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Presentació 
 
Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant 
que demana l’adaptació a nous serveis i nous models d’atenció, en uns paràmetres de màxima 
eficiència i qualitat.  
 
En aquest marc de canvi continu, l’àmbit econòmic financer de 
les organitzacions sanitàries i socials permet realitzar un 
diagnòstic de la situació de l'empresa, així com establir la base 
per a la presa de decisions i la realització de previsions a futur 
per a la planificació i per a l’execució de noves estratègies. 
 
Conscients d’aquesta realitat Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat conjuntament 
amb professionals experts del sector un itinerari de formació continuada i especialitzada, 
diferenciador i atractiu, per al col·lectiu de professionals de l’àmbit econòmic financer de les 
organitzacions sanitàries i socials. Enguany presentem la 3a edició d’aquest programa 
formatiu. 
 
 

Objectius 
 
General 
 
Oferir als professionals una formació continuada especialitzada amb un programa de 
coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals de l’àmbit 
economicofinancer d’una entitat en aquest sector. 
 

Específics 
 

• Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat. 
• Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professional 

efectiva. 
• Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur. 
• Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos i 

impulsant noves maneres de fer.  

 
 

Adreçat a 
 
Professionals integrants dels mateixos processos economicofinancers que vulguin actualitzar 
els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional. 
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Metodologia i format 

El programa comprèn sessions presencials a càrrec de professionals experts en la matèria, 
orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les 
organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure l’intercanvi de 
coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit economicofinancer. 
 
Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h) que incorpora esmorzar - col·loqui per afavorir 
el networking entre els participants. 
 

Continguts 

Els continguts d’aquest programa formatiu han estat dissenyats i elaborats per un grup de 
treball impulsat per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya amb el propòsit de 
tractar temes relacionats amb l’activitat quotidiana dels professional de l’àmbit 
economicofinancer del sector salut i social. 
 
Aquest grup de treball l’integren: 
 

 Sra. Anna Farrés, Directora de Gestió d’Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de 
Manresa. 

 Sra. Marta García, Directora d’Economia i Finances del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, Sant Boi del Llobregat. 

 Sra. Nuria García, Directora de Control de Gestió del Consorci Sanitari de Terrassa. 

 Sra. Vicky Rovira, Directora Economicofinancera de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Barcelona. 

 Sr. Josep Fusté, Direcció d’Anàlisi Econòmica, Estudis i Prospectiva de La Unió. 
 
Aquest grup d’experts continuarà la seva activitat fent una valoració d’aquesta tercera edició 
per facilitar i orientar el disseny i l’elaboració de la següent edició d’aquest programa. 
 
El contingut del programa s’orienta a tractar sobre les competències tècniques específiques 
vinculades als processos economicofinancers. Sessions formatives dissenyades i orientades a 
actualitzar coneixements vinculats als mateixos processos economicofinancers respecte a: 
comptabilitat, facturació, tresoreria, compres, logística i fiscalitat. 
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Calendari de sessions 3a edició 2020 
 
El programa es composa de 10 sessions monogràfiques programades de gener a juny de 2020: 
 
   

Sessió 1. La comptabilitat dels centres sanitaris concertats. 5/2/2020 3a edició 
Sessió 2. Anàlisi de balanços dels centres sanitaris concertats. 19/2/2020 3a edició 
Sessió 3. Com entenem la comptabilitat pública i el control  

en l’àmbit de la salut? 
 

4/3/2020 
 

3a edició 
Sessió 4. Contractació i Facturació CatSalut – Automatització  

de processos + sociosanitari. 
 

18/3/2020 
 

2a edició 
Sessió 5. La facturació a tercers: dret i obligació amb  

conseqüències molt rentables pel sector sanitari. 
 

1/4/2020 
 

NOVETAT 
Sessió 6. La Tresoreria i el finançament en l’entorn sanitari 15/4/2020 3a edició 
Sessió 7. Codificació i Documentació clínica en l’àmbit ecofin. 29/4/2020 2a edició 
Sessió 8. El món de les compres hospitalàries. 13/5/2020 3a edició 
Sessió 9. Compres i logística avançat. 27/5/2020 NOVETAT 
Sessió 10. Fiscalitat en l’assistència sanitària. 26/6/2020 2a edició 

   

 
Durada 
 
Són un total de 10 sessions de 5 hores de duració (un total de 50 hores). 
L’horari de les sessions és de 9:00 a 14:00 h. 
 

