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El règim regulador harmonitzat a nivell de la UE per a les companyies d'assegurances, conegut com

Solvència ll, i que va entrar en vigor amb efecte a partir de l'l- de gener de 20L6, exigeix informació i
divulgació pública per part de les entitats asseguradores, d'entre altres , del present lnforme sobre la
Situació Financera i de Solvència, que s'ha de publicar a la pàgina web de Mutuam.

Aquest informe de situació Financera i Solvència ("|SFS") es requereix per a ser publicat per Mutuam,
MPS

Aquest informe abasta els Negocis i I'Evolució de la Societat, el seu Sistema de Govern, Perfil de risc,
Valoració dels riscos de Solvència i Gestió de Capital. Qui té la responsabilitat de totes aquestes
qüestions és la Junta de Govern de Mutuam, amb I'ajuda de diverses funcions de govern i control que
ha posat en marxa per supervisar i administrar el negoci.
L'Entitat ha de mantenir actius suficients per afrontar les seves obligacions amb els assegurats en tot
moment. La Junta de Govern vetllarà perquè el capital de l'Entitat sigui suficient per cobrir la solvència
requerida segons la naturalesa i escala del negoci, i els requeriments operacionals esperats. Hi ha
diversos mecanismes per avaluar aquests nivells i els resultats d'aquestes avaluacions indiquen que el
capital de l'Entitat és adequat en aquest moment i per als requeriments esperats a curt i mig termini.
L'evolució del Negoci de l'Entitat és molt estable en el temps, per aquest motiu la iunta de Govern
considera que I'actual sistema de Govern és adequat per afrontar un horitzó temporal a curt i mig
termini, sempre que no canviïn significativament les circumstàncies.
L'exercici econòmic de l'Entítat es tanca el 31 de desembre de cada any.
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RESUM DE L'INFORME

S OBRE

LA SITUACIO

FINANCERA I DE SOLVÈNCIA

Activitat
Mutuam, MPS, és una entitat privada, sense ànim de lucre, que presta serveis sanitaris,
socials i productes asseguradors, que mitjançant aportacions a prima fixa dels seus
mutualistes, dona la cobertura de:
a)Secció de Prestacions Econòmiques i d'Assegurança de Dependència (no vida).
b) Secció d'Assistència Sanitària
c) Secció d'Assistència Sanitària Complementària

d) Secció de Serveis Socials per la Gent Gran i de gestió de Residències Geriàtriques

Mutuam MPS és l'Entitat Dominant, en els termes de I'article 42 del Codi de Comerç, del grup
MUTUAM, MÚTUA DE pREVlSlÓ SOClnl I SOCTETATS DEPENDENTS (GRUP CONSOLIDAT), en
endavant el Grup, i les seves societats dependents, negocis conjunts i associades, que es
detallen a continuació:

Societats dependents
Qüidam Europa, S.L.U
Mutual Gestión lntegral, S.L.U
Residències Aidar, S.L. U

Domicili
Barcelona
Barcelona
Barcelona

L'evolució del volum de primes vinculades a l'activitat asseguradora, ha estat la següent:
Primes imputades
No vida

2018

2017

Variació

172.284,22

201.285,18

-14,40%

Com es pot observar, elvolum de primes de l'entitat ha disminui't un 14,40%. Aquest fet ve
explicat per les baixes de mutualistes en totes les seccions.
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Les variacions en les quotes imputades per línies de negoci assegurador ha estat el següent:

[Þntal

2018
Rimes imputades, netes
reas

Primes imputades, netes
reaseg.

Les inversions
immobiliàries:

gran

Gent

gran

ll{G¡H

Podologia

76.825,27

54.724,71

Dental

2017

Gent

Teleassistència

3.025,26

10.886,21

lfK¡H

Podologia
14.233,85

-5.748,94 -14.905,39

-3.347,64

22.898,27

3.924,50

Teleassistència

3.700,55

60.473,65 91.730,66

-675,29

25.778,63

5.367,84

201.285,'l

-2.880,36

-1.443,34

inversions

2017

20'18
lmrnobles

1

fÞpendència

que donen rendiment a l'activitat assegurador són les

(Valor net comptable)

Total

Dependència

12.956.318,96

11.881.968,58

rendiments del compte tècnic obt¡nguts en I'exercici 2018 són 133.655,8L € (-42.786,99 en
l'exercici 29t7l.
Els

A banda de l'activitat asseguradora, Mutuam realitza activ¡tats sociosanitàries
El

detall dels ingressos i despeses relat¡ves a l'activitat no asseguradora són
lngressos
Altres serveis sanitaris (EAPS)
Concerts amb el servei Català
de la Salut
Concerts amb la DGPS
lngressos privats
Altres ingressos accessoris

3Llt2l2OL8

624.000,00

22.462.042,55

2L.752.562,44

4.240.LI0,12
2.249.058,03
44.647,95

4.424.722,O4
2.484.L32,O7
53.344,60
29.338.76L,L5

29.637.020,20
Despeses
Consums de I'activitat
Despesa en personal
Altres despeses

d'explotació
Amortitzacions

3rlr2l2Ùt7

64r.L61,55

3LlL2l2Or8

3LlL2l2OL7

L.348.757,09

L.362.O20,43

20.763.828,46

20.!36.276,63

6.232.285,72

5.962.539,3L

L.242.049,O4

1..250.615,87

29.586.92O,3t

28.7LL.452,24
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Sistema de Govern

D'acord amb les directrius de Solvència ll, Mutuam té d'un sistema de govern eficaç, que
garanteix la gestió sana i prudent de l'activitat, i proporcionat a la seva naturalesa, volum i
complexitat de les operacions.
Per assolir aquest objectiu, el sistema de govern es defineix a partir dels següents principis:

a.- Clara distribució i separació de funcions.

b.- Mecanismes eficaços per a la transmissió de la informació.
c.- Polítiques i pràctiques coherents amb la gestió de riscos.

d.- Mecanismes adequats que garanteixin l'aptitud i honorabilitat de les persones que
dirigeixen o desenvolupen les funcions que integren el sistema de govern.
e.- Regulació interna referida

o
o
o
o
o
o

a

La gest¡ó de riscos.

L'avaluació interna de riscos i solvència.
El control intern i la funció de compliment.
L'auditoria interna.
La funció actuarial.
L'externalització de funcions o activitats. (Funció de compliment)

Aquestes àrees clau disposen d'una regulació específica, en forma de polítiques internes
escrites, que estableixin de manera clara les normes que han de regir aquestes àrees de
gestió.

f.- Revisió periòdica del sistema de govern
L'auditoria interna, en el seu últim informa, no va fer cap recomanació pel sistema de
govern.

g.- Plans de contingència, per assegurar la continuitat i la regularitat en l'execució de les
activitats de l'empresa.
Amb aquesta finalitat, s'identificaran els riscos materials que s'han d'abordar mitjançant
plans de contingència, cobrint les àrees en què consideri que és vulnerable, i revisant
regularment aquests plans de contingència.
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Perfilde

Risc

A continuació, presentem el detall de la composició del Capital de Solvència Obligatori corresponent a I'exercici 20L8 ¡ la valoració dels riscos identificats::

Capital de Solvència Obligatori

t.742.024,71€

Risc

Operacional

16.7t6,37

Ajustaments

0€

€,

CSO Bàsic
4.628.682,87 €

Risc de Mercat: 4.611,082,20 €,
-Diversifi cació : -!.L44.852,99 €
-Tipus lnterès: 286.500,54€
-Renda Variable: 3.7 L9.997,Ls €

-lmmobles:

Risc de la

contrapart

0€

Subscripció No vida

Subscripció Malaltia

28.35t,14€

4t.t04,45€

s93.732,22 €

-Diferencia I : 238.7 so,4s €
-Concentració i gt6.ss4,7g €
-Divisa: 0 €
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Valoració a efectes de Solvència
Referent a la valoració a efectes de Solvència, els actius i passius en el balanç econòmic es
valoren a preu de mercat, entenent com a tal la descripció proposada a la Llei 20/2015, de
L4 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores ¡
reassegu radores (LOSSEAR).

A continuació, es resumeixen les valoracions del balanç econòmic a 31 de desembre de
2018:
Solvència ll
27.769.182,73

42.228.553,85

-14.459.371,12

Total Passiu

10.853.007,38

t0.853.007,38

0

16.916.175,35

31.375.il6,47

-14.459.371,12

Excés actius sobre

Els principals ajustos realitzats en la

a

I

La

valoració dels actius són els següents

Altres crèdits de l'activitat no asseguradora de Mutuam: Comptes a cobrar de clients
de l'activitat no asseguradora ( -5.42L.877,36€ l.
lmmobilitzat material. lmmobles no assignats per l'entitat a la cobertura de
provisions tècniques. (-13.507.135,13€).
Ajust per l'impost diferit, que és l'efecte impositiu de la resta del
ajustos. (+4.819.790€).

valoració del balanç econòmic de l'any 2OL7 era el següent:
Solvència ll

Comptable

Diferències

TotalActiu

28.816.150,05

43.635.424,54

Total Passiu

12.695.491,83

12.695.491,83

0

16.120.658,22

30.939.932,71

-14.819.274,49

Excés actius sobre
passius

Els

Diferències

TotalActiu

passius

I

Comptable

-14.819.274,49

principals ajustos realitzats en l'exercicizOtT, van ser els següents:
Altres crèdits de l'activitat no assegurador de Mutuam: Comptes a cobrar de clients
de l'activitat no asseguradora (-5.187.935,75€).
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lmmobilitzat material. lmmobles no assignats per l'entitat a la cobertura e
provisions tècniques ( -L4.254.657,83 €)
Ajust per l'impost diferit, que és l'efecte impositiu de la resta del ajustos
(4.e39.7s8.16 €).
Aquests ajustos entre els estats financers comptables, i el balanç de Solvència, , han generat
unes minusvàlues en els fons propis computables per cobrir el Capital de Solvència
Obligatori, de 4.883.572,94 d'euros.

Gestió de capital

Finalment, cal destacar que complim àmpliament amb els requisits de Fons Propis que
estableix Solvència ll.

