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RESUM
Microeconomia sanitària. És important que l'alumne entengui que la microeconomia centra la seva
anàlisi en el comportament de les petites unitats de decisió (llars i empreses). Analitza com prenen les
seves decisions i com interactuen en els diferents mercats.
És la part de l'economia que estudia el comportament econòmic d'agents econòmics individuals, com
són els consumidors, les empreses, els treballadors i els inversors, així com dels mercats. Els elements
bàsics en els quals se centra l'anàlisi microeconòmica són els béns, els preus, els mercats i els agents
econòmics.
La microeconomia té diverses branques de desenvolupament de les quals les més importants són: la
teoria del consumidor, la de la demanda, la del productor, la de l'equilibri general, i la dels mercats
d'actius financers, tots ells específicament relacionats amb la sanitat . També estudiarà les tècniques
d'avaluació econòmica aplicades al sector sanitari.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
El perfil recomanat és el de persona en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre
expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al
país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, també poden accedir els /
les titulats / des de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de
l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un ni

COMPETÈNCIES
RESULTATS DE L'APRENENTATGE
El procés d'ensenyament-aprenentatge en aquesta matèria contribuirà a que l'estudiant adquireixi les
competències bàsiques, generals i transversals indicades en el contingut general del Màster, i en
particular al desenvolupament de les competències específiques més directament relacionades amb els
següents continguts:
En Microeconomia sanitària l'alumne haurà d'haver après els conceptes bàsics d'economia, macro i
microeconomía sanitària. Haurà manejar els factors que influeixen en la presa de decisions de les
unitats de decisió (llars i empreses). Haurà de conèixer les interaccions dels agents econòmics
individuals, com són els consumidors, les empreses, els treballadors, els inversors i els mercats.
Haurà aprendre a aplicar les diferents tècniques d'avaluació econòmica a diferents problemes sanitaris,
així com els factors que les condicions i les variacions que poden tenir en els seus resultats.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Producció
Tema 1.-Alternatives de producció.
Tema 2.-Els costos de producció sanitària. Funció de producció. Corbes de costos. Costos fixos,
variables, totals, a curt i llarg termini.

2. Ofert i Demand
Tema 3.-Teoria de l'elecció del consumidor.
Tema 4.-Llei de l'oferta i demanda.
Tema 5.-Elasticitat.
Tema 6.-Controls de preu i impostos

3. Mercat de bens i servicis
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Tema 7.-Eficiència del mercat. Els mercats de factors productius.
Tema 8.-La competència perfecta.
Tema 9.-El monopoli i oligopoli.
Tema 10.-Efecte de la tributació.
Tema 11.-Les externalitats
Tema 12.-Els béns públics i els recursos comuns.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Assistència a esdeveniments i activitats externes
Elaboració de treballs en grup
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
Resolució de casos pràctics
TOTAL

Hores
24,00
2,00
10,00
10,00
5,00
10,00
5,00
5,00
4,00
75,00

% Presencial
100
0
0
0
0
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
Classes teòriques (lliçó magistral participativa).
Lectura i discussió de articles i documents.
Casos pràctics.
Resolució de problemes.
Treball tutoritzat en aula informàtica.
Treball tutoritzat en el grup.
Desenvolupament de projectes.
Seminaris .
Tutories individuals.

AVALUACIÓ
Examen teoria. 85%
Assistència i participació classes. 15%
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REFERÈNCIES
Bàsiques
- Nicholson. Microeconomía intermedia y sus aplicaciones. Octava edición. McGraw Hill, Colombia,
2001
- Sierra López A, Saénz González MC, Fernández-Créhuet Navajas J, Salleras Sanmartí L, Cueto
Espinar A, Gestal Otero J, Domínguez Rojas V, Delgado Rodríguez M, Bolumar Montrull F, Herruzo
Cabrera R, Serra Majem L (dirs.). Medicina Preventiva y Salud pública. 11ª ed. Barcelona: ElsevierMasson, 2008.
- Parkin, Michael. Economía. - 6 ed.- México: Pearson Educación, 2004.
- Gimeno JA, Rubio S, Tamayo P. Economía de la salud: Fundamentos. Ed Diaz de Santos, Madrid:
2006
- O´Kean, José María. Economía para negocios: Análisis del Entorno Económico de los Negocios.
Segunda Edición. McGraw Hill. España, 2000.
- Monchon, F. Economía, teoría y política. 5 ed. McGRAW HILL. España. 2005.
- Pindyck y Rubinfeld. Microeconomía. 5ª ed Prentice Hall, 2001.
- Mankiw NG. Principios de Economía. 3 ed. - McGraw Hill. España, 2004.

Complementàries
- Malthus, TR. Ensayo Sobre el Principio de la Población.Fondo de Cultura Económica. México.1951.
- Monchon, F. Economía, teoría y política. Quinta edición. McGRAW HILL. España. 2005
- Porter, M. E. and E. O. Teisberg. 2004. Redefining competition in health care. Harvard Business
Review (June): 64-76.
- Lehtonen, T. 2007. DRG-based prospective pricing and case-mix accounting - Exploring the
mechanisms of successful implementation. Management Accounting Research (September): 367395.
- Smith, A. Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones.Tercera
reimpresión de la primera edición en español. Fondo de Cultura Económica. México. 1982

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern

42693 Microeconomia sanitària

4

