

RSC Compromís social de la organització envers els diferents grups d’interès 3

Lleialtat Abstenció en cas de conflicte d’interessos 5

Transparència Nivell de transparència 4

Direcció participativa Participació de l’equip en la pressa de decisions 3



Resultats Assistencial

Àmbit Indicador
Grau de 

compliment

Eficiència
Despesa farmacèutica pública estandarditzada per assegurat consumidor 5

Índex de Qualitat de la prescripció farmacèutica 4

Efectivitat
Taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables 4

Índex de facilitat pel dia de visita 3

Satisfacció del ciutadà Índex de fidelitat amb els serveis d’atenció primària 5

Formació Percentatge del cost total de la formació respecte de l’import del contracte amb el CatSalut 4

Numero de persones de l’equip que han rebut formació durant l’any 5

Docència Numero de alumnes que han rebut formació postgrau/pregrau en el centre 5

Numero de tutors acreditats per formació de postgrau / pregrau 5

Recerca
Numero de projectes de recerca 5

Percentatge del cost total de la recerca respecte de l’import del contracte amb el CatSalut 0



Resultats Gestió

Àmbit Indicador Grau de 
compliment

Eficiència Eficiència en la gestió 5

Compres Selecció de proveïdors amb criteris d'igualtat, objectivitat i independència 4

Medi ambient Reducció de l’impacte medi ambiental 4

RSC Posicionament RSC del centre 2



Resultats RRHH

Àmbit Indicador Grau de compliment

Selecció i promoció Procés de selecció i promoció equitatius 3

Retribució

Retribució equitativa i igualitària 3

Forquilla retributiva 5

Retribució digne 3

Igualtat d’oportunitats Gestió igualitària 4

Contractació
Ocupació de qualitat 4

Ocupació estable 4

Persones Conciliació vida familiar i laboral 4

Desenvolupament professional 4
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