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1. Carta del President
La Federació de Mutualitats de Catalunya està impulsant una nova etapa per al
nostre sector, amb la finalitat de consolidar-lo i que assoleixi la força i la
dimensió necessàries per a competir en el nou context, marcat fonamentalment
pels canvis legislatius derivats l’aplicació dels plantejaments de Solvència II.
Es tracta de plantejaments relacionats directament amb el control i la supervisió
de les entitats asseguradores, de manera que s’asseguri el manteniment de la
situació de solvència al llarg del temps, amb una implicació activa, tant de les
entitats com de les Administracions, pel que fa a la gestió dels riscos.
Les Mutualitats de Previsió Social catalanes, amb el suport de la Federació, estem
disposades a ser actores principals en el nou escenari, tot desenvolupant nous
serveis i productes i assolint la dimensió que ens correspon, sense oblidar la
vocació de servei que ens ha caracteritzat històricament.
El nou escenari europeu és ple d’oportunitats i en ell és perfectament vigent
l’esperit fundacional del sector mutualista, basat des dels seus orígens en
l’absència d’ànim de lucre, el rigor, l’ètica i la vocació de servei.
Rafael Suñol
President
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2 .Evolució i perspectives de l’economia catalana
2.1. L’evolució durant 2006

Variació en volum ( % )

Durant 2006 l’economia catalana va créixer un 3,9 %, igual que l’espanyola, i va assolir el ritme de
creixement més elevat dels últims sis anys. La construcció, amb un creixement del 5,4 %, va tornar a
ser, un altre any, el sector més dinàmic de l’economia catalana, seguit dels serveis, amb un 3,9 %.
No obstant això, la construcció s’ha anat desaccelerant al llarg de l’any 2006, passant del 6,3 %
registrat el primer trimestre fins al 4,6 % el quart trimestre, mentre que els serveis han seguit una
evolució força estable. Per altra banda, la indústria s’ha recuperat de l’atonia d’anys anteriors, amb
un augment del 2,9 % el 2006, contribuint a compensar un patró de creixement excessivament
recolzat encara en els sectors més orientats a la demanda interna. A diferència de la construcció, la
indústria s’ha anat accelerant durant la segona meitat de l’any, fins a assolir un creixement del 3,6
% l’últim trimestre.
Gràfic 1. Creixement del PIB
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la demanda externa i dels sectors més oberts a la
competència internacional.
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2 .Evolució i perspectives de l’economia catalana
2.2. Riscos i reptes pendents

El dèficit exterior no planteja, ara per ara, problemes
importants de finançament, però cal tenir en compte
l’endeutament creixent de famílies i empreses amb relació
a la seva renda. Aquest endeutament serà sostenible en la
mesura que els recursos procedents de l’exterior s’hagin
sabut utilitzar per augmentar la capacitat de generació de
renda en el futur. En aquest sentit, el recurs a
l’endeutament més gran ha de servir per invertir amb
eficiència i millorar la capacitat productiva del país.

Variació interanual ( % )

Tot i reconeixent les excel·lents xifres macroeconòmiques registrades al llarg dels últims anys, les
economies catalana i espanyola arrosseguen desequilibris importants que podrien acabar alentint el
creixement a mitjà termini i que tenen l’origen en un patró de creixement excessivament recolzat
en els sectors menys productius de l’economia, acompanyat d’una contribució sistemàticament
negativa del sector exterior, resultat d’un creixement de la demanda domèstica significativament
superior al dels nostres principals socis comercials, a on destaca, en particular, la demanda
d’habitatge.
Aquesta expansió de la demanda interna per sobre del
Gràfic 2. Variació de l'IPC. Catalunya
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2 .Evolució i perspectives de l’economia catalana

Durant els últims anys, les borses espanyoles anticipen la
continuïtat dels bons resultats empresarials, en un context
on han abundat les operacions corporatives de fusió i
adquisició. La rendibilitat acumulada de l’IBEX-35 durant
2006 va ser del 31,8 %, amb volums de contractació en
renda variable en màxims històrics, a l’entorn d’1,15
bilions d’euros – un 35,3 % més que l’any anterior.