Lloc de realització 
 
El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. 
Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona. 

 
Acreditació 
 
Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de l’entitat organitzadora, que 
acreditarà la seva participació en la formació.  
 
Per als participants que segueixin les 10 sessions de l’Update, aquest programa està acreditat 
per la Fundació Universitària del Bages, gràcies a l'acord entre la Unió Consorci Formació i la 
Universitat. Els alumnes obtindran un certificat d'extensió universitària d'aprofitament o 
d'assistència en el programa de l’Update economicofinancer emès per la Fundació 
Universitària del Bages. 
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Modalitats d’inscripció  
 
S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció en aquest Update economicofinancer: 
 
Inscripció individual a les sessions 

– Sessió  105€ 
 

Paquets d’inscripcions  
Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que 
considerin a cada sessió, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o 
diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran 
d’identificar les sessions en què es vol participar. 
 

– Pack de 20 inscripcions  1920 € 
– Pack de 10 inscripcions  995 € 

 
Descarrega i complimenta el document d’inscripció. 
 
Les devolucions d’inscripcions a les diferents sessions del Update economicofinancer es faran 
per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana. 

 
Formació a mida 
 
Les sessions de l’Update economicofinancer poden impartir-se també en un format a mida, 
adaptant i alineant el projecte formatiu amb els interessos i necessitats d’una organització en 
concret. 

 
Per a més informació 
 
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.82 Lorena Moralo lmoralo@ucf.cat, www.ucf.cat. 
 
 
 

 
 
 

https://www.ucf.cat/portfolio-items/update-economicofinancer/#tab-34de07d0299edfba4a5
mailto:lmoralo@ucf.cat
http://www.ucf.cat/
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Sessió núm. 1: La comptabilitat dels centres sanitaris concertats. 
5 de febrer de 2020 

 
 

La comptabilitat de les entitats que presten serveis sanitaris es troba condicionada bàsicament per dos 
factors: 

- La naturalesa jurídica de l’entitat, que condiciona el règim comptable a aplicar. 
- El tipus d’activitat de prestació de serveis en règim de concert públic i la seva forma de 

finançament. 
Aquests elements són claus per entendre tant el marc comptable general com els aspectes particulars 
que afecten la gestió comptable. 

 
 

Objectius:  
 
En aquesta sessió s’analitzaran les particularitats del règim comptable dels centres en funció de la seva 
forma jurídica, donant per tant una visió transversal de tot el sector sanitari concertat català. 
Igualment, es pretén exposar els principals aspectes particulars i característiques de les operacions 
pròpies d’aquests centres i la seva incidència en la gestió comptable. 
 
 
Continguts:  
 

 Pla general comptable  

 El règim comptable d’aplicació a les entitats sanitàries en funció de la seva forma jurídica 
 El Pla General Comptable 
 El Pla General Comptable de les Fundacions 
 El Pla General Comptable Públic de la Generalitat de Catalunya 

 La comptabilitat pressupostària: aspectes d’aplicació al sector sanitari 

 Aspectes particulars de la comptabilitat del sector sanitari 
 Règims d’ús d’actius 
 Facturació al CatSalut 
 Personal: DPO, altres provisions 
 Subvencions i aportacions patrimonials 

 Les excepcions i notes més habituals en els informes d’auditoria dels centres sanitaris. Com 
preveure i planificar aquest tipus d’incidències. 

 
 
Docent:  
 

Pere Ruiz Espinós. Economista, Auditor Censor Jurat de Comptes Soci de Faura-Casas, Auditors-
Consultors, SL. 
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Sessió núm. 2: Anàlisi de balanços dels centres sanitaris concertats. 
19 de febrer de 2020 
 
 
Els centres prestadors de serveis sanitaris presenten unes característiques determinades que permeten 
establir uns factors comuns per analitzar adequadament la seva estructura economicofinancera i 
patrimonial. 

 
 

Objectius:  
 
Conèixer les principals particularitats de l’estructura economicofinancera i patrimonial del sector 
sanitari i disposar d’eines per realitzar una adequada comparació entre centres. 