Fons Propis

admissibles

cso
cMo

Mínim

Excès

Rati Fons propis
admissibles

16.9L6.t75,34 t.742.O24,7r L5.t74.t5O,63

9,7t

L2.032.6O2,4t 580.674,90

20,72

1L.45L.927,5L
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A. Activitat i resultats
A.l Activitat
Raó Social: Mutuam, MPS

Forma Jurídica: Mútua de Previsió Social a Prima Fixa

Adreça: Ausiàs Marc, 39
NIF: V08210676

Data constitució: Any 1943

Àmbit geogràfic: Catalunya
Grup: Grup Mutuam

L'Entitat té el seu origen en la Mútua Catalana, creada l'any 1905, i que es va escindir l'any
1943 en tres entitats mutualistes. Una d'aquestes tres va ser el Montepio Textil de
Enfermedades, constituit per temps indefinit i registrat com a mutualitat de previsió social el
mateix any 1943. Per acord de l'Assemblea General Extraordinària del 5 de març de L992,
l'Entitat va canviar el seu nom per Mutuam, Mútua de Previsió Social a Quota Fixa.
Mutuam, Mútua de Previsió Social (en endavant MUTUAM) es troba domiciliada a Barcelona,
carrer Ausiàs March, 39, i actualment figura inscrita en el Registre de Mutualitats de Previsió
Social Voluntària de Catalunya amb el núm. 0050, en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom
25O2I Secció General, foli 0196, full 8-82332, i amb Codi d'ldentificació Fiscal núm. Vo82LO676.
Per acord de les Assemblees Generals Extraordinàries del 28 d'abril i del 30 de juny de 2004
es modifiquen els Estatuts de I'Entitat, adaptant-los a les noves normatives legals previstes a
Lleide MutualitatstO/2003 de L3 de juny, els quals han estat inscrits al Registre Mercantilde

Barcelona i també a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya.

MUTUAM és una Entitat sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació dins el territori de la
Comunitat Autònoma de Catalunya. El seu objecte es dedicar-se a I'exercici de les activitats de
Previsió Social, activitats connexes amb la mateixa, així com altres de caire social, en la forma
i extensió que les lleis permeten.
Les prestacions que atorga la mutualitat s'integren en les següents Seccions
inscriure's a totes o a qualsevol d'elles. Les seccions són les següents:

i I'associat pot
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a) Secció de Prestacions Econòmiques i d'Assegurança de Dependència (no vida).

b) Secció d'Assistència Sanitària.
c) Secció d'Assistència Sanitària Complementària.
d) Secció de Serveis Socials per a la Gent Gran i de gestió de Residències Geriàtriques.
El

contingut i l'abast de les prestacions es regula pel Reglament corresponent:

a)

La secció de Prestacions Econòmiques compren la prestació per lntervencions
Hospitalitzacions Quirúrgiques i la prestació d'Ajut a la Dependència.

b)

l'activitat assistencial de prestacions de
Serveis Sanitaris, mantenint Concerts amb el SERVEI CATALÀ DE LA SALUT,
prestacions d'assistència sociosanitària a domicili, servei de cirurgia menor
(finalitzat el desembre de 2017) i serveis sanitaris a residències entre altres.

c)

Complementària comprèn la prestació de Serveis
Sanitaris complementaris com I'Assegurança Dental i el Servei de Podologia
denominat Servei Peu Sa.

d)

per la Gent Gran i de gestió de Residències Geriàtriques
comprèn, entre altres, el Servei d'Ajut, i ingressos geriàtrics i sociosanitaris aixícom
I'assessorament de I'assistència sanitària i social i el Servei de Teleassistència .

i

La secció d'Assistència Sanitària comprèn

La secció d'Assístència Sanitària

La secció de Serveis Socials

MUTUAM és l'Entitat Dominant, en els termes de I'article 42 del Codi de Comerç, del grup
MUTUAM, VlÚrUn DE pREVtSlÓ SOClnl I SOCIETATS DEPENDENTS (GRUP CONSOLTDAT), en
endavant el Grup, i les seves societats dependents, negocis conjunts i associades, que es
detallen a continuació:

Societats dependents
Qüidam Europa, S.L.U.
Mutual Gestión lntegral, S.L.U.
Residències Aidar, S. L.U

Domicili
Barcelona
Barcelona

Barcelona

MUTUAM controla el LOO% de les empreses del Grup Mutuam, així com la Unió Temporal
d'Empreses (UTE) que fou creada per a la construcció d'una edificació destinada a residència
geriàtrica i la seva posterior gestió i explotació.
L'Entitat té vinculació amb una entitat no lucrativa, Fundació Privada Mutuam Conviure, que
va ser creada i promoguda per MUTUAM, i en l'actualitat influe¡x de forma significativa en la
seva gestió a través dels membres del Patronat.
La

mutualitat està acollida al Règim Especial de Solvència.
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Dades Supervisor:

Nom: Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de
Catalunya.
Adreça: Passeig de Gràcia, 19 de Barcelona
Dades Auditors de Comptes:

Nom: Kreston lberaudit MRM, S.L.P.
Adreça: Av. Diagonal,52O baixos 53, Barcelona

Lt
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4.2 Resultats en matèria de subscripció:
rNFoRüacró

DEL

NEcocr assEcumDoR No-vrDA
Any 2O17

Any

2O1A

assegurança I asseEuratrça
de d.speses I dc p.oþcció
ñÀd¡d,,-c

Prov¡sió de sinlskes penden6 de tlquidãció o pôgâhe¡t
Provisió de sìnìskes pendenE de dect¿râció
Provisió de despeses internes de t¡quidació de s¡nisùes
Provisió per a pafricipåció €n Þeneficis i per a extorns
AlÍes provisions tècniques: Oec€ssos
Imp0fr soÞre la mesur¿ trânstòria de la provis¡ó de decessos C)

47.930.6t

Alùes provisiôns tècniques: ResÞ
Prôviqiôn< tÀ.ñiô,þ< rÞ:<

coilmE

DE pÈRDuÊs

I

515_391.57

r Guailys

a1) Assegurançã directa
â3) Våriåció de la correcció per d€terioràmenr de t€s quotes pendeñE de cobramen! (+ o -)
b) Qûotes de ¡a reåssêgurânça cedida G)
c) Vari¿ció dê lâ provis¡ó per a quoEs no consumidês i per a riscos en curs ( +

...............9_3.-191¿-2

o -)

....................:-!,951,-1..1

.M
a) Prestâcions i despeses pâgâdes
¿1) Assegur¿nçê directa
ã3) Reðssegurança cedidâ C)
b) V¿riãció de lâ prôvisió per à prêsbc¡oñs (+ o -)
bl) Assegurança diectô
b3) Reassegurançâ cedida (-)

22.14.44
-435.81

à) PresÞc¡ons i despeses per pãdcipåció en beneficis i

erbrns

--J99i¿93¿9.
-43.200,46
b) Despesês d ôdminiskació

-43.200.4€

å) V¿riació dêl deterioråment per
o-)
þ) vâriació del deteriorament d€ I'tmmoÞiliÞ¿t (+ o J
c) Variåció de presÞcions per co¡venis de liquid¿ció de siniskes (+ o -)

______4¿!9/]!

å) Ingressos procedenb dê les inversions
b) Ingressos procedents d inversions fin¿ncêres
c) Aplicãcions de correccions de valo¡ per deter¡orament de t,imñôÞitiEåt materiat i de tês
c1) De I immobiliÞàt mèreriâl i de tes invêrsions immobitiàries
c2) De les invêrsions finðñceres
d) Benefrcis eô lâ realiÞ¿ció de I'ifrmobi¡iÞat materiat i de tes inversions
d1) Oe I immobiliÞât material i de les inversions immoÞitiàries

gêstió de les
a1) Despeses
â2) Despeses d'inverslons i compt€s financ€rs
b) Correccions de valor dê I'immôbilitzô! mãterial i dê les inversions
b1) amodÞació de I'immobiliÞôt måt€riat i dê tes inversions immoþitiàries
b2) Derefioråñent de l'immobiliÞ¿t mâteriat i de tes inversìons immobitiàri€s
b3) Deteriorañent d'inversions fin¿nceres
c) Pèrdues p¡ôcedeñts de I immoÞ¡liÞãt material i de tes inversions
c1) De l'immobiliÞàt mãeriôl i de les inversions immobiliàries

Lro.

surÙat

(resulTAf

DEL

corEE

DE

46.456_3€

-122.155,9!

L'ASSEGUUNçA NO-UDA)

Cal destacar que el benefici en la realització de

l'immobilitzat de l'exercici 2OL8, bé motivat per la venda d'un local a la ciutat de

Barcelona.
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L'entitat ha tancat l'exercici amb unes primes emeses per import de L73.335,36 € un 8,65%
menys que a l'exercíci anterior.
Les primes emeses meritades per línies de negoci assegurador ha estat el següent:
Ram de no vida: LOO%:
2018

Gent gran

Denta.l

Plires ereses.

79.669,1 6

53.748,79

ItlClH

Podología

Teleass¡stènc¡a Dependència

3.007,65

10.294,93

3.716,56

22.898,27

Total
1

4.3 Rendiment de les inversions:
Les inversions que donen rendiment a l'activitat assegurador són les inversions immobiliàries
2018
lrmþbles
(Valor net conptable)

2017

11.881.968,58

12.956.318,96

La comparació dels ingressos i despeses derivades de les inversions durant I'exercici 20L8
respecte a I'exercici 2OI7 son:.
NO VIDA

RENDIMENTS COMPTE TECNIC

TOTAL 2Of8

INGRESSOS DE L'¡MMOBILITZAT
MATERIAL IDE LES INVERSIONS

de

les

lngressos procedents de

les

Ingressos procedents
inversions

im m

obiliàries

TOTAL 2OI7

323.708,44

79.369,00

86.456,38

79.369,00

inversions financeres
Aplicació de correccions de valor
per deteriorament de I'mmobilitzat
ide les inversions

Beneficis

en la realització de

I'immobilitzat i de les inversions
DESPESES DE L'IMMOBILITZAT
MATERIAL I DE LES INVERSIONS

Despeses procedents

de

les

de

les

inversions imm obiliàries

Despeses procedents

237.252,06

-190.052,63

-122.155,99

-190.052,63

-'122.155,99

133.655,81

-42.786,99

inversions financeres

Correccions de valor

per
deteriorament de l'mmobilitzat i de
les inversions

Pèrdues procedents

de

l'immobilitzat i de les inversions
TOTAL RESULTAT INVERSIONS
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RENDIMENTS COMPTE NO TÈCNIC

TOTAL 2017

TOTAL 2CI18

INGRESSOS DE L'IMMOBILITTj-T
MATERIAL I DE LES INVERSIONS

lngressos procedents
inversions

im

de

les

de

les

mobiliàries

Ingressos procedents
inversions financeres

301.385,60

385.725,31

147.338,16

145.697,41

151.547,44

240.027,90

Aplicació de correccions de valor
per deteriorament de I'mmobilitzat
ide les inversions

Beneficis

en la

realització

de

I'immobilitzat ide les inversions
DESPESES ÐE L'IMMOBILITZAT
MATERIAL I DE LES INVERSIONS

Despeses procedents

de

les

inversions materials
TOTAL RES ULTAT INVERS IONS

2500
-68.637,70

-70.803,76

-68.637,70

-70.803,76

232.747,90

314,921,55

Mutuam no té cap actiu amb plusvàlua latent.
No hi ha hagut canvis en la política d'inversions.