Taxa de retorn sobre recursos propis a preus corrents

2.3. El sector financer
Gràfic 3. Rendibilitat financera.
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anterior, situant-se en el 42,7 %, enfront del 56 % de les
caixes i el 1,2 % de les cooperatives de crèdit.
Pel que fa a la captació d’estalvi, els dipòsits han mantingut a Catalunya un creixement interanual
del 15,9 % el 2006, superior al registrat l’any precedent, i en línia amb el 18,7 % registrat al conjunt
estatal, amb dades de setembre del 2006. Però en aquest cas són els bancs els que més han
augmentat el seu pes en el mercat, a costa de les caixes d’estalvi, si bé les caixes continuen
mantenint una quota gairebé tres vegades superior als bancs (72,7 % i 25,9 %, respectivament).
Aquesta estructura de quotes de mercat dels dipòsits a Catalunya contrasta amb el pes més gran que
els bancs tenen al conjunt de l’Estat (41,2 %) en comparació amb les caixes (51,7%).
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2 .Evolució i perspectives de l’economia catalana
2.4. El sector públic
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Un dels components més dinàmics de la demanda interna al llarg dels últims anys ha estat la
despesa en consum de les administracions públiques catalanes (inclou la sanitat i l’educació
públiques) que durant 2005 i 2006 va registrar creixements interanuals en termes reals del 7,7 % i del
4,9 %, respectivament. A l’escenari macroeconòmic elaborat pel Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya es preveu que el consum públic continuï creixent a un ritme elevat,
del 4,7 %. Es tracta de ritmes de creixement significativament superiors al creixement del PIB i que
no serà possible mantenir indefinidament, si no augmenta la taxa de creixement potencial de
l’economia catalana a llarg termini.
Tot i el fort augment de la despesa de consum de les
administracions públiques, a novembre de 2007 l’execució
Gràfic 4. Dèficit públic de la
Generalitat de Catalunya
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Pel costat de les despeses, fins al novembre del 2006 les
no financeres havien augmentat un 11,6 % en termes
monetaris, en línia amb les previsions. Les despeses
corrents van augmentar més que les despeses de capital (un
12,2 % i un 5,8 % respectivament). Pel que fa a la inversió,
el volum de licitació d’obres de la Generalitat va augmentar
un notable 35,6 % en el conjunt de 2006.
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2 .Evolució i perspectives de l’economia catalana
2.5. Perspectives per a 2007
El Fons Monetari Internacional calcula que l’any 2007 l’economia mundial creixerà un 4,9 %,
liderat per les economies emergents i els països en desenvolupament – amb un protagonisme
destacat de la Xina, Índia i Rússia. També s’espera que la moderació del creixement als Estats Units
sigui compensada per un més gran dinamisme de les economies europees, amb una previsió de
creixement del 2,4 % a la zona de l’euro el 2007. Per la seva banda, l’economia espanyola
continuarà registrant un creixement superior a la mitjana europea, que segons l’opinió dels diferents
analistes de l’economia espanyola recollida per FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros) es
podria situar en el 3,7 %, i en el 3,4 % segons les previsions del Govern espanyol. Aquestes bones
perspectives configuren un entorn força positiu per a l’economia catalana, molt oberta a l’exterior.
De fet, el 2006 ja es varen donar els primers
senyals de moderació de la demanda interna, que
es podria consolidar el 2007. La moderació en la
demanda interna i la estabilitat més gran del
preu del petroli contribuiran a contenir el ritme
de creixement de les importacions, fent que el
diferencial d’inflació amb Europa es redueixi.
L’ocupació continuarà creixent a bon ritme i la
taxa d’atur, es podria situar en un 6,3 % significativament per sota de la mitjana europea.

Quadre 1. Escenari macroeconòmic per a Catalunya 2007
Taxes interanuals de variació (%)
2006

2007

PIB pm
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3,5
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Consum públic
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Inversió en equip

6,7

6,1

Inversió en construcció

6

4,5

Exportacions de béns i serveis

6,4

7,1

Importacions de béns i serveis

7,3

6,8

3

2,6

Ocupació

Font: Generalitat de Catalunya
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3. El concepte mutualista: un valor de plena vigència
Les Mutualitats de Previsió Social són societats de persones que exerceixen una activitat
asseguradora sense afany de lucre, complementària o alternativa de la Seguretat Social, sota
els principis de protecció personal, solidaritat, gestió professional i organització democràtica.
El concepte mutualista, sorgit a l’època medieval, va arribar a la maduresa al final del
segle XIX, amb la necessitat de facilitar serveis d’atenció mèdica i previsió social a les noves
classes obreres.
Les Mutualitats van actuar com a eficaces xarxes socials que van afavorir la millora de les
condicions de vida d’àmplies capes de la societat.
Els dos exemples més destacats d’aquesta voluntat associativa, Caixes d’Estalvis i
Mutualitats de Previsió Social, s’han sabut transformar fins a l’esplèndid desenvolupament
d’avui en dia.
Cal destacar l’arrelament de les Mutualitats de Previsió Social al territori, per la seva
trajectòria històrica a Catalunya, que les converteix en asseguradores de riscos de les
persones i proveïdores de serveis assistencials, autòctones per excel·lència.
Aquest és el compromís del sector de les Mutualitats de Previsió Social catalanes:
Impulsar una nova etapa amb la vocació de servei de sempre amb unes estructures de
gestió modernes i alineades amb els futurs requeriments del mercat assegurador europeu.
A l’annex I s’inclou la relació de les principals Mutualitats de Previsió Social catalanes
federades i una referència al volum de quotes a nivell sectorial.
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4. Altres entitats amb denominació mutual
•

Existeixen dos altres tipus d’entitats amb denominació mutual, però de
diferent naturalesa que les Mutualitats de Previsió Social. Es tracta de les
Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals; i les Mútues Generals
d’Assegurances.

•

Indiquem a continuació les principals diferències respecte de les Mutualitats:
–

Mútues d’Accidents de Treball:
• Són organitzacions patronals que cobreixen exclusivament treballadors per
compte aliè.
• La seva cobertura es limita als accidents de treball i les malalties
professionals.
• Són part de l’estructura de la Seguretat Social de l’Estat.