 
 

Continguts:  
 

 Principals trets característics de l’estructura economicofinancera i patrimonial del sector 
sanitari. 

 Trets diferencials en funció de la tipologia, naturalesa, activitat i dimensió dels centres. 

 Aspectes rellevants de la informació subministrada per la Central de Balanços del CatSalut. Com 
interpretar: 

 Dades presentades. 
 Estructura de balanços i compte de resultats. 
 Ratis i indicadors. 
 Característiques de les agregacions per grups presentades per la Central de Balanços. 

 
 

Docent:  
 

Pere Ruiz Espinós. Economista, Auditor Censor Jurat de Comptes Soci de Faura-Casas, Auditors-
Consultors, SL. 
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Sessió núm. 3: Com entenem la comptabilitat pública i el control en l’àmbit de la 
salut?  
4 de març de 2020 
 
 
Objectius:  
 

 Oferir una visió del règim de comptabilitat que apliquen les entitats del sector públic de l’àmbit 
de salut incloses en el sector públic de la Generalitat que permeti una adequada comprensió en 
relació al retiment de la informació financera i pressupostària. 

 Analitzar les diferències entre la comptabilitat general i la pressupostària, així com el 
tractament comptable de les operacions més significatives. 

 Presentar les novetats en l’àmbit del control establert per la Generalitat a les entitats del seu 
sector públic, així com les propostes de futur. 

 
 
Continguts:  
 

1. Règim de comptabilitat 
- Conèixer els aspectes rellevants del nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 

aprovat per l’Ordre 137/2017, de 29 de juny. 
- Concretar el contingut de la informació pressupostària que les entitats han d’incloure en els 

comptes anuals. 
2. Diferències entre la comptabilitat general i la comptabilitat pressupostària 

- Tractament en comptabilitat general i pressupostària de les operacions que presenten 
diferències més significatives. 

- Analitzar els diferents estats comptables de caràcter pressupostari a incloure en els comptes 
anuals. 

3. Novetats en l’àmbit del control 
- Informar sobre les actuacions en l’àmbit del control posterior de les entitats, així com les 

perspectives de futur. 
- Analitzar les funcions i competències dels òrgans de control intern. 

 
 

Docent:  

Ivan Puig Serra. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat Autònoma de Barcelona 
(1988-1993). Experiència professional com a auditor de comptes. Ha estat Interventor de la Generalitat 
exercint el control financer d’entitats públiques d’àmbit sanitari i com a Interventor delegat del Servei 
Català de la Salut. Ha estat Director Econòmic i de Serveis del Consorci Sanitari de Barcelona i Cap de 
Serveis Econòmics. Hospital Clínic de Barcelona. Des del gener de 2012 fins a l’actualitat és Interventor 
Adjunt per al Control d’Entitats del Sector Públic (Intervenció General). Generalitat Catalunya.  

També disposa d’experiència com a docent en el Postgrau d’Auditoria Pública (Escola d’Administració 
Pública de Catalunya) de les sessions relatives a comptabilitat i control de les entitats del sector públic 
de la Generalitat. En l’Escola d’Administració Pública de Catalunya també ha impartit docència sobre: 
Comptabilitat pública de la Generalitat, Comptabilitat financera i anàlisi d’estats financers i Control 
financer. Al Centre d’Estudis Financers (CEF) ha realitzat la preparació d’oposicions del cos superior de la 
Generalitat (Àrea pressupostària i de control). 
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Sessió núm. 4: Contractació i Facturació CatSalut – Automatització de processos. 
18 de març de 2020 
 
 
Com a continuació del mòdul de Facturació que s’ofereix en aquest programa de formació, hem 
dissenyat aquesta altra sessió amb l’objectiu d’aprofundir en la facturació al CatSalut i en com cal 
organitzar la informació per automatitzar processos. 
 
 
Objectius:  
 

 Conèixer el sistema de facturació i contractació del CatSalut. 

 Proporcionar eines per a la gestió de la informació i automatització de processos. 
 