4.4 Resultats d'altres act¡v¡tats
A banda de l'activitat asseguradora, MUTUAM realitza activitats sociosanitàries, que

es

concreten en:
o

Manté Concert amb la DtRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ SOCIAL (DGPS, antic ICASS)
per I'assistència 50 places de salut mental a la Residència Mutuam-Manresa, 55 de
residencia assistida al Centre Creueta de Sabadell, 36 a la Residencia les Franqueses.

o

També manté concerrs amb el SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CATSALUT) per
l'assistència de 162 places d'internament a l'Hospital Sociosanitari Güell de Barcelona
i 24 places d'hospital de dia, 46 places al Centre Assistencial La Creueta (Programa Vida

als anys), 88 places a l'Hospital Sociosanitari Mutuam Girona (Programa Vida als anys)
L7 places d'hospital de dia, així com equips PADES EAR (Equips d'Atenció

i

i

Residencial) a domicili i a centres residencials, Equips psicològics d'atenció
cronicitat, Equips de suport de rehabilitació integral.

o

a

la

Realitza activitat privada amb 15 places residencials a l'HospitalSociosanitari Mutuam
Girona, 3 places residencials a l'Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, 13 places

residencialsi L2 places de centre de dia al Centre Assistencial La Creueta,22places
residencials i 13 de centre de dia a la Residència les Franqueses i 10 places de salut
mental, 31 de residència i 20 places de centre de dia a la Residencia Mutuam-Manresa.
t4
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El

detalldels ingressos idespeses relatives a l'activitat no asseguradora són:

3Llt2l20t8

lngressos
Altres serveis sanitaris (EAPS)
Concerts amb el servei Català
de la Salut
Concerts amb la DGPS
lngressos privats
Altres ingressos accessoris

Despeses

tLlL2l2OLT

64L.L6L,55

624.000,00

22.462.O42,55

21..752.562,44

4.424.722,04
2.484.L32,07
53.344,60
29.637.O2O,2O 29.338.761,t5
4.240.LL0,L2
2.249.O58,O3
44.647,95

3LlL2l2Or8

31.lL2l2OL7

Consums de I'activitat

L.348.757,O9

L.362.020,43

Despesa en personal

20.763.828,46

20.136.276,63

Altres despeses d'explotació

6.232.285,72

5.962.539,31

Amortitzacions

t.242.O49,04

r.250.6L5,87

29.586.920,31. 28.711.452,24

4.5 Qualsevol altra informació
No existeix cap altre informació rellevant

B. Sistema de Govern
8.1 lnformació general sobre el sistema de Govern
D'acord amb les directrius de Solvència ll, MUTUAM té d'un sistema de govern eficaç,
que garanteix la gestió sana i prudent de l'activitat, i proporcionat a la seva naturalesa,
volum i complexitat de les operacions.
Per assolir aquest objectiu, el sistema de govern es defineix a partir dels principis descrits

seguidament, de manera que resulta un sistema de govern eficaç, amb una estructura
organitzativa transparent.
a.- Clara distribució i separació de funcions.

L'estructura organitzativa de MUTUAM garanteix que es distribueixen i assignin les
diferents funcions operatives de manera adequada als fins de l'organització, amb la
vocació de donar suport als objectius estratègics de la mutualitat, tenint en compte
l'estructura de recursos humans de l'entitat.
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b.- Mecanismes eficaços per a la transmissió de la informació.
El sistema de Govern assegura que la

informació circula de manera fluTda entre la Junta
de Govern, la direcció de la mutual¡tat i les diferents àrees de negoci.
c.- Polítiques i pràctiques coherents amb la gestió de riscos.
Solvència ll es basa en la gestió de l'entitat a partir del coneixement dels riscos assumits.
En conseqüència, les polítiques i pràctiques de la mutualitat estan en consonància amb
aquests riscos, la qual cosa implica que siguin coherents amb els objectius estratègics,
amb les tasques assignades i amb els diferents processos de gestió i amb els sistemes de
tra nsmissió d'informació.

d.- Mecanismes adequats que garanteixin l'aptitud i honorabilitat de les persones que
dirigeixen o desenvolupen les funcions que integren el sistema de govern.
Segons s'exposa en

l'apartat 8.2 d'aquest informe

e.- Regulació interna referida a:

o
o
o
o
o
o

La gestió de riscos.

L'avaluació interna de riscos i solvència.
control intern i la Funció de compliment.
L'auditoria interna.
La funció actuarial.
L'externalització de funcions o activitats. (Funció de compliment)
El

Aquestes àrees clau han de disposar d'una regulació específica, en forma de polítiques
internes escrites, que estableixin de manera clara les normes que han de regir aquestes
àrees de gestió, que s'adjunten a l'annex.

f.- Revisió periòdica del sistema de govern
definit per Solvència ll es defineix com un sistema en permanent
per tant, en revisió contínua. L'entitat disposa de mecanismes que

El sistema de gestió

evolució

i,

garanteixen aquesta revisió, a partir dels paràmetres establerts per la Junta Govern. Les
persones designades responsables de cada àrea reportaran periòdicament sobre el
resultat d'aquesta revisió, proposaran les mesures que considerin per tal de millorar el
sistema o esmenar les seves mancances i emetran les conclusions corresponents sobre
l'àrea de la seva responsabil¡tat. Tot això estarà documentat i elevat a la consideració de
la Junta de Govern, que haurà de prendre en consideració la informació rebuda i prendrà
les decisions que consideri oportunes a les qüestions plantejades. Concretament, la
Junta de Govern haurà de determinar l'abast i la freqüència de les revisions internes del
sistema de governança, tenint en compte la naturalesa, el volum i la complexitat de
I'activitat de cada entitat. Aquesta revisió haurà de ser, com a mínim, anual.

L'entitat assegurarà que I'abast, els resultats i les conclusions de la revisió quedin
degudament documentats i que la Junta de Govern rebi l'oportuna informació al
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respecte, així com que s'estableixin els canals adequats d'informació recíproca que
garanteixin que es duen a terme i es registren les accions de seguiment.
L'auditoria interna, en el seu últim informa, no va fer cap recomanació pel sistema de
govern.
g.- Plans de contingència

S'elaboraran plans de contingència per assegurar la continuitat
l'execució de les activitats de l'empresa.

i

la regularitat

en

Amb aquesta finalitat, s'identificaran els riscos materials que s'han d'abordar mitjançant
plans de contingència, cobrint les àrees en què consideri que és vulnerable, i revisant
regularment aquests plans de contingència.
La composició dels òrgans de

t

govern és la següent:

Junta de Govern

Josep Arqués Surinyac

President

Joan Nubiola de Castellarnau

Vicepresident Lr

Aurora Sanz Manrique

Vicepresident 2n

Josep Lluís Vilaseca Requena

Secreta ri

lvador Maluquer Trepat
Ramón Masseguer Meléndez

Vocal
Vocal

Teodoro Prat Torrens

Vocal

lgnasi Torrent Portabella

Vocal

Mg Àngels Barberà Fondevila

Vocal

Sa

.

Comissió de control

Pilar Nuestraseñora Del Manto Lafuente
lsabel Carnicer Gómez
Josep García Areny

.

Comissió Deleqoda

Josep Arqués Surinyac

President

Joan Nubiola de Castellarnau

Aurora Sanz Manrique

Vicepresident 1r
Vicepresident 2n

Josep Lluís Vilaseca Requena

Secretari

Salvador Maluquer Trepat

Vocal

.

Com¡té de Direcció

Marián Pérez Martínez

Director General
Directora Financera
Directora de màrketing

Josep Balleter Roselló

Director mèdic

ÀngelAlmansa Barra
Anton Molas Porqueras

Director RRHH
Director à rea residencial

Francesc Brosa Llinares

Concepció Fusté Perulero

L7
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Responsables de les funcions fonamentals de Solvència ll
Funció

:

Responsable

Funció de compliment

Federació de Mutualitats de Catalunya

Funció de Gestió de riscos

Francesc Brosa Llinares

Funció Actuoriol

David Martín Ramírez

Fu

nció au ditori a i nte rna

Responsable lntern
Concepció Fusté Perulero

Concepció Fusté Perulero

MUTUAM disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil dels administradors i personal
d'alta direcció, amb la companyia CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED.

8.2 Exigènc¡es d'aptitud i honorabilítat
S'entén per:

o

Aptitud: una adequada qualificació professional, competència i experiència que

o

permeti una gestió sana i prudent.
Honorabilitat: una bona reputació i integritat de les persones que dirigeixen I'Entitat.

L'entitat defineix la seva política sota I'actual marc legal de I'activitat asseguradora,
tenint en consideració la normativa, articles i directrius següents:

o
o
o

La Directiva 2OO9/L38/CE, article 42.
El Reglament

Delegat2OIS/35/CE, que desenvolupa la Directiva2OOS/I38/CE, en els

seus articles 258.1.c) ¡ 258.1.d) i 273.
Les Directrius d'EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08, especialment

les Directrius , sobre els requisits d'Aptitud i Honorabil¡tat , i sobre les Polítiques
Proced iments relatius.

i

Aquestesa exigencies són aplicables als membres de la Junta de Govern, I'Alta Direcció i
les persones que dirigeixen les Funcions Claus de Gestió de Riscos, Actuarial,
Compliment i Auditoria lnterna, i aquelles altres funcions que I'Entitat consideri com a
crítiques.