–

Mútues Generals d’Assegurances:
• Cobreixen tot tipus de riscos (personals i patrimonials) i tot tipus de
clients.
• Fent part de l’economia social actuen al mercat de manera similar a les
asseguradores mercantils.
• La seva regulació i supervisió no correspon a la Generalitat de Catalunya,
com és el cas de les Mutualitats de Previsió Social, sinó a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones de l’Administració de l’Estat,
igual que les asseguradores mercantils.
A l’annex II s’inclou una relació d’exemples dels diferents tipus d’entitats.
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5. Principals tipus de Mutualitats catalanes:
I. Les dedicades als riscos directament associats a la salut
•Amb xarxa assistencial pròpia, en la majoria de casos.
•Ofereixen assegurances i serveis assistencials de Salut, Dependència i altres assegurances.
•Algunes tenen establerts concerts, de prestació de serveis sanitaris, amb la Seguretat Social.
II. Les de caire general
•Ofereixen al públic en general una àmplia gamma d’assegurances que cobreixen a les persones.
•Dins d’aquests grups es troben també:
–Les de conductors, que provenen dels antics montepios.
–Les escolars, destinades a cobrir els estudis dels fills dels mutualistes.
III. Les Professionals
•Vinculades a col.legis professionals.
•Les més importants ofereixen cobertures substitutives de la Seguretat Social. Són, doncs,
alternatives del règim d’autònoms de la Seguretat Social (RETA).
•Ofereixen cobertures complementàries a les de la Seguretat Social.
IV. Empresarials, Associatives o Cooperatives
•Ofereixen cobertures complementàries a la Seguretat Social per a col.lectius laborals.
•Amb escàs desenvolupament a Catalunya, diferentment d’Euskadi on sí tenen una presència
important.
• A l’annex III s’inclou una relació de les principals assegurances i serveis que ofereixen les
Mutualitats Catalanes.
• A l’annex IV s’inclouen exemples de Mutualitats de cada tipus.
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6. Referències quantitatives
 El sector de les Mutualitats de Previsió Social Catalanes aplegava 120 mútues
al tancament de 2005, amb un volum d’1.400.000 persones assegurades, és a
dir, el 20% de la població catalana (a l’annex VI es presenten les principals
dades provisionals del 2006 a nivell del sector de les MPS catalanes).

PRIMES (EN MILIONS D'EUROS):
106
(3% del m ercat
català
d'assegurances)

NIVELL DE CONCENTRACIÓ EN EL SECTOR
DE LES MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA
QUOTA DE MERCAT PER VOLUM DE QUOTES,
DADES 2005
3,00%
100%

17%

236
(25% del m ercat
català
d'assegurances)

75%

50%

TOTAL: 342 M€

Vida

97%
83%

Rams Personals No Vida
25%

0%

10 PRIMERES ENTITATS

20 PRIMERES ENTITATS
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7. Principals reptes de les Mutualitats catalanes
 Consolidar el Sector, actualment extremadament atomitzat.
 Preparar-se per adoptar els propers canvis legislatius, especialment pel que
fa al Control Intern, al Bon Govern i als nous plantejaments de Solvència II.
 Desenvolupar una cobertura proactiva en el disseny de nous serveis i
productes, que les Mutualitats adoptin com a eixos de desenvolupament i
servei per a una nova Societat, amb noves necessitats. Com és el cas
actualment en relació a la Dependència, en què les Mutualitats han
desenvolupat una important especialització.
 Potenciar la col.laboració amb les Administracions Públiques en la gestió de
serveis sanitaris i socials.
 Incorporar una dinàmica comercial en general que ens permeti assolir una
dimensió que es correspongui amb la nostra presència històrica a Catalunya.
13

8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.1. El Projecte Solvència II: Una visió global (I)
El 24 de juliol de 1973 es va publicar la Directiva 73/239/CEE, que introduïa el concepte de marge
de solvència en la gestió de les entitats d’assegurances. Es tractava d’aconseguir que les empreses
asseguradores, a més de disposar de les reserves tècniques suficients per afrontar els compromisos
contrets, també disposessin d’una reserva complementària – denominada marge de solvència – per
afrontar els riscos de desviacions imprevistes. És a dir, es reconeixia la necessitat que les empreses
asseguradores tinguessin un marge de seguretat per sobre dels seus passius amb la funció de
compensar les fluctuacions adverses en l’activitat i, d’aquesta manera, poder afrontar els elements
més imprevisibles que formen part de la naturalesa del negoci assegurador. També es tractava
d’harmonitzar la legislació europea en el sector assegurador.
Més de 30 anys desprès de la publicació d’aquesta directiva, i com a resultat de la insatisfacció
amb el sistema de càlcul del marge de solvència a la Unió Europea analitzat a l’Informe Müller del
1997, la Comissió Europea va posar en marxa els Projectes denominats Solvència I i Solvència II, que
reflecteixen l’evolució experimentada pels conceptes de control i supervisió de les entitats
asseguradores. S’ha passat d’un model basat en magnituds comptables de caràcter més aviat estàtic,
com és Solvència I – plasmat en les Directives 2002/12/CE per a empreses d’assegurances de vida i
2002/13/CE per altres tipus d’assegurança, ambdues de 5 de març de 2000 - envers un model més
dinàmic, basat en indicadors quantitatius i qualitatius que defineixen la capacitat de les entitats per
mantenir la situació de solvència en el temps, com és Solvència II, i que requereix una implicació
activa tant de les entitats com de les administracions en la gestió dels riscos.
14