 

Continguts:  
 

 Contractació CatSalut. 
o  Paràmetres 
o  Tarifes  
o  Manual de Facturació 

 Procés de Facturació mensual 

 Tancament exercici 
 
 

Docent:  
 
Antoni Cruces. Diplomat en ciències empresarials per la UOC , Postgrau en Gestió Hospitalària per la 
Pompeu Fabra i Màster en Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris per la Universitat de Barcelona. Treballa 
en el sector sanitària des del 2002, ha estat consultor especialista en facturació a tercers per Hospitals 
en HarsQuantum, Cap de facturació en el Consorci Sanitaria del Maresme, en IDC Salud i responsable de 
Facturació CatSalut d’AE i d’AP a Serveis Corporatius de l’ICS. Actualment responsable del Departament 
de Facturació de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

 



 

12 
 

 

 
Sessió núm. 5: La facturació a tercers: dret i obligació amb conseqüències molt 
rentables pel sector sanitari. 
1 d’abril de 2020 
 
La nostra experiència en la identificació de responsables de finançar el cost de l'assistència sanitària en 
hospitals i clíniques, públics i privats, des de 1997 fins a l'actualitat, ens ha permès constatar que hi ha 
una quantitat important de sinistres que tenen més d'un finançador. 
 
Els articles 16 i 83 de la Llei General de Sanitat, així com la legislació que desenvolupa la llei orgànica i la 
legislació autonòmica obliguen els hospitals del SNS a facturar sempre que hi hagi un tercer obligat al 
pagament, evitant que la despesa sanitària vagi a càrrec dels pressupostos públics destinats a 
l'assistència sanitària de la població. 
 
És, per tant, no només un dret emparat per la llei, sinó una obligació de tots (usuaris i professionals del 
SNS) evitar que els costos sanitaris es disparin, obligant a retallades i exigint que les assistències amb un 
tercer obligat al pagament siguin assumides per aquest. 
 
La identificació dels tercers obligats al pagament exigeix una estratègia transversal en l'organització, des 
de l'educació dels usuaris i les organitzacions de pacients a tots els professionals de les organitzacions 
sanitàries. 
 
 
Objectius:  

 Transmetre conceptes de la legislació relacionats amb l'objecte del curs. 

 Conèixer les repercussions de la no identificació dels tercers obligats al pagament. 

 Motivar sobre la importància de la correcta identificació de tots els potencials finançadors del 
procés assistencial. 

 Aportar el coneixement necessari per a la identificació de tercers obligats al pagament. 

 Aportar coneixements per argumentar davant l'usuari / assegurat i dels tercers obligats a 
finançar la despesa sanitària. 

 Proposar l'estratègia transversal en l'organització que aporti solucions per millorar la facturació 
a tercers. 

 Protocol·litzar un procés de control de l'activitat des de facturació que permeti minimitzar la no 
facturació a tercers. 

 Procés de reclamació: reclamació de dades, gestió de l’autorització del pacient i / o del 
finançador del servei, etc. 

 
Continguts:  

 Definició de Tercer Obligat al pagament, punt de partida i concepte utilitzat en la sanitat 
pública. 

 Normativa Legal. 

 Tipus de Tercers i / o potencials responsables de finançar assistències sanitàries: Laborals 
(Accidents i Malalties professionals), Trànsit, Esportius, Escolars, RC, Activitats d'oci per a 
menors edat, Activitats de risc a l'aire lliure, SOV, SOE, etc. . 

 Tercers obligats al pagament que realment factura Catsalut, però que requereix que 
identifiquem els hospitals. 

 Dimensió del problema. Anàlisi de potencials finançadors en un centre hospitalari. 

novetat 
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 Tres exemples d'interpretacions contràries a la legislació que obliga els tercers a assumir el cost 
de l'assistència sanitària: 

o La Comissió Europea i l'ús de la TSE. El lobby assegurador britànic. 
o Algunes sentències de jutjats de primera instància a Espanya. 
o Catsalut i les asseguradores d'assistència sanitària privada. El lobby assegurador privat 

espanyol. 

 Estratègia interna per identificar tercers finançadors de l'assistència sanitària. 
o Comunicació, educació i informació 
o Paper de la tecnologia 
o Sempre ens queda el control manual!. Formes de ser eficients. 

 Aprovar prestacions i conceptes a facturar, establir el preu públic i els seus requisits legals. 