Durant el2OL8, no hi hagut cap canvien la Junta de Govern, ni en l'alta Direcció

8.3 Sistema de gestió de riscos inclosa I'autoavaluació de riscos i de
solvència
Tots els riscos als quals està exposada I'Entitat emanen dels processos operatius, per la qual
cosa disposa d'una política que regula la funció de gestió de riscos. L'objectiu dela Político
de Gestió de Riscos, és establir els mecanismes de govern (funcions i responsabilitats) i els
requeriments i estàndards a complir en I'exercici de la gestió de riscos, per tal de mitigarlos.
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Control lntern i el de Gestió de Riscos, permeten realitzar de manera eficient
aquestes tasques de mitigació i seguiment, possibilitant l'elaboració d'un mapa de riscos
agregat, que permet una visió global, i en termes relatius, dels principals riscos als quals
està exposada l'Entitat.
El Sistema de

S'adjunta a l'Annex 1 la Política de gestió de riscos.
La

Junta de Govern ha ratificat la política i no ha proposat cap modificació en l'exercici 2Ot8.

definir
conjuntament amb la Funció de control intern de manera que es puguin relacionar el
sistema de control intern amb el de gestió de riscos, assegurant que els riscos mes
ímportants disposen del control de mitigació.
Les propostes de millora del darrer informe de la funció de control de riscos es van

Addicionalment s'hauran de completar el mapa de riscos d'alguns processos i establir la
metodologia de seguiment d'esdeveniments negatius que es puguin produir.

8.4 Sistema de control intern
El Sistema de Control lntern el constitueixen els diferents processos de control que té
establerts l'Entitat i que estan integrats en el seu sistema de gestió. Està regulat per la Política
de control intern.

S'adjunta a l'Annex 2 la Política de control intern
La

Junta de Govern ha ratificat la política i no ha proposat cap modificació en l'exercici 2018.

control intern, com s'ha dit esta
relacionat amb la Funció de gestió de riscos. Caldrà revisar que els controls especificats al
sistema de gestió de riscos estiguin degudament incorporats als procediments de control
intern, amb els seus corresponents procediments actual¡tzats.
Les propostes de millora del darrer informe de la funció de

8.5 Funció d'auditoria interna
compliment i gestió de riscos és responsabilitat de la Funció
que
d'auditoria interna,
és una de les funcions del Sistema de Govern de I'Entitat que està
directament al servei de la Junta de Govern. La Política d'auditoria interna en regula el seu
funcionament.
La supervisió dels sistemes de

El principal objectiu d'Auditoria lnterna es analitzar, avaluar

i fer el seguiment del nivell

d'eficiència i eficàcia del Sistema de Control lntern i de la Funció de Compliment Legal de
I'Entitat i informar dels resultats a la Junta de Govern.
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L'Auditoria lnterna té també com a objectius I'anàlisi de cadascuna de les funcions i
processos clau de la gestió del negoci i dels aspectes més rellevants en cadascun d'aquests
processos. Entre altres, les seves funcions es centraran en verificar el sistema de
compliment, de gestíó de riscos, de continuitat del negoci i de sistemes d'informació.
S'adjunta a l'Annex 3 la Política d'auditoria interna
La Junta de Govern ha

ratíficat la política i no ha proposat cap modificació en l'exercici

20L8.
Les propostes de millora del darrer informe de la funció d'auditoria interna van en la
línia d'avançar en la integració de la gestió de riscos amb el control intern, definir un
model de prevenció de delictes penals , i elaborar un pla d'auditoria interna plurianual
amb la mateixa vigència que el pla estratègic de l'Entitat per assegurar-ne el seguiment
i control.

8.6 Funció actuarial
S'adjunta a l'Annex 4 la Política d la Funció actuarial
La Junta de Govern ha

ratificat la política i no ha proposat cap modificació en l'exercici

2018.
De

l'últim informe, no hi ha cap recomanació

8.7 Funció de compliment normat¡u.
L'Entitat disposa d'una Política de compliment normatiu que la Junta de Govern encarrega
al responsable de la Funció de Compliment, i que recau en la Federació de Mutualitats de
Catalunya.
S'adjunta a l'Annex 5 la Política de compliment.
L'últ¡m informe de la Funció de compliment va extreure les següents recomanacions pel
pla d'actuació 2018/2019: definir els controls específics per als riscos definits, fer
seguiment dels incidents de compliment, sistematitzar el seguiment i comprovar el bon
funcionament dels controls, verificar els canals de comunicació.

8.8 Externalització
La Junta

de Govern ha definit com a funcions crítiques externalitzades de MUTUAM les

següents:
Funció de Compliment
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La Junta de Govern ha definit com a activitats operatives crítiques externalitzades les
següents:

o

Restauració, neteja
requereixen.

o

Manteniment dels edificis

i

bugaderia en aquells centres que pel seu volum, així ho

i

instal.lacions, que

per la seva complexitat

ho

requereixin.
S'adjunta a l'Annex 6 la Política d'externalització de funcions

8.9 Qualsevol altra informació
No existeix cap altra informació significativa

C. Perfil de risc
C.1 Risc de subscripció
És el risc derivat de la subscripció de contractes d'assegurança, atenent als sinistres coberts
i els processos seguits en I'exercici de I'activitat.

A continuació s'exposa elseu càlcul per l'exercici 2018.
MODUL DE RISC DE SUBSCRIPCIO ASSEGURANCES NO-VIDA

L
II.

Quotes merltades
Quotes ¡mpubdes de l'exercici

Exerc¡c¡ 2016

Ex€rc¡c¡ 2017

Assegurança Reassegurânça Assegurança Reassegurança Assegurança
(+) Prestacions pagades
(+) Despeses internes de llquidació de siñistres sat¡sfets
(+) Provisió per a presbcions pendenb (saldo f¡nal exerc¡ci)
(-) Provis¡ó per a prestacions pendenb (sa¡do inic¡ exerclcl)

Rêassegurança

ôôô
non
0ô0

tl ?1n 86

000
1

1 904.57

A) En func¡ó de quot€s
Quotes (Import més elevat entre

f--

I. ¡ II.)

Fns a 61.300.000 d'euros..................
Excés de 61.300.000 d'euros.............

s3-:erz I

34olo
30o/o

TOTAL
oÁ

(Sinistralitat netâ de reassegurança/Slnlstralltat

CSO

bruta)

E,, Èn lunCtO Oe

f

f

cn func¡ó dG quotcs=

-:1oo.oodl
,e-*r-------1ilil

t3 3tntstrð[tðt

f

S¡nlstralltat mltjana dels últlms 3 exercicls

10.610íl

d'euros................. 49o,t
Êxcés de 42.900.000 d' eutos............ 44o/o
Fins a 42.900.000
TOTAL
oÁ

(Sinistrâlltat netå de reassegurança/Sinistraliht

CSO

cn func¡ó dê s¡ñistrål¡tat=

CSO

no-vidå [¡mport màx. cntrê A ¡ gl

CSO

no-v¡dâ €xêrc¡c¡ ðnte.¡or =

bruta)

.

Coefìcient (art. 149.1 RDOSSEAR)
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MòDUL DE Rrsc DE suBscRrpcró MALALTTa

L Quotês meribdes
lI. QuoEs imputades de

I'exerc¡c¡

Exercic¡ 2O16

Ex€rcici 2018

Assegurançô

Reâssegurânçâ

assegurança

Reassegurança

Assegurança

Reassegurança

(+) Prestacions pagades
(+) Despeses ¡nÞrnes de llquidôc¡ó dè sinistres sat¡sfeb
(+) Prov¡sló per a prestaclons pendenB (sãldo final exercici)
(-) Prov¡sió per a presbclons pendenb (saldo inic¡ exercic¡)

ooo

A) Ën funció de quotes
Quotes (Import més elevat entre

L i II.)

d'euros..................
Excés de 61.300.000 d'euros..........,..
F¡ns a 61.300.OOO

34oÁ
30o/o

TOTAL
oó

(S¡nistral¡tat neta de reâssegurônça/Sinisbalitat

CSO

brub)

an furc¡ó de quot€s=

B) En func¡ó d€

l.

r------*.--*rq.pq"?

.--1\rt*-^l

slnistral¡tat

f

sln¡straliÞt mjbônô dels úlums 3 exerc¡c¡s

8tæã]d

Flns a 42.900.O0O d'euros................. 49olo
Excés de 42.90O.000 d'euros............ 44%
TOTAL
oó (Sinistralltat neta de reassegurânça/Sinisfôlitat
CSO

€n func¡ó d€ s¡n¡st¡a¡lt.t=

CSO

malaltia [¡mpo]t ñàx. ênt.e A ¡ Bl=

CSO

malaltia €xêrc¡c¡ antê¡¡or =

brub)

coefic¡ent (âd. 149.1 RDOSSEAR)

C.2 Risc de mercat
Per risc de Mercat: s'entén la pèrdua que pot presentar una cartera, un actiu o un títol en
particular, originada per canvis i/o moviments adversos en els factors de risc que afecten el seu
preu o valor final; la qual cosa pot signifícar una d¡sminució del patr¡moni que pot afectar la
viabilitat financera de la companyia i la percepció que té el mercat sobre la seva estabilitat. lnclou
el Risc de Concentració. La gestió d'aquest risc es tracta en la Política d'lnversions de l'Entitat. Es
mostra a continuació el seu càlcul per l'exercici 2018.
MÒDuL DE Rrsc DË MERcar

Bas€

Per risc d€ tipus d'interès

7.958.348,34

Per risc d'accions i d'inst¡tuc¡ons d'inve¡s¡ó col lect¡vå

12.399.99O,62

Per risc d'imñoþles

2.374 .924 ,49

Per risc d€ diferencial

7.95A.344,3a

P€rc€útge

ã

cso

apl¡car
3,6o/o

30

tOTo __

3,7 t9.997

,19

25,OoÂ

593.732,22

3,Oo/o

234.7 50,45

o,o0

Per risc de concentració

7.641.249,9O

916.954,79

\2,Ooh

5.755.935,19

.t!!44ß52,99
tNr

.I

"-t

CSO

ñ.r.rt

ì

"*t

4-61 1-OA2-20
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C.3 Risc creditici
El risc de crèdit existeix quan es dóna la possibilitat que una de les parts d'un contracte
financer sigui incapaç de complir amb les obligacions financeres contretes, fent que I'altra
part del contracte incorri en una pèrdua. La gestió d'aquest risc es tracta en la Política
d'lnversions.
No hi ha risc rellevant sobre aquest apartat.

