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HOSPITAL LLEUGER DE CAMBRILS

Digitalització Factures de clients 
La nostra experiència
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Grup Sagessa

GRUP SAGESSA està integrat en el seu conjunt
per entitats de titularitat pública dedicades a la 
promoció del serveis assistencials en els seus
diferents nivells:

• Atenció hospitalària
• Atenció primària

• Atenció sociosanitària
• Atenció social

• Atenció educativa
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Unitat de facturació i gestió de cobraments

Durant l’any 2010 la quantitat de factures emeses de les 18 
empreses gestionades ha estat:

Empreses gestionades Total %

Centre MQ de Reus 13.910 27,01%

COR 86 0,17%

Funca 32 0,06%

Fundació per a l'acció educativa 959 1,86%

Fundació per a l'atenció social 44 0,09%

Fundació Sagessa - Salut 6.722 13,05%

Fundred 7 0,01%

Fussmont 1.628 3,16%

Gesat 5.486 10,65%

GINSA, AIE 316 0,61%

Grup Sagessa 1.336 2,59%

Hospital Comarcal d'Amposta 3.192 6,20%

Hospital Comarcal de Móra d'Ebre 4.389 8,52%

Hospital Universitari Sant Joan de Reus 12.058 23,42%

OOAA Fundació El Vilar 365 0,71%

Patronat de la Santa Creu 51 0,10%

Roassa 908 1,76%

GINSA, SA 1 0,00%

51.490 100,00%
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Unitat de facturació i gestió de cobraments

Factures de clients: 51.490
Albarans clients: 500.000 (aproximadament)

Es realitzaven 3 còpies de cada factura amb les fotocòpies de tota 
la documentació necessària per tal que la factura fos admesa pel 
client i tenir còpia de tota la documentació per a gestionar el 
cobrament de la factura

ExcepciExcepcióó::
- SCS i ICS: fitxer electrònics

- Accidents de circulació: 
Tirea - CAS

3 còpies3 còpies
- Client
- Gestió cobrament
- Registre IVA
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Unitat de facturació i gestió de cobraments

Documentació relacionada amb les factures per 
règims econòmics:

1. Mútues (volants i autoritzacions)
2. Accidents de circulació (comunicats accident circulació, fotocòpia pòlissa, 

comunicat consorci i DNI)
3. Accidents laborals (comunicat accident laboral o autorització)
4. Accidents esportius (DNI, acta partit, comunicat accident esportiu, 

autorització i fitxa federativa)
5. Activitats escolars (autorització o còpia pòlissa)
6. Productes intermedis (autorització)
7. Facturació entre centres (albarà)
8. Privats
9. Servei Català de la Salut (E-111 i H-1, E-112, ... Conveni internacional, 

Passaport)
10.ICASS
11.Imputació de cobraments (liquidació companyia o rebut bancari)
12.Gestió de cobraments (carta retornament o reclamació factura)
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Unitat de facturació i gestió de cobraments

Arxiu Arxiu Arxiu Arxiu 
registre registre registre registre 
dddd’’’’IVAIVAIVAIVA

1 còpia de la factura
per centres

Arxiu GestiArxiu GestiArxiu GestiArxiu Gestióóóó
de de de de 

cobraments cobraments cobraments cobraments 
•1 còpia de la factura
•Còpia de tota la documentació referent a la 
factura
•Còpia de la documentació referent a la 
gestió de cobrament
•Còpia de tota la documentació referent a la 
imputació del cobrament
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Objectius / Millores

1. Classificar tota la documentació amb el seu corresponent 
expedient econòmic i eliminació dels diferents arxius existents

2. Accés àgil a la documentació des de qualsevol 
departament o centre

3. Increment de l'eficàcia i eficiència de la unitat, eliminant 
tasques feixugues com la realització de fotocòpies i arxiu

4.Estalvi de paper

5.Eliminar arxiu físic
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Creació d’expedients econòmics

A través del sistema informàtic Scanvisio creem el que nosaltres 
anomenem, EXPEDIENTS ECONÒMICS. La creació d’aquest 

expedient es pot realitzar de 3 maneres diferents:

1. Impressió en pdf de les factures emeses

2. Escanejar la factura emesa

3. Introducció de la factura manualment

Totes les nostres factures tenen un codi de barres que inclou la
següent informació:

Societat

Règim econòmic

Número de factura
Factura / Abonament

Data factura
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Creació d’expedients econòmics

Amb la informació inclosa en aquest codi de barres es traspassa la 
informació a través del sistema e-capture (digitalització de factures) i 
aquest alhora traspassa el document al scanvisio (arxiu).

E-capture
Unitat de facturació

Scanvisio
Accés a través d’intranet
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Creació d’expedients econòmics

Quan la factura ja està enregistrada a l’scanvisio i per tant s’ha creat 
l’expedient econòmic, es poden adjuntar altre tipus de documentació
organitzada en tres nivells:

•Documentació que fa referència a la factura (volants, 
autoritzacions, comunicats d’accidents, ...)

•Documentació que fa referència a la gestió de 
cobraments (cartes de retornament, cartes de reclamació, ...)

•Documentació que fa referència a la imputació de 
cobraments (rebut bancari, liquidacions de companyies, ...)
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Creació d’expedients econòmics

Els centres tenen accés a una carpeta compartida en la que s’arxiven totes 
les factures de privat i la unitat de facturació les traspassa a l’scanvisio i 
poden consultar la documentació.

Disposen de «criteris de filtres» per facilitar la localització de factures
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Inconvenients

1. El nostre sistema de gestió sanitària ha dificultat la 
implantació per la dificultat d'insertar el codi de 
barres a totes les factures

2. Difícil establir una data concreta (trasllat ubicació)

3. Digitalització de totes les factures pendents de 
cobrament ja emeses i sense codi de barres

4. Els documents de cobrament, sovint afecten a més 
d’una factura
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Avantatges i resultats

1. Impressió d’una sola còpia de la factura

2. S’ha suprimit les següents tasques:
• realització de fotocòpies de la documentació adjunta a la 

fotocòpia
• enviament de duplicats als centres d’expedients d’assistències 

ja facturades
• no s’arxiva res físicament

3. Consulta de qualsevol expedient econòmics des de 
qualsevol centre del Grup Sagessa

4. Estalvi econòmic (paper, tòner impressores, tòner 
fotocopiadora)

5. S’han eliminat els dos arxius físics
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