 Protocols d'admissió i administratius per gestionar la identificació, facturació i reclamació a 
tercers obligats al pagament. 

 
Docents:  

 

Pere Vicenç Hernández Herrero. Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UN - 1987). Especialista en 
Estomatologia (UAB - 1989). MBA (IESE – 1992). Metge d’atenció primària a ICS i estomatòleg de 
pràctica privada. Consultoria estratègica, Fusions hospitalàries, Plans estratègics, i Plans directors, de 
diferents hospitals de Catalunya entre 1992 i 1997: Mataró, Igualada, Vilafranca, Vic, Sant Pere de Ribes, 
Provincial de Lleida, Arnau de Vilanova, etc. Gestió d’unitats de negoci en hospitals privats i Direcció 
comercial de l’Hospital General de Catalunya. Experiència en diferents companyies del sector 
assegurador en control de la despesa: Agrupació Mútua i Adeslas. Fundador Hars Quantum, empresa 
especialitzada en facturació a tercers amb clients com: ICS, IB-Salut, HSJD, Vic, Mataró, Vilafranca, Sant 
Pere de Ribes, Parla, Molina de Segura, Sagrat Cor, etc. Actualment VP de Desenvolupament de Negoci, 
CMO i Soci Fundador de l’empresa Xkelet Holding de tecnologia de software d’AI - impressió 3D, 
reconeguda pel Departament de Defensa dels Estats Units. 
 
Ignasi Hernández Herrero. Llicenciat en Farmàcia (UN - 2001). Postgrau en Direcció d’Empreses (UN – 
2003). Analista a Departament de Toxicologia de Laboratori Echevarne. Adjunt a direcció dels 
Departament de Qualitat i Comercial de Laboratori d’anàlisi clínics Unilabs. Director de Laboratori 
d’anàlisi clínics a Clínica Perpetuo Socorro – ASISA (Lleida). Soci d’empresa Hars Quantum i Director de 
projectes de gestió de facturació a tercers a diferents hospitals: HSJD, Igualada, Josep Trueta (ICS – 
Girona), Granollers, Sant Boi de Llobregat, Esperit Sant (Santa Coloma), Serveis jurídics CatSalut, ICS i 
Hospital General de Catalunya. Soci de l’empresa Xkelet Holding de tecnologia de software d’AI - 
impressió 3D, reconeguda pel Departament de Defensa dels Estats Units. Actualment treballa com a 
consultor i agent a sector assegurador: Mapfre. 
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Sessió núm. 6: La Tresoreria i el finançament en l’entorn sanitari. 
15 d’abril de 2020 
 
 
Objectius:  
 

 Donar valor al paper de la tresoreria dins d’una organització. 

 Com gestionar la nostra tresoreria. 

 Compartir experiències en l’ús de diferents instruments financers. 

 Orientar una negociació bancària reeixidament. 
 
 
Continguts:  
 

1. Gestió de tresoreria 

 Objectius i importància de la tresoreria 

 Informació de gestió 

 Planificació de les necessitats de tresoreria 

2. Introducció als principals instruments financers 

 Compte de crèdit 

 Factoring 

 Confirming 

 Cash pooling 

3. Negociació bancària 

 El pool bancari 

 Risc entitat / sector / país 

 Balanç banc-entitat 

 Procés negociador en la recerca de finançament 

 
Docents:  
 
Gemma Mascarell Balcells. Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de 
Barcelona. Títol d’Auditor Censor Jurat de Comptes, membre del Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya i membre del Institut d’Auditors-Censors Jurats de Comptes d’Espanya. Executive Master 
en Direcció Financera ESADE. Actualment Directora Financera de l’Hospital Clínic de Barcelona, a càrrec 
de les àrees de Comptabilitat, Tresoreria, Facturació i Proveïdors així com de la Unitat de Contractació 
Administrativa. 
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Sessió núm. 7: Codificació i Documentació clínica en l’àmbit economicofinancer. 
29 d’abril de 2020 
 
 
Objectius:  

 Dotar de coneixement en terminologia mèdica al personal dels departaments 
economicofinancers. 

 Conèixer les implicacions de la tasca de Codificació i Documentació clínica en les finances dels 
centres. 