C.4 Risc de

liquiditat

pèrdua potencial ocasionada per esdeveniments que afectin a la capacitat de disposar
de recursos per fer front a les obligacions passives de I'Entitat, ja sigui per impossibilitat de
vendre actius o per veure tancades les seves fonts habituals de finançament
No hi ha risc rellevant sobre aquest apartat
Es la

C.5 Risc operacional

Per risc operacional s'entén qualsevol fallida o deficiència futura, dins de les activitats
operacionals de la companyia, QU€ poden obstaculitzar I'assoliment dels objectius
estratègics, operatius i/o financers, o que puguin arribar a generar pèrdues importants. La
gestió d'aquest risc es tracta de manera transversal en les diferents polítiques de I'Entitat i
es gestiona mitjançant elSistema de Control lntern.
L'entitat té definit el seu mapa de riscos operacional, on identifica els riscos , la seva
probabilitat i l'impacte .Així mateix especifica els controls necessaris per mitigar aquests
riscos.
C.6. Altres riscos significatius
No s'han identificat altres riscos significatius
C.7 Qualsevol altra informació

No existeix cap altre informació significativa
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D. Valoraci ó a efectes de solvència
D.1 Actius/Passius
ACTIU

3Llt2l2OtA

A-1) Efect¡u ¡ altres actius líqu¡ds equívalents

2.42l)-O76-4fJ

2.8.2ll-Oa6-¿O

ô_oo

ôoô

A-2) Actius l¡nancers mantinouts Der neoociar

L
II.

lnstruments de patrimoni

III.

0.00
0.00

Valors representat¡us de deute
Þer¡vats

A-3) Altres âct¡us f¡nancers a valof raonable âmb canv¡s ã Dèrdues

L
II.

3LlI2l2OLA

ooo
onô
¡

ouanvs

nnn

o,oo

lnstruments de patrimon¡

0.00
0.00
fì Õn

Valors representatius de deute

IlL lnstruments

híbr¡ds

nno
A-4) Act¡us financers dlsDon¡bles oer a la vendã

l.
II.

nnô

o,oo

Instruments de patrimon¡
Valors representatius de deute

0.00
ô of)

nôô

A-5ì Préstecs i Dart¡des a cobrar

I.
II.

1o.575,739,4t

Valors representatius de deute

0_00

Préstecs

5.132.00O

1. Avançaments sobre pòl¡ssa
2. Préstecs a ent¡tats del grup ¡ associades
3. Préstecs a altres parts v¡nculades
III. D¡pòsits en ent¡tats de crèdit
V. Crèdits per operac¡ons d'assegurança d¡recta
1. Prenedors d'assegurança
2. Mediadors
VI. Crèdits per operac¡ons de reassegurança

5 1 ?2 llôO flo
0.00
70.661 74
1ît 661 74

. ..

Vlll.Desemborsaments ex¡g¡ts
IX. Altres crèdits
r r 2ôfì ?r
5.421.877,36

1. Crèdits amb les adm¡nistracions públiques
Restâ de crèdits
I vênc¡ñêñt

Â-71 Dêr¡vâts de côberturã
A-8) Partlc¡Þac¡ó de la reassesuranca en les Drov¡sions tècn¡ouês
I. Prov¡s¡ó p€r a pr¡mes no consum¡des
III. Prov¡sió per a prestac¡ons
IV

rr.200,

2-37 4 -S2B-49

-r2.429.O78,90
-1.078.056,23

o.oo
ôoo
non

)41 q1q 1q

-247.9L9,!

12.399,990,62

0,00

12.399.990.62

360_00

t,

?qq 6?ô 62

21L.734,70

5.031.S2s.Oa
4.819.

211.734.70

A-13) Altres actius

Period¡fícac¡ons

nnô
) ?74 q)2 Ra

247.919.19

Actius per ¡mpost corrent

IIL

ôôô
nnn
o.oo
o-oo
n-nn

3.452.985,12

Act¡us f¡scals

Actius i drets de reemborsament per retr¡bucions a llarg termin¡ al personal
Comiss¡ons antic¡pades i altres despeses d'adquis¡ció

0.00

-5.42r.477

1s.442.o64.o2
1) 4)q O7A Cît

A- 1Ol Immob¡l¡tzãt intand¡blê
I. Fons comerç
II. Drets econòmics der¡vats de carteres de pòl¡sses adqu¡rides a mediadors
Altre act¡u ¡nta
A- I 1) Paftlc¡oac¡ons en ent¡tats del oruo ¡ ãssoc¡âdês
I. Partic¡pac¡ons en empreses assoc¡ades
II. Partic¡pacions en empreses multigrup
del
en

I.
IL

0.09

o,oo

L lmmobilitzat material
II. Inversions ¡mmobil¡àries

I.

l¡

0.00
5 0?1 q?q ôÂ

1-o2s"51

o-nn

nnn
0.00
q1.029.51

-91.029,51

ooo
nnn

nnn

A-l4l Act¡us mantlnouts Der a la venda
TOTAL ACTIU

OO

T

4r¿r8

sgss

I

-L4.4ss.371.,12

27-769-aA2-7?
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gLlt2l2ota

PÂSSIU

31,l'-2l20LA

ooo
o_on

9.79s.124_25
...
..9,-00

ã

I.
II.

Passius subord¡nats
D¡pòs¡ts rebuts per reassegurança ced¡da
Deutes per operac¡ons d'assegurança
1. Deutes amb assegurats
2, Deutes ðmb med¡adors
3. Deutes condic¡onats
IV. Deutes per operacions de reassegurança
VI. Obl¡gac¡ons i altres valors negociables
VII. Deutes amb entitats de crèd¡t
Vlll. Deutes per operac¡ons preparatòraes de contractes d'assegurança
IX. Altres deutes
1, Deutes amb les admin¡strac¡ons públ¡ques
2. Altres deutes amb entitats del grup ¡ assoc¡ades
deutes
3.

..._

0.o0

III.

ooî
ônn
ooo
0.00
5 6q? 431 t2

7

40.476.63

447 îa
1 4iã 771 4i
o_oo

557-212_33
per a pr¡mes no consum¡des
Provisió per a riscos en curs
IV. Provis¡ó per a prestac¡ons
V. Provis¡ó per a part¡cipació en benef¡cis ¡ per a extorns
VL Altres prov¡s¡ons tècniques: Decessos
VI. Altres
Resta

41 0?5

?1

41.035,31

II.

0,00

s7.to1.77

266-sr

Provis¡ons no

I.
II.

ô_O?

non

L Provisions per a ¡mpostos i altres contingències legals
II. Provis¡ó per a pensions i obl¡gac¡ons s¡milars
IIt, Provis¡ó per a pagaments per convenis de l¡qu¡dac¡ó

266.S1

0 03
0.o0

Pass¡us per impost corrent
Passius
d¡fer¡t

Resta de

I.
IL
III.

6Aqrl rt

Per¡od¡f¡cacions
Passius per asimetries comptables
Com¡ssions i altres costos d'adqu¡s¡ció de la reassegurança ced¡da
a

us ma

0.0c
0.0c

a
10.453.OO7,38

TOTAL PASS¡U

PATRIMONI NET
Solvènc¡a

I.

Fons mutual
1. Fons mutual
2. Fons mutual no ex¡g¡t (-)
III. Reserves
1. Legals j estatutàr¡es
2. Reserva d'estabil¡Þac¡ó
3. Altres reserves
V. Resultats d'exercicis anteriors
1, Romanent
2. Resultats negat¡us d'exerc¡c¡s anteriors (-)
VI. Altres aportac¡ons de soc¡s i mutualistes
VII. Resultat de l'exerc¡ci
VIII. Reserva d'estabiliÞac¡ó a compte (-)

I.
II.
IIL
IV.

6.612.000.00

437.135.A6

Act¡us fìnancers d¡sponibles per a la venda
Operac¡ons de cobertura
D¡ferències de canvi i convers¡ó
Correcc¡ó d'asimetr¡es comptables

re

0.oc
0_0c

0.0c

so.231.O4
-!4.459.37 1,12

i,L,373.546,47

-14.459.37

TOTAL PASSIU ¡ PATRIMONI NEÌ

criteri de
valor de mercat, entenent com tal la descripció proposada a la Llei 2O/20L5, de 14 de
juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores
Els actius i passius en el balanç econòmic a efectes de solvència es valoren a

(LOSSEAR).

Els actius es valoren per l'import pel qual podrien intercanviar-se entre les parts
interessades i degudament informades que realitzin una transacció en condicions
d'independència mútua.
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Respecte els passius, es valoren per l'import pel qual podrien transferir-se o liquidar-se
entre parts interessades i degudament informades que realitzin una transacció en
condicions d'independència mútua.
Els principals ajustos realitzats en la valoració dels actius són els següents:
o

a

a

Altres crèdits de l'activitat no asseguradora de Mutuam: Comptes a cobrar de
clients de l'activitat no asseguradora (-5.42L.877,36€).
lmmobilitzat material. lmmobles no assignats per l'entitat a la cobertura de
provisions tècniques (-13.507.135,13€).
Ajust per l'impost diferit, que és l'efecte impositiu de la resta del ajustos
(+4.8L9.790€).

Les principals diferències entre el2OL7 i el 2018 del l'actiu, es deuen a una disminució de

l'efectiu, degut a la cancel.lació de préstecs amb entitats de crèdit.
La partida d'altres actius, que inclou els crèdits per l'activitat no asseguradora, augmenta
degut a un increment de l'activitat.
En el passiu les diferències en els deutes amb entitats de crèdit, és per l'amortització de

part dels préstecs rebuts. Els deutes amb les administracions públiques es redueix en el
2018, degut a que a finals del2OL7, elsaldo inclou dos mesos de pagaments de fa seguretat
social.

Altres provisions tècniques es redueixen per la disminució de mutualistes.