8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.1. El Projecte Solvència II: Una visió global (II)
Seguint la mateixa estructura adoptada al nou marc que regula les exigències de capital de les
entitats de crèdit, representat pel Projecte Basilea II, el Projecte Solvència II s’estructura en tres
pilars. El primer pilar es concentra en les exigències financeres que es requereixen en funció del
nivell real de risc assumit per les companyies asseguradores. El segon pilar aborda la funció del
supervisor, del qual demana que sigui capaç de preveure les situacions de crisi, avaluï els
mecanismes de control intern i adopti les mesures adients a mesura que augmenta el nivell de risc
de les asseguradores. Per acabar, el tercer pilar fa referència a la transparència i la disciplina de
mercat, establint l’obligació de comunicar la informació al mercat i al supervisor. Segons les
estimacions de la Comissió Europea, el calendari previst per a Solvència II podria registrar un cert
retard amb relació al calendari previst, de manera que la Directiva marc corresponent podria estar
enllestida a mitjan 2007.
Amb relació al primer pilar, que especifica les exigències de caràcter financer segons el nivell real
de risc assumit per les entitats, cal diferenciar el concepte de “capital mínim requerit” (MCR –
minimum capital requirement) del “capital requerit per garantir la solvència” (SCR – solvency capital
requirement) o nivell de recursos òptim, que permet a una entitat absorbir pèrdues significatives i
imprevistes. El SCR hauria de ser calculat tenint en compte l’exposició als diferents riscos derivats
de l’operativa de l’entitat. En aquest sentit, serà fonamental coordinar les passes que es vagin
donant en Solvència II amb els avenços en l’elaboració d’un marc comptable propi per a les entitats
asseguradores d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF).
15

8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.1. El Projecte Solvència II: Una visió global (III)
Amb relació al segon pilar, es configura un sistema recolzat en el principi de responsabilitat de les
entitats en el desenvolupament de la seva gestió i que, com a conseqüència, requerirà un nivell
elevat de professionalització dels equips humans i una inversió continuada en equips tècnics i
mitjans materials. Les entitats asseguradores hauran d’implantar sistemes de seguiment adequats
amb l’objectiu de garantir l’eficàcia i l’efectivitat del control intern, complementada amb
avaluacions independents. Al mateix temps, Solvència II encomana al supervisor la competència de
preveure les situacions de crisi amb suficient antelació, la qual cosa requerirà que pugui comptar
amb el marc normatiu i els mitjans necessaris per avaluar el control intern de les asseguradores i
adoptar les mesures administratives adients amb temps suficient.
Amb relació al tercer pilar, les asseguradores hauran d’augmentar el grau de transparència al
mercat, millorant el flux d’informació relatiu a la seva solvència i mecanismes de control intern.
Entre altres aspectes caldrà facilitar informació relativa a recursos propis, nivell d’exposició al risc,
procediments de gestió o el grau de sensibilitat als diferents escenaris utilitzats per a la valoració
dels actius. Per altra banda, la transparència també afecta el supervisor, sobretot tenint en compte
la presència d’aspectes inevitablement discrecionals en el procés de supervisió.
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8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.1. El Projecte Solvència II: Una visió global (IV)
Finalment, cal fer una breu referència a les implicacions que pot representar l’aplicació de
Solvència II per a les empreses asseguradores catalanes i espanyoles. En primer lloc, la implantació
dels sistemes de control intern implica per a les companyies un canvi de cultura important, a la vista
de la complexitat dels aspectes plantejats. Serà necessari un nivell de compromís elevat amb relació
al control intern, que s’ha de materialitzar en l’estructura organitzativa, amb una atribució clara de
funcions i responsabilitats, i amb una implicació més directa de la direcció. Totes les entitats hauran
d’identificar els riscos que les afecten, amb independència de si incideixen o no sobre partides de
l’actiu, sobre la valoració dels compromisos assumits o sobre operacions que no tinguin plasmació en
el balanç. També caldrà establir sistemes que permetin una avaluació periòdica dels riscos, amb
definició dels nivells de tolerància i les estratègies de gestió mitjançant procediments adients. I
hauran d’implantar-se mecanismes de control que permetin reaccionar àgilment davant variacions
en el nivell d’exposició.
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8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.1. El Projecte Solvència II: Una visió global (V)
Com a resum i conclusió final, és important tenir en compte que Solvència II no és únicament una
metodologia de quantificació dels riscos orientada a establir els nivells de recursos propis necessaris
i, segons els resultats, ampliar o no el capital. Solvència II representa també un repte de primer
ordre per a totes les companyies asseguradores, incloses les mutualitats, en la mesura en què eleva
el llistó de la qualitat de la gestió empresarial. A partir de Solvència II les empreses asseguradores
s’hauran d’interrogar amb relació a moltes qüestions crítiques que afecten el conjunt de
l’organització i que requeriran una reformulació del paper desenvolupat fins ara pels professionals
del sector. En concret, les companyies hauran d’identificar tots els factors de risc significatius i la
interrelació entre aquests factors; hauran d’implantar procediments de control intern que els
permetin avaluar l’evolució dels factors de risc; hauran de treballar amb plans de negoci a mitjà
termini dissenyats en funció dels diferents escenaris d’evolució, i, finalment, hauran d’haver
aconseguit implicar tota l’organització en el projecte.
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8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.2. L’atenció a les persones en situació de dependència (I)
L’any 1960 les persones de més de 65 anys representaven el 8 % de la població total a Catalunya.
Ara representen el 17 %. Les projeccions de població a Catalunya elaborades per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) preveuen que l’any 2010 la població més gran de 65 anys
representarà a l’entorn del 19 % i vers l’any 2030 un 24 % del total. A més, l’esperança de vida
continua augmentant i és en l’actualitat de 76 anys per als homes i 83 per a les dones – situant-se
així entre les més favorables de la Unió Europea dels 15, amb 74 anys pels homes i 81 per a les
dones. Com a conseqüència d’aquestes tendències, l’àrea d’assegurances d’assistència per a la gent
gran està cridada a augmentar ràpidament a Espanya i a Europa durant els propers anys i, segons les
previsions del sector, apareixeran moltes companyies que oferiran productes d’assistència lligats a la
dependència.
Quadre 2. Projecció del nombre de persones dependents per a les activitats de la
vida diària segons grau de necessitat d’atenció (Espanya, 2005-2020)
2005