 
 

Continguts:  

 Terminologia mèdica 
o Parts anatòmiques 
o  Malalties 
o  Procediments 

 Codificació i Documentació clínica 
o  Catàlegs 
o  CMBD  
o  Implicacions en les finances 

 
 
Docents:  

 

Gemma Gelabert. Responsable del departament de Documentació Clínica de l’Hospital Sant Joan de 
Deu d’Esplugues. 
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Sessió núm. 8: El món de les compres hospitalàries. 
13 de maig de 2020 
 
 
La sessió mostrarà les compres hospitalàries de forma senzilla i comprensible per a persones que no 
tinguin experiència en la matèria, però que necessiten entendre el procés en la seva àrea de treball. 
 
 
Objectius:  
 
Millorar i actualitzar coneixements i habilitats sobre el món de les compres hospitalàries. 
 
 
Continguts:  
 

1. Contractació pública sanitària i tipus de contractes (des del punt de vista de compres) 
2. Valoració de proveïdors 
3. Compres per tipologia de producte 
4. El futur de les compres hospitalàries 

 
 

Docent:  
 

Anna Munarriz. Cap de Logística de l’Hospital de Sant Pau. 
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Sessió núm. 9: Compres i logística avançat. 
27 de maig de 2020 

 
 
Aquesta sessió pretén aprofundir en la gestió de la compra i la logística hospitalària; en concret, vol 
oferir una visió completa d’un procés de contractació, des del plantejament del tipus de contracte fins a 
la implantació de la millor solució aconseguida. Basant-se en la Llei de Contractes del sector públic, es 
centrarà principalment en els aspectes econòmics i tècnics de la contractació de tal manera que pugui 
resultar interessant a entitats sanitàries tant públiques com privades. 
 
 
Objectius:  
 

 Conèixer els aspectes rellevants en l’adquisició de béns i serveis. 

 Analitzar els factors econòmics que hi intervenen. 

 Planificar les diferents fases del procés d’adquisició. 

 Elaborar la documentació necessària per a la tramitació. 
 

 
Continguts: 
 

 Contracte de subministrament i contracte de serveis. 

 Estratègia de compra. 

 Requeriments tècnics, qualitatius, administratius i logístics. 

 Anàlisi econòmica: consums, preus, mercat, import estimat . 

 Criteris de valoració subjectius i automàtics. 

 Homologació de proveïdors i valoració de mostres. 

 Incorporació de les noves referències al circuit logístic. 

 Seguiment: indicadors i ratis d’aprovisionament. 
 

 
Docent:  
 
M. del Mar Fernández Contreras.  
Diplomada en Estudis Empresarials i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Com a Cap de Compres i Logística del Consorci Sanitari de Terrassa, 
és membre de la Junta de l'Associació de Gestors Integrals de Logística i Compra Sanitària i ha impartit 
diferents mòduls de Compres i Aprovisionaments en el Mestratge de Gestió Sanitària de la Universitat 
Internacional de Catalunya. 

 

novetat 
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Sessió núm. 10: Fiscalitat en l’activitat sanitària 
26 de juny de 2020 
 
 
Objectius:  
 
Aquesta sessió pretén posar en comú i debatre sobre com afecten les darreres modificacions de la 
normativa tributària a les activitats assistencials. Així mateix, s’analitzaran els darrers posicionament de 
la Direcció General de Tributs i dels tribunals en relació a diferents aspectes tributaris que afecten al 
sector de la salut. 
 
 
Continguts:  
 

 Llei de pressupostos 2019. Modificacions / novetats en l’àmbit tributari. 

 Impost sobre societats: tributació de les entitats sanitàries: 
o Subjecció a l’Impost 
o Tributació de les entitats parcialment exemptes i les acollides al règim especial regulat 

a la Llei 49/2002. 
o Valoració de les operacions entre entitats vinculades 

 Incentius fiscals al mecenatge. 

 Retencions a compte d’impostos: 
o Per activitats professionals i artístiques 
o Rendiments satisfets a no residents 
o Retencions per rendes de capital 
o Personal de les àrees d’administració i finances d’institucions sanitàries 

 
 

Docent:  
 
Jordi Casals Company. Auditor Censor Jurat de Comptes. Soci de Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL, 
responsable de l’Àrea Fiscal. 
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