D.2 Provis¡ons tècniques
PROVTSTONS TECNTQUES

I ACTIUS ASSIGNATS

vertflcacto arf,.
96.1.e RD

3tl Lzl 2lJLe
po rt co nnpj3."Þ"|"ç'
. .. Im

3Llt2/2O1A
Import solvència

Provisions tècniques
41.035,31

Provisió per a primes no consumides i riscos en curs
Provisió de participació en beneficis i per a extorns
Provisió de sin¡stres pendents de liquidació o pagament
Provisió de sinistres pendents de declaració
Provisió de despeses internes de liquidació de sinistres
Altres provisions tècniques: Decessos
Import sobre la mesura transitòria de la provisió de decessos (-)

0,00

47.930,68

47.930,68
7.189,60
t.987,49

7.189,60
1.987,49
0,00

459.069,25

557.212,33

Tôtâl IPTì

41.035,31

0,00

0,00
0.00
459.069,25

557.212,33

fmDort solvència
Act¡us ass¡gnats
Efectiu i altres actius líquids equivalents (caixa, bancs c/c, v¡sta)

2.820.O76.40

Dipòsits en ent¡tats de crèdit

o_oo

o.oo

Préstecs

Crèdits contra mediadors i prenedors d'assegurances
Crèdits contra reasseguradors per la seva participació a la provisió de
Títols de renda fixa/ Pagarés
Títols de renda var¡able
Inst¡tucions d'inversió col.lectiva
Altres inversions financeres

10 661 74
0.00

nnn
1

2 ?qg qgo 62
o-oo

ooo
2.374.924.49

Total lAAl
D¡ferènc¡a (AA) - IPT)
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D.3. Altres passius.
No hi ha altres partides rellevants.

D.4. Mètodes de valoració alternatius
No procedeixen perquè no s'utilitzen per la mutualitat mètodes de valoració alternatius.

D.5 Qualsevol altra informació
No hi ha altre informació rellevant.

E. Gest¡ó

del capital

E.1 Fons propis

Els Fons Propis (FFPP) són els recursos financers disponibles en les entitats
asseguradores per cobrir els riscos assumits i absorbir les pèrdues en cas de ser
necessari.
Els Fons propis de l'Entitat estan subjectes a les condicions que estableix el nou marc

legal de I'activitat asseguradora al nostre mercat, que ve determinat per:

O La Directiva 2009/1j8/CE, en el CAPíTOL Vt, Secció 3.
O El Reglament Delegot 2015/35, pel qual es completa la Directívo

2009/738/CE,

CAPíTOL IV.

O

Les Directrius de EIOPA:

o
o
o

EIOPA-BoS-L4/L67: Directrius sobre els fons propis complementaris.
EIOPA-BoS-14/L68: Directrius sobre Io clossificoció dels fons propis.
EIOPA-BoS-14/169: Directrius sobre els fons de disponibilitot limitoda.

Els Fons Propis Disponibles estaran constitui'ts

per la suma dels Fons Propis Bàsics i dels

Fons Propis Complementaris.
Els Fons Propis Bàsics estan

o

composts per

L'excedent d'actius sobre passius, avaluat conforme a les normes de valoració
d'actius, passius i provisions tècniques establertes en la normativa de Solvència ll,
inclosos els següents elements:

,/

El

fons mutual inicial, les aportacions dels membres, o I'element equivalent

dels fons propis bàsics per a les mútues i empreses similars, desemborsades.
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Els comptes de mutualistes subordinats desemborsats (actualm
a l'entitat).

aplica

Els fons excedentaris (beneficis acumulats que no s'han destinat a ser
distribuits als prenedors i als beneficiaris d'assegurances) en la mesura que
tals fons puguin utilitzar-se per cobrir pèrdues que puguin sorgir i que no es

considerin obligacions derivades dels contractes d'assegurança o
reassegurança.

,/

Una reserva de conciliació, de conformitat amb I'article 70 del Reglament
Delegat, que estableix que de I'excedent d'actius sobre passius s'ha de deduir,
entre uns altres: I'import de les accions pròpies que posseeixi I'Entitat, els
dividends, distribucions i costos previsibles, i I'import de les participacions
que es posseeixin en entitats de crèdit i financeres.

Atès que cada component dels fons propis posseeix diferent capacitat d'absorció de
pèrdues, aquests elements es classificaran en tres Nivells en funció de la seva qualitat:

o
o
o

Nivell 1: FFPP de Qualitat Alta
Nivell 2: FFPP de Qualitat Mitjana
Nivell 3: FFPP de Qualitat Baixa

Les característiques a avaluar

per a la classificació en nivells seran les següents:

L. Subordinació: en cas de liquidació, es denega al seu titular el reemborsament fins
que hagin estat satisfetes totes les altres obligacions respecte de prenedors i
beneficiaris de contractes d'assegurança i reassegurança.

2. Absorció de pèrdues: I'import total, i no únicament una part, està disponible per
absorbir pèrdues en cas de liquidació.

3. Permanència: el component està disponible, o és exigible

a la vista, per absorbir

pèrdues mentre el negoci estigui en marxa, així com en cas de liquidació.

4. Perpetuitat: no està limitat en eltemps,

o té una durada suficient per considerar

la durada de les obligacions de I'entitat.

5. Cargabilitat: el component està lliure de:
a) Despeses fixes obligatòries.
b) Compromisos o gravàmens.
Una vegada establertes aquestes característiques, la classificació es realitzarà en funció
dels principis recollits en la taula següent:
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NATURATESA

QUALITAT

Alta

Mitjana

Baixa

FFPP Bàsic

Tier 1
Compleix Substancialment I, 2, 3
Compleix Raonablement 4, 5

Tier 2
Compleix Substancialment L, 2
Compleix Raonablement 4, 5

FFPP

Complementaris

Tier 2
Compleix Substancialment

1,

2,3
Compleix Raonablement 4, 5

IIETJ
La Resta de FFPP

Complementaris

Tier 3
La Resta de FFPP Bàsic

funció de les característiques, podem classificarelsfons propis, segons el seu nivell,
segons es detalla a continuació:
En

1. Subordinació

Efectiva en cas de liquidació

- Ha d'estar desemborsat.
- Primer element per absorbir
2. Absorció de pèrdues

Nivell/Tier 2

NivelUTier 1

Característica

pèrdues.

- No ha d'entorpir una
eventual recapitalització.

Efectiva en cas de liquidació

- No ha d'estar completament
desemborsat, sinó solament
su

bscrit.

- Element per absorbir pèrdues
en determinat grau.
- Pot ajornar-se el pagament del
cupó en cas d'incompliment de
cobertura de SCR.
FFPP Bàsics sense

3. Permanència

FFPP Bàsics

amb disponibilitat

permanent

disponibilitat

permanent o FFPP
Complementaris amb
disponibilitat permanent.

- Mínim 10 anys des de
l'emissió.
El termini no ha de ser molt
diferent a la vida de les

-

pòlisses d'assegurança

4. Perpetuìtat

emeses.

- En cas d'incompliment de
SCR només amortitzable en
circumstàncies excepcionals en
cas de substitució per un altre
element d'alta qualitat i sota
autorització del supervisor.

- Mínim 5 anys des de I'emissió
- En cas d'incompliment de SCR
només amortitzable en
circumstàncies excepcionals en
cas de substitució per un altre
element d'alta qualitat i sota
autorització del supervisor.

29

MUTUAM

5. a) Lliure d' incentius

d' amortització

Nuls incentius d'amortització,
només a opció de I'Entitat i
sota autorització del
Supervisor
La

despeses fixes

5.c )Absència de
compromisos o
gravàmens

Supervisor

remuneració pot cancel.lar-

se en cas d'incompliment del
SCR, en aquest cas només pot

5.b)Absència de

Moderats incentius
d'amortització, només a opció de
l'Entitat i sota autorització del

La

remuneració pot diferir-se en

el temps en cas d'incompliment

del SCR, en aquest cas només pot
pagar-se en excepcionals

pagar-se en excepcionals
circumstàncies sota
autorització del Supervisor. No
ha de ser una remuneració
fixa.

circumstàncies sota autorització

Ha d'estar lliure de càrregues i,
per tant, no connectat amb
una altra transacció.

Ha d'estar lliure de càrregues i,
per tant, no connectat amb una
altra transacció.

del Supervisor.

S'estableixen les següents restricc¡ons d'acord amb la Directiva:
a

Pel que fa a la cobertura del Capital de Solvència Obligator¡ (CSO)

o
o
o
o
a

Nivell L,2i3 són admissibles.
Els FFPP Bàsics i Complementar¡s són admissibles.
La proporció de fons prop¡s admissibles de Nivell t ha de ser superior a la proporció
dels fons propis elegibles de Nivell 2.
La proporció de fons prop¡s admissibles de Nivell 2 ha de ser super¡or a la proporció
dels fons propis elegibles de Nivell 3.
Els FFPP de

Pel que fa a la cobertura del Capital Mínim Obligatori (CMO)

o
o
o

Només els FFPP de Nivell 1 i 2 són admissibles.
Només els FFPP Bàsics són admissibles.
La proporció de fons prop¡s admissibles de Nivell L ha de ser superior a la proporció dels
fons propis elegibles de Nivell 2.

lndependentment de I'anterior, I'Entitat estableix els següents límits que no requere¡xen
aprovacions addicionals, a I'efecte de cobrir el CSO:

o
o

proporció de fons propis de Nivell L ha de ser superior al5O% deltotalde fons propis
La proporció de fons propis de Nivell 3 ha de ser inferior al15o/o.
La

Així mateix, a I'efecte de cobrir el CMO, I'Entitat mantindrà una proporció mínima de fons
propis de Nivell 1 d'un 80%.
En cas de superar-se aquestes proporc¡ons es requerirà aprovació de la Junta de Govern

Seran d'aplicació també les segtients consideracions:

30

MUTUAM

Participacions en entitats financeres o d'assegurances

a

o
o

o

o

o

L'import de fons propis invertit necessari per cobrir el CSO de la participació ha de ser
considerat com restringit i excloure's dels fons propis admissibles.
Així mateix, qualsevol instrument alternatiu utilitzat en la participació per cobrir el
seu CSO serà exclòs dels fons propis admissibles, en la mateixa proporció de Nivell
2 i Nivell3.
Qualsevol fons de comerç inherent en la valoració de la participació ha de ser
exclòs dels fons propis admissibles.
L'excés en I'import de la participació deduits els imports anteriors ha de ser avaluat
quant a la seva capacitat per absorbir pèrdues de cara la seva admissibilitat com a
fons propis.