2010

2015

2020

Grau 3 (Gran dependència)

194.508

223.457

252.345

277.884

Grau 2 (Dependència severa)

370.603

420.336

472.461

521.065

Grau 1 (Dependència moderada)

560.080

602.636

648.442

697.277

1.125.190

1.246.429

1.373. 248

1.496.226

Persones dependents

Total

Font: Llibre Blanc a partir de les projeccions de població de l’INE
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8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.2. L’atenció a les persones en situació de dependència (II)
S’entén per persones amb dependència aquelles que són incapaces de tenir cura d’elles mateixes
(menjar, vestir-se, banyar-se, anar a comprar, cuinar, netejar la casa, etc.) sense l’ajut d’altri.
Segons el Libro Blanco de la Dependencia publicat el 2005 per l’IMSERSO, l’any 1999 residien a
Catalunya 360.000 persones dependents, la majoria (66 %) amb edats superiors als 65 anys. Una de
cada cinc persones amb més de 64 anys necessitava l’ajuda d’altri per desenvolupar activitats
bàsiques relacionades amb la cura d’un mateix. La majoria (91 %) de les 265.000 persones grans
dependents que hi ha a Catalunya continuen vivint a les seves llars, i un 27 % té problemes de
dependència greus.
Un dels reptes més importants de la política social de les properes dècades i a la vegada un dels
objectius prioritaris tant del Govern espanyol com del Govern de la Generalitat de Catalunya és
l’atenció a la persones amb dependència i, en particular, al nombre creixent de persones grans amb
dependència. A partir de l’entrada en vigor l’1 de gener de 2007 de la llei 39/2006 de 14 de
desembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, es regulen les condicions bàsiques d’atenció a les persones dependents mitjançant
la creació del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en què col·laboren i
participen l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Administracions Locals.
Els primers passos en el desenvolupament de la llei començaran amb la constitució del Consejo
Territorial en què participaran totes les administracions implicades i que té per missió iniciar la
posada en marxa del Sistema.
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8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.2. L’atenció a les persones en situació de dependència (III)
L’aplicació de la llei de dependència es farà de forma progressiva fins a l’any 2015 segons el grau
de dependència que surti de la valoració. Durant el primer any només s’aplicarà la llei en els casos
que presentin un grau més gran de dependència (de Grau III o Gran Dependència). És a dir, persones
amb pèrdua total de l’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial i que necessitin ajuda
continuada per al desenvolupament de les activitats bàsiques. A partir del 2008 s’aplicarà en els
casos de Grau II de dependència o Dependència Severa i progressivament als casos amb Grau I o
Dependència Moderada fins a arribar a la implementació total l’any 2015. Es calcula que més de
196.000 persones a Catalunya són susceptibles de ser protegides per la llei estatal. I es preveu que
fins al 2015 hi haurà a Catalunya un increment de 46.682 casos de dependència afectats per la llei. A
l’any 2007 més de 30.000 persones classificades de Grau III o Gran Dependència podran acollir-se a
la llei.
Els principis fonamentals de la llei són: el caràcter universal i públic de les prestacions, l’accés a
les prestacions en condicions d’igualtat i no discriminació i la participació de totes les
Administracions Públiques en l’exercici de les seves competències. El Sistema es configurarà com
una xarxa d’utilització pública que integra, de forma coordinada, centres i serveis, públics i privats
degudament acreditats. Seran titulars dels drets establerts a la llei els espanyols que es trobin en
algun dels graus de dependència establerts a la llei que hagin residit al territori espanyol durant cinc
anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la
sol·licitud.
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8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.2. L’atenció a les persones en situació de dependència (IV)
Com a prestacions d’atenció a la dependència es preveuen tant les prestacions econòmiques com
els serveis. Les prestacions en forma de serveis tindran caràcter prioritari i es prestaran mitjançant
l’oferta pública de les Comunitats Autònomes a través de centres i serveis públics o privats
concertats i degudament acreditats. Del Catàleg de Serveis del Sistema es pot destacar el Servei
d’Atenció Residencial, el Servei de Centre de Dia i de Nit, el Servei d’Ajuda a Domicili i el Servei de
Teleassistència. La xarxa de serveis estarà formada pels centres públics de les Comunitats
Autònomes i entitats locals, els centres de referència estatal per a la promoció de l’autonomia
personal i atenció de les situacions de dependència, i els centres privats concertats degudament
acreditats.
La llei de dependència preveu tres tipus de prestacions econòmiques: (i) la prestació econòmica
vinculada al servei, destinada a la cobertura de les despeses dels serveis previstos quan no sigui
possible l’atenció per un servei públic o concertat d’atenció i cura, (ii) la prestació econòmica per a
la cura en l’entorn familiar i ajuda a cuidadors no professionals, amb caràcter excepcional, i sempre
que es donin condicions adequades de convivència i habilitat de l’habitatge, i (iii) la prestació
econòmica d’assistència personal, per tal de facilitar al beneficiari una vida més autònoma, i l’accés
a l’educació i al treball.
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8. El nou marc d’actuació que representen
el Projecte Solvència II i la Llei de Dependència
8.2. L’atenció a les persones en situació de dependència (V)
Pel que fa al finançament del sistema, l’Administració General de l’Estat finançarà el nivell mínim
de protecció garantit per a cadascun dels beneficiaris. A més, es preveu la possibilitat de subscriure
convenis anuals o plurianuals amb les Comunitats Autònomes amb l’objectiu d’incrementar aquest
nivell mínim. Les Comunitats Autònomes aportaran cada any una quantitat al menys igual a la de
l’Administració General de l’Estat al seu territori. Cal destacar especialment el fet que la llei preveu
que els beneficiaris de les prestacions de dependència també participin en el seu finançament,
segons el tipus de servei i en funció de la seva capacitat econòmica personal. Aquesta capacitat
econòmica també es tindrà en compte per a la determinació de la quantia de les prestacions
econòmiques, sense que cap ciutadà quedi fora de la cobertura del Sistema per no disposar de
recursos econòmics (art. 33).
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9. La Federació de Mutualitats de Catalunya
•