Participacions en altres tipus d'entitats: S'haurà de considerar la participació en el
càlcul del CSO de risc de renda variable

lmport admissible per cobrir el CSO i el CMO
Fons prop¡s
N¡vell I

Totâl

N¡vell 2

t2-ll?2.6î4,44

Fons prop¡s bàs¡cs
Fons mutual
Reservã de conciliac¡ó
Passius subord¡nats

Á Á1' nno oo

6 61 2 ôOO.OO

\ 4)î 6î)

s.42f).602.41

41

o-oo

o.00
4.AA3.572.94

Import equivalent al valor dels act¡us per ¡mpostos

nnô

Fons prop¡s complementar¡s

o_oo

Fons mutual no desemborsat n¡ ex¡g¡t
Derrames futures exig¡bles durant els 12 mesos següents
Altres (amb autoriÞac¡ó de I'organ¡sme superv¡sor català)

Suma

Total fons prop¡s
d¡spon¡bles per cobrir el CSO
dispon¡bles per cobrir cl CMO
adm¡ss¡bles per cobr¡r el CSO
adm¡ssibles per cobr¡r el CMO
rMpAcrE DE LEs MEsuREs soBRE

GARANTTES

A LLARG rERMrNr r LEs MEsuREs

rRA¡rsrròn¡ts

Impacte de les mesures de ga¡anties a llarg termin¡

¡

les mesures trans¡tòrles (enfocÀment gradual)

Import amb
mesures de
qarantles a llarg

Sense mesures

ttansitòries sobre
les prov¡sions
tècnlques brutes

transitòrles

557,212,33

ss7.2!2,33

0,o0

16.916.17s,34

16.916.175,34

o,o0

Provis¡oñ3 tècñiquès brutês
Fons prop¡s bàs¡cs
Excedent dels act¡us respecte els pôssius

Fons prop¡s ãdñ¡ss¡blês per á cobr¡r el
cðpiÞl de solvència obl¡gator¡
Nivel¡

1

,34

16.916.17 5,34

r6.916.175,34

o,o0

16

,916,77

3

Capitsl dê solvèñc¡a obl¡gðtor¡
Foñs

obl¡gâtor¡
câp¡tâl ñín¡m obl¡gabr¡

5

Sense alust per
volat¡libt i sense
altres mesures
tr¿nsitòries

16.916.17s,34
16

o,o0

.916 .17

5

Impacte de I'ajust
per volatil¡tat fixat
en zero

Impâcte de totes les
mesures de
garanties a llarg
te.m¡ni lles
mesures transltòrl€s

ss7.212,33

557.212,33

o,o0

o,o0

o,00

o,oc

0,00

,34

o,o0

1

0,0(

0,0c

0,0(

12.O32.602,4

Nlvell 2
Nlvell

lmpacte de la
mesura bans¡tòr¡a
sobre les provisions
tècniques brutes

12,94

0,0(

I

o,oc

12.l)32.6íJ2,41

o,o(

580.674,9O

o,0(

4

.aa3

.5

t.7 42.fJ24,7
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obligatori icapital mínim obligatori

E.2 Capital de solvència

cso

MERCAT

INCOMPLIMENT DE
LA CONTRAPART

(Reassegurança)

T
M

4.611,.O42.20

Mercãt

atr¡u de correlac¡ons

Merca

Vìda
Ma la lt¡a

No-v¡da

total x matr¡u correlac¡ons

VIDA

o-oo

Incompliment

o_oo

Vida

MALALTIA

47.LOA.45

Ma la

ltia

NO-VIDA

24.35r.74
No-vida

1.00

o.25

o.25

o.25

o.25

o.25
o,25
o,25
o,25

1.00

o,2s

o,25
o,25
0,50

1-00

o,25
o.25
1,00
0,00

0,50
0.00
0,00

4.624.446,O9

CSO bàsic

L. 17 7

o,25
0,o0

.222,23 t.t63.O 46,66 r.r93.47 4,99

1, O0

1. 18 1.

12

1.69

4.628.682,87

Càlcul CSO operacional
Càlcul en base a les quotes
Càlcul en base a les prov¡sions tècn¡ques

5.168,53
76.7L6,37

Despeses UL de I'exercic¡

CSO operac¡onal

Lfi.7L6,37

Càlcul ajustamênt CSO
Ajustament CSO

-1.L6L.349,4L

CSO abans reducció

3.444.O49 3

Coef¡c¡ent (*) Segons l'art. 148.6 del RD 1060/2015

5Oo/o

'ïIP[r9 l
ilPUS2

C)nPtss
CSO Final

Fons propis pcr cobrir cl CSO

Supcràvit/Dòficit dc CSO

L.742.024,7r.

t6.9t6.L7s,54
o-

principal risc al qual està exposada l'entitat és el risc de mercat el qual representa un
98,51 % del risc total. Aquest risc ve derivat principalment, pel subisc d'accions i
d'institucions d'inversió col'lectiva.
El

32

MUTUAM

Capital minim obligator¡ (CMO)

1/3 de CSO

580.674,90

Càlcul import mínim absolut CMO
(Segons I'article 78.5 LOSSEAR)

No-vida
(seleccio nar

300.000 00

Superàvit/ Dèficit de Solvència
580.674,90

CMO Final

Fons propis per cobrir el CMO

L2.O32.602,41

Superàvit/Dèficit en CMO

L1.45L.927,50

L'entitat presenta un ratide solvència sobre eICSO de97Lo/o, isobre eICMO d'un2o72o/o.

E.3 Ús det submòdul de risc d'accions basat en la durada en el càlcul del
capital de solvència obligatori
No procedeix, perquè no s'utilitza per la mutualitat el submòdul de risc d'accions basat
en la durada.

E.4 Diferències entre la fórmula estàndard
utilitzat

i qualsevol model intern

No s'ha utilitzat cap model intern

E.5 lncompliment del capital mínim obligatori

i el cap¡tal de solvència

obligatori
No s'incompleixen eICSO nielCMO.

E.6 Qualsevol

altra informació

No existeix cap altre informació significativa
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El present lnforme sobre la situació financera i de solvència, numerat de la pàgina 1 a la
pàgina 34, ha estat aprovat per la Junta de Govern de Mutuam, MPS, a Barcelona en data
27 de març de 20L9.

Josep
Presi

rinyac
Junta de Govern

Joan Nubiola de Castellarnau

Vicepresident

lr. de la Junta de

Govern

Aurora Sanz Manrique
Vicepresident 2n. de la Junta de
Govern

Josep

Maria Àngels Barbarà Fondevila
Vocal de la Junta
Govern

Ramon Massaguer i Meléndez
Vocal de la Junta de Govern
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Salvador M
Vocal de la Junta de Govern

Teodoro Prat Torrens
Vocal de la Junta de Govern
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aseca i Requena
ri de la Junta de Govern

lgnasi Torrent Portabella
Vocal de la Junta de Govern
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DEFINICIÓ

La Gestió de Riscos és una funció fonamental per a la bona marxa i la bona fi del projecte de negoci de
l'Entitat, i que té com objectiu la gestió eficaç dels riscos als quals està exposada I'Entitat, d'acord amb el
perfil de risc i els nivells d'apetit de risc acordats.
La legislació que regula la Gestió de Riscos, en el nou marc legal de I'activitat asseguradora , és la següent:

¡ Directiva

.

20091 138/CE.

Reglament Delegat 2015135.

¡ Directrius de EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08
La titularitat de la funció de Gestió de Riscos serà exercida per personal intern de la mutualitat. La Funció
de Gestió de Riscos s'ocuparà de coordinar, organitzar la Gestió de Riscos dels diferents processos de
gestió i agrupar els resultats i els requeriments de la Gestió de Riscos i transmetre'ls, a la Direcció i a la
Junta Directiva, des d'una visió de conjunt.

En una Entitat Asseguradora, risc és tot element que potencialment pot interferir o constituir un obstacle
significatiu per al compliment dels seus objectius estratègics.
Gestionar riscos consisteix bàsicament a dur a terme tres accions

¡ ldentificar riscos
Avaluar riscos: sobre la base de dues magnituds , probabilitat d'ocurrència i impacte . L'avaluació de
riscos consistirà bàsicament a ordenar els riscos per nivell de probabilitat i pel nivell del seu impacte, això
ens permetrà situar tots els riscos identificats d'un procés en un Mapa de Riscos, de manera que quedin
ordenats per nivell de prioritat de mitigació.
o

¡ Mitigar riscos: consisteix a elaborar el control adequat que permeti que es redueixi la seva probabilitat
i/o el seu impacte.

2

OBJECTIUS

L'objectiu de

la Política de Gestió de Riscos és establir els mecanismes de govern (funcions

i

responsabilitats) i els requeriments i estàndards a complir per I'Entitat en I'exercici de la gestió de riscos,
per tal de mitigar-los.
L'Entitat classifica, com a referència bàsica, els seus riscos en:

¡ Risc de Subscripció: risc derivat de la subscripció de contractes d'assegurança, atenent als sinistres
coberts i els processos seguits en l'exercici de l'activitat.
o Risc de Mercat: s'entén la pèrdua que pot presentar una cartera, un actiu o un títol en particular, originada

per canvis i/o moviments adversos en els factors de risc que afecten el seu preu o valor final; la qual cosa
Pàgina2 de 4
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pot significar una d¡sminució del patrimoni que pot afectar la viabilitat financera de la companyia i la
percepció que té el mercat sobre la seva estabilitat. lnclou el Risc de Concentració. La gestió d'aquest risc
es tracta en la Política d'lnversions de I'Entitat.
o Risc de Gestió d'Actius i Passius: possibilitat d'enfrontar pèrdues quan

es mantenen desacoblaments en
taxes d'interès, moneda o venciment en el seu balanç i ocorren moviments adversos en les corbes de taxes
d'interès, en els tipus de canvi o en la liquiditat relativa en els mercats.
o Risc de Liquiditat: pèrdua potencial ocasionada per esdeveniments que afectin a la capacitat de disposar

de recursos per fer front a les obligacions passives de I'Entitat, ja sigui per impossibilitat de vendre actius
o per veure tancades les seves fonts habituals de finançament.

¡ Risc de Crèdit: el risc de crèdit existeix quan es dóna la possibilitat que una de les parts d'un contracte
financer sigui incapaç de complir amb les obligacions financeres contretes, fent que I'altra part del contracte
incorri en una pèrdua. La gestió d'aquest risc es tracta en la Política d'lnversions i en la Política de
Reassegurança de I'Entitat.
¡ Risc Operacional: per risc operacional s'entén qualsevol fallida o deficiència futura, dins de les activitats
operacionals de la companyia, que poden obstaculitzar I'assoliment dels objectius estratègics, operatius
i/o financers, o que puguin arribar a generar pèrdues importants. La gestió d'aquest risc es tracta de manera
transversal en les diferents polítiques de I'Entitat i es gestiona mitjançant el Sistema de Control lntern.

.

Risc Reputacional: és el risc de pèrdua en què pot incórrer una entitat per desprestigi, mala imatge,
publicitat negativa, certa o no, respecte de la institució i les seves pràctiques de negocis, que causi pèrdua
de clients, disminució d'ingressos o processos judicials.

. Risc Estratègic:

és el risc que sorgeix com a resultat de I'elecció d'objectius estratègics; les estratègies
comercials, els recursos utilitzats per aconseguir aquests objectius, la qualitat de la implementació i/o la
situació dels mercats en els quals opera la companyia. L'entitat gestiona aquest risc en el marc de
seguiment continu del Pla Estratègic.

Tots els riscos als quals està exposada I'Entitat emanen dels processos operatius, que configuren el
Sistema de Gestió de I'Entitat. Els diferents departaments de la mutualitat donaran el suport necessari per
poder exercir aquesta funció de manera adequada.
L'entitat disposa d'un sistema de Control lntern i Gestió de Riscos, que permet realitzar de manera eficient
aquestes tasques de mitigació i seguiment, possibilitant la integració del sistema de Gestió de Riscos en
la línia de presa de decisions de I'Entitat i l'elaboració d'un mapa de riscos agregat, que permeti una visió
global, i en termes relatius, dels principals riscos als quals està exposada l'Entitat.
L'evolució d'aquest mapa agregat al llarg del temps serà indicativa de I'eficiència del sistema de Gestió de
Riscos, per la qual cosa fa Funció de Gestió de Riscos vetllarà perquè aquest sistema sigui utilitzat en tota
la seva extensió, per poder obtenir d'ell el màxim profit per a I'Entitat.
La Funció de Gestió de Riscos queda expressament encarregada d'organitzar, gestionar i explotar la gestió

de la captura d'esdeveniments negatius de I'Entitat. Els resultats de la captura d'esdeveniments negatius
seran si escau una bona referència de seguiment de l'evolució del risc.
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Els principis de la gestió de riscos són els següents

. Contribuir

a la consecució dels objectius estratègics de I'Entitat.

¡ Estar integrada en els processos de I'organització.

La gestió de riscos no ha de
activitat aillada sinó com a part de les activitats i processos de l'Entitat.

ser entesa com una

o Formar part de la presa de decisions. La gestió de riscos ajuda a la presa de decisions avaluant I'impacte
en el perfil de riscos i capital de solvència de les diferents opcions d'acció alternatives.

. Ser sistemàtica, estructurada i adequada. Contribueix a I'eficiència i, conseqüentment, a l'obtenció

de

resultats fiables.
o Estar basada en la millor informació disponible. Els inputs del procés de Gestió del Risc estaran basats
en fonts d'informació fiables, així com en I'experiència, I'observació, les previsions i I'opinió d'experts.

.

La gestió de riscos estarà alineada amb el marc extern i intern de I'Entitat i amb el seu perfil de risc.

¡ La gestió de riscos serà dinàmica i sensible al canvi. L'Entitat haurà de vetllar perquè la gestió del risc
detecti i respongui als canvis que afectin a la seva activitat com a tal.
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La política de Control lntern ve determinada per la Directiva 20091138 / CE, concretament en el seu
article 46, el Reglament Delegat (articles 266,267 i 270) i per les Directrius d'EIOPA sobre el Sistema
de Govern EIOPA-CP-13/08, i en particular el seu capítol Vl.
Aquesta normativa regula la Funció de Compliment , que te un doble objectiu: garantir que I'operativa
de I'Entitat compleixi, d'una banda amb la legislació a la qual estigui subjecta i d'altra banda amb les
normes internes que estiguin establertes en el seu sistema de control intern.
En l'àmbit del Control lntern, cal distingir entre Sistema de Control lntern i Funció de Compliment.
El Sistema de Control lntern el constitueixen els diferents processos de controlque té establerts l'Entitat

i integrats en el seu sistema de gestió.

D'altra banda, la Funció de Compliment és el perfil de responsabilitat professional que promou,
desenvolupa, implanta i fa evolucionar el Sistema de Control lntern, perquè compleixi amb els dos
objectius indicats de manera continuada en el temps.

En aquest document s'estableixen els objectius principals i els requeriments que determinen les
accions iresponsabilitats de tota l'organització en matèria de C.l.
2.OBJECTIUS DEL CONTROL INTERN
L'objectiu del sistema de C.l. es facilitar un marc d'actuació per tal que

. L'Entitat operi d'acord amb les estratègies definides per la seva Junta Directiva.
L'operativa de l'Entitat compleixi amb la normativa interna i externa, així com amb les seves

.

obligacions fiscals.
. Els processos operatius de l'Entitat s'estableixin per optimitzar la seva cadena de valor, d'acord amb
la proposició de valor definida per la Junta Directiva.
. Es disposi d'un sistema que generi la informació necessària, amb nivells adequats de qualitat,
suficiència, fiabilitat i seguretat. Que aquesta informació estigui a disposició, en el temps i la manera
adequats, iamb elgrau de confidencialitat necessari, a tots els destinataris oportuns: Junta de Govern,
Equip de Gestió, Assegurats, Autoritats competents i Públic en general.
. Que els riscos als que es troba sotmès el projecte de negoci de l'Entitat estiguin identificats, avaluats
i gestionats per mantenir un control efectiu dels mateixos, dins de la política de tolerància al risc
definida per la Junta de Govern.

L'objectiu últim d'aquest control intern ha de ser el de potenciar l'operativa interna de Mutuam,
incrementar la capacitat per gestionar les diverses situacions internes i externes que puguin presentarse ifinalment identificar i solucionar els possibles errors dels processos i de l'estructura de Mutuam.
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3.PRINCIPIS BASICS DEL CONTROL INTERN
El sistema de C.l. es desenvoluparà sempre dins del marc dels principis bàsics de la Mutualitat ,que
són:
a
Presa de decisions.
Les decisions corporatives es prendran sempre segons el que s'ha establert als Estatuts
de la Mutualitat.
a
Valors de l'Entitat.
Tots els estaments i professionals han de compartir uns valors que facilitin l'activitat
quotidiana, aglutini els equips professionals i alhora permeti canalilzar el comportament
de tota l'organització.
Els valors, conjuntament amb l'organització i les polítiques, seran els elements decisius
per a la creació d'una cultura d'empresa, que permeti a Mutuam situar-se d'una manera
coherent davant dels clients i els agents relacionats.
El sistema de C.l. s'ha d'alinear amb la Missió , Visió i Valors establerts en el Pla Estratègic que aprovi
la Junta Directiva.

3.1 CULTURA DE CONTROL
a

a

a

a

La Junta Directiva revisarà el Codi de Conducta, que juntament amb la Missió i la Visió,

formaran la base del plantejament estratègic de l'entitat.
Aquesta Junta Directiva té interès en promoure un alt nivell d'integritat ètica i establir
una cultura interna que emfatitzi i ensenyi, a tots els nivells del personal, la importància
del C.l. i de l'hàbit d'identificar i analitzar els riscos als que està sotmesa l'Entitat.
El Director General és el responsable de traslladar a tot el personal aquests principis
ètics i la Cultura de Control, i exigir el seu compliment.
Cada lloc de treball haurà de tenir documentat el seu paper en el sistema de Control
lntern de l'Entitat. Cada empleat haurà d'informar puntualment al seu supervisor de tots
els fets negatius que tinguin autèntica rellevància.

3.2 CONTROL D'ACTIVITATS I SEGREGACIÓ DE FUNCIONS
a
a

a

a
a

La direcció implantarà el control de les activitats en concordança amb els objectius

i

estratègies establertes per aquesta Junta Directiva, havent d'implicar-hi a tot el personal.
Aquest control d'activitats estarà vinculat a la gestió de riscos, ja que I'efectivitat i
eficiència dels processos relacionats amb ells permetrà el compliment de les decisions
estratègiques sobre el perfil de riscos.
Aquest control d'activitats haurà de servir no només per detectar problemes sinó també
per prevenir-los i serà com un apartat més del dia a dia
S'haurà d'assegurar que totes les operacions es realitzen d'acord amb la normativa
interna i externa a la que l'Entitat està sotmesa.
S'haurà d'assegurar que totes les àrees amb potencial conflicte d'interessos estan
degudament identificades i controlades.
S'haurà d'assegurar que totes les funcions i/o serveis externalitats estiguin identificats i
subjectes a control.
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Haurà de definir-se la política en matèria de comunicació corporativa de l'entitat.
Es verificarà que es disposa d'un Gabinet de Comunicació, amb el que s'han definit
prèviament unes normes d'actuació.
La informació financera s'ha d'elaborar d'acord a les disposicions legals, així com amb
els principis comptables emesos o transmesos pel regulador del sector. Tota la
informació financera i de gestió per la presa de decisions internes, i la generada per
donar compliment a la normativa ha de ser consistent amb la Comptabilitat (font única)
El Control d'activitats s'assegurarà de que es doni la informació adequada, fiable i en
temps iforma.
Haurà d'establir-se un sistema d'informació suficient per a que la Junta i la Direcció
tinguin un coneixement actualitzat i del passat respecte a:
L'evolució de l'activitat
Elfuncionament operacional i nivell d'activitat dels diferents departaments
Les magnituds econòmiques bàsiques
Les magnituds financeres bàsiques

r'
r'
/
,/

3.4. TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

.
¡
.
.

S'hauran d'establir polítiques per dotar a I'Entitat d'un sistema tecnològic d'informació i
comunicació (TlC) adequat al tipus de negoci que gestionem, a les activitats i a les
estratègies de I'entitat, en resum, adequat a les nostres necessitats.
La direcció haurà d'establir un anàlisi detallat del disseny de les TIC en funció del marc
definit per la Junta.
S'establirà un pla detallat per a la implantació de I'adequat sistema de TIC
S'establirà un procediment que ens permeti avaluar de forma contínua I'efectivitat,
l'eficiència i la seguretat dels nostres sistemes TIC tenint en compte:
Sistemes de manteniment:
Sistemes de seguretat :
S'identificaran els potencials riscos derivats de les TIC
L'Entitat definirà i posarà en funcionament un Pla de Contingències amb la
finalitat de limitar, en la mesura del que sigui possible, les conseqüències
d'eventuals errades en el sistema i facilitar la restitució de la normalitat.

.
¡
o
r

3.5. GESTIÓ DE RISCOS
L'