La Federació de Mutualitats de Catalunya (FMC) va néixer l’any 1896.

•

La seva missió es la representació i la defensa dels interessos del mutualisme
de previsió social català.

•

Les seves funcions estan previstes per la llei (llei 10/2003 art.26 i disp. Ad. 1ª).
Les principals són:
–
–
–
–
–
–

•

Assessorar tècnicament les entitats federades.
Elaborar estudis i publicacions sobre el mutualisme de previsió social.
Elaborar estudis i treballs estadístics.
Instrumentar i gestionar el Tribunal Arbitral.
Col·laborar amb l’administració en l’àmbit del mutualisme.
Altres previstes als seus estatuts:
• Promoció del mutualisme.
• Gestionar la liquidació de mutualitats.
• Promoure l’autorregulació del sector.
• Formació.

A l’annex V s’inclou la descripció de l’estructura organitzativa de la Federació.
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ANNEX I.

Les principals Mutualitats catalanes
federades de Previsió Social

2005
VOLUM TOTAL DE QUOTES DEL SECTOR EN EUROS

ENTITAT
QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA
FORTIA VIDA
PREVISORA GENERAL
MUTUAL MÈDICA DE CATALUNYA I BALEARS
MONTEPIO CONDUCTORS ST. CRISTOFOL GIRONA I PROVINCIA
MUTUALITAT NOSTRA SRA. DEL CARME
MÚTUA MANRESANA
MPS COL·LEGI OFICIAL ENGINYERS IND. CATALUNYA
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL DR. LLUIS SAN SOLA
MÚTUA TERRASSA
MUTUAL DE CONDUCTORS
MÚTUA PREVISORA BARCELONA
CAIXA DE PREVISIÓ ENERGIA
PREVISIÓ MUTUAL
MUTUALITAT VEÏNAL SINERA
LA NOVA ALIANÇA MATARONINA
MONTEPIO METALURGICO
CONDUCTORS ST. CRISTÒFOL MANRESA-BERGA
MUTUAM
MONTEPIO DE CONDUCTORS DE TORTOSA
PREVIRED
MPS DEL PERSONAL NESTLÉ
AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA

341.239.575,86
VOLUM
QUOTES 2005
78.209.035,00
70.910.039,75
22.664.587,11
14.817.417,32
9.375.346,13
7.127.677,15
6.907.720,23
6.886.809,27
5.920.433,52
5.790.281,79
3.850.373,98
3.363.044,70
3.274.810,02
3.203.322,97
1.723.016,72
819.607,38
793.230,33
689.410,58
479.003,61
470.241,43
256.617,74
220.911,89
203.958,77

2006 e
368.539.000,00

QUOTES 2006
80.859.600,00
78.601.400,00
25.354.600,00
16.309.300,00
10.076.600,00
7.654.900,00
7.207.100,00
9.531.200,00
6.075.600,00
6.347.000,00
4.207.800,00
3.408.400,00
3.298.400,00
3.381.900,00
1.925.277,00
950.314,00
811.533,00
668.200,00
490.491,00
586.173,00
239.800,00
292.200,00
206.427,00

(Incr. 8%)
ESTIMACIÓ
% S/TOTAL % ACUMULAT
21,94%
21,33%
6,88%
4,43%
2,73%
2,08%
1,96%
2,59%
1,65%
1,72%
1,14%
0,92%
0,89%
0,92%
0,52%
0,26%
0,22%
0,18%
0,13%
0,16%
0,07%
0,08%
0,06%

21,94%
43,27%
50,15%
54,57%
57,31%
59,38%
61,34%
63,93%
65,58%
67,30%
68,44%
69,36%
70,26%
71,18%
71,70%
71,96%
72,18%
72,36%
72,49%
72,65%
72,72%
72,79%
72,85%
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ANNEX II:

Exemples dels diferents tipus d’entitats

Mútues d’Accidents de Treball:
-

A.S.E.P.E.Y.O
MÚTUA UNIVERSAL MUGENAT
M.C. MUTUAL (resultat de la fusió entre Midat Mútua i Mutual Cyclops Matepss)
FREMAP M.A.T.E.P.S.S.
EGARSAT (resultat de la fusió entre Mútua Egara i Mútua Sabadellenca)
MUTUA INTERCOMARCAL

Mútues d’Assegurances:
-

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA
FIATC
PELAYO
MUTUA GENERAL DE SEGUROS
AGRUPACIÓ MÚTUA DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA
MUSAAT
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ANNEX III:

Principals assegurances i serveis
que ofereixen les Mutualitats catalanes

I. Assegurances
- Indemnitzacions econòmiques:
- Per malaltia.
- Per intervencions quirúrgiques.
- Per hospitalització.
- Per invalidesa.
- Per retirada del carnet de conduir.
- Cobertures de convenis laborals.
- En cas de mort per accident o
qualsevol causa.
- En cas d’invalidesa.
- Prestacions de vida i estalvi:
- Prestacions de jubilació.
- Capitals per defunció.
- Previsió Escolar:
- Orfenesa.
- Ajuts als estudis.

II. Prestacions de serveis
- Assistència Sanitària:
- Amb xarxa pròpia.
- Amb xarxa concertada.
- Servei d’enterrament.
- Servei d’assistència Jurídica.
- Assistència en viatge.
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ANNEX IV:

Exemples dels diferents
tipus de Mutualitats catalanes

I. Les dedicades als riscos directament associats a la salut
-

QUINTA DE SALUT L’ALIANÇA, MPS A QUOTA FIXA I VARIABLE
MTAT. NOSTRA SRA. DEL CARME, MPS A PRIMA FIXA
MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA
LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MPS
MUTUAM, MPS A QUOTA FIXA
MÚTUA PREVISORA IGUALADINA, MPS A PRIMA FIXA

II. Les de caire general
-

FORTIA VIDA, MPS A QUOTA FIXA
PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIXA
MONTEPIO CONDUCTORS S. CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, MPS A PF
MÚTUA MANRESANA, MPS A PRIMA FIXA
MUTUAL DE CONDUCTORS, MPS A PRIMA FIXA
MÚTUA PREVISORA BARCELONA, MPS A PRIMA FIXA
PREVISIÓ MUTUAL, MPS A PRIMA FIXA
MUTUALITAT VEÏNAL SINERA, MPS
PREVIRED, MPS
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ANNEX IV:

Exemples dels diferents
tipus de Mutualitats catalanes

III. Les Professionals
- MUTUAL MÈDICA DE CATALUNYA I BALEARS, MPS
- MPS COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA A P.F.
IV. Empresarials, associatives o cooperatives
- MONTEPIO P.S. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL.LEGIAL DR. LLUIS SANS SOLÀ (Empleats d’ASC)
-CAIXA DE PREVISIÓ I ENERGIA, MPS A PRIMA FIXA (personal de FECSA)
- MTAT. DE P.S. DEL PERSONAL DE NESTLÉ
- MÚTUA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA CAIXA

29

ANNEX V:

Estructura organitzativa de la Federació

Annex 4

ASSEMBLEA GENERAL
¾ Òrgan sobirà de la Federació.

¾ Formada per totes les entitats federades.
¾ Reunió ordinària un cop l’any, durant el 1er semestre.
Reunions extraordinàries si les convoca el president.

JUNTA RECTORA
¾ Òrgan de govern, direcció i administració de la FMC.
¾ 21 membres: President, Vicepresident 1er,
Vicepresident 2n, Secretari, Vicesecretari i 16 vocals.
¾ Reunions: 1 cop cada dos mesos.

COMISSIÓ PERMANENT

COMISSIÓ DE CONTROL

¾ Prepara les reunions de la Junta
Rectora. Resol assumptes urgents.

¾ Verifica el funcionament financer
de la Federació.

¾ Formada pels càrrecs de la Junta
Rectora i els Presidents de les
Comissions monogràfiques.

¾ Formada per 3 mutualitats,
elegides per l’Assemblea General.
¾ Reunions: mínim 1 cop l’any,
abans de l’Assemblea General.
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ANNEX V:

Estructura organitzativa de la Federació
ALTRES COMISSIONS
¾ Creades per la Junta Rectora, amb l’objectiu de debatre i
fer propostes sobre temes concrets:
• COMISSIÓ DE DEPENDÈNCIA
Estudia l’assegurança de dependència, la Llei de
Dependència, la hipoteca inversa.
• COMISSIÓ DE CONSOLIDACIÓ
Estudia els processos de consolidació i concentració
del sector.
• COMISSIÓ DE CONTROL INTERN
Estudia les modificacions normatives en matèria de
Control Intern, i elabora els models i procediments
per implantar-les.

EQUIP DE DIRECCIÓ
¾Direcció General: Albert Ferrando
¾Direcció Jurídica: Cristóbal Sarrias
¾Direcció Financera: Ferran Guinot
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ANNEX V:

Estructura organitzativa de la Federació
JUNTA RECTORA

PRESIDENT:
RAFAEL SUÑOL
VICEPRESIDENT PRIMER:
EDUARD SPAGNOLO
VICEPRESIDENT SEGON:
JOAN MUNT
SECRETARI:
ESTEVE PICOLA
VICESECRETARI:
RICARD MACIÀ
VOCALS:
RAFAEL BARBA
RICARD BLANCH
BENET BOIX
JOAN MANEL CALLEJA
EDUARD GUEDEA
JOSÉ GONZÁLEZ
LLUÍS LANA
JORDI LAPIEDRA
ANTONI NEGRO
LLORENÇ PELLISÉ
ENRIC PENA
XAVIER OLLER
XAVIER PLANA
GUILLERMO ROS
ANTONI SÁNCHEZ
ALFRED VELA

PREVISIÓ MUTUAL
QUINTA DE SALUT L’ALIANÇA
MPS COL·LEGI OF. ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
MÚTUA DE TERRASSA
MÚTUA MANRESANA
MUTUAM
MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME
MONTEPÍO METALÚRGICO
LA NOVA ALIANÇA MATARONINA
PREVISORA GENERAL
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERSONAL DE NESTLÉ
MUTUAL MÈDIA DE CATALUNYA I BALEARS
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÓFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA
MONTEPÍO DE CONDUCTORS SANT CRISTÓFOL MANRESA-BERGA, PS
PREVIRED
GERMANDAT SANT JOAN BAPTISTA S. CELONI
MUTUAL DE CONDUCTORS
AGRUPACIÓ MÚTUA DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA
FORTIA VIDA
MÚTUA PREVISORA BARCELONA
MUTUALITAT VEINAL SINERA
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Dades provisionals 2006 del sector de
Mutualitats de Previsió Social catalanes
ANNEX VI:

NOMBRE DE PERSONES PROTEGIDES (milers)
1.450

1.507
1.431
1.400

1.350

1.350

SUBJECTES
PROTEGITS (en milers)

1.300

1.250

1.200

2004

2005

2006

2005

1.431

+6%

2006*

1.507

+5,3%

* (xifres estimades)
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Dades provisionals 2006 del sector de
Mutualitats de Previsió Social catalanes
ANNEX VI:

VOLUM DE QUOTES (milers d’euros)
400.000

369.000

350.000

341.000

300.000

273.000
249.000

250.000

216.000

236.000

200.000
VIDA

150.000

120.000

106.000

NO VIDA

100.000

TOTAL
58.000

50.000
0

2004

2005

2006

ANY

VIDA

NO VIDA

TOTAL

2005

105.620

235.620

341.240

2006*

120.000

249.000

369.000

+14%

+6%

+8%

* (xifres estimades)
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ANNEX VI: Dades

provisionals 2006 del sector de
Mutualitats de Previsió Social catalanes
PRESTACIONES PAGADES (milers d’euros)

238.000

250.000
214.331
197.373

200.000

150.000

100.000

50.000

2005

214.331

+8%

2006*

238.000

+11%

* (xifres estimades)

-

2004

2005

2006
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Dades provisionals 2006 del sector de
Mutualitats de Previsió Social catalanes
ANNEX VI:

PROVISIONS TÈCNIQUES I VOLUMS D’ACTIUS (milers d’euros)
880.000
900.000

746.000

678.000
600.000

475.000

PROVISIONS TÈCNIQUES

375.000

319.000

VOLUMS D'ACTIUS

300.000

0

2004

2005

2006

ANY

PR. TÈCN.

ACTIUS

ACTIUS/PROV.

2005

374.621

746.000

199%

2006*

475.000

880.000

185%

* (xifres estimades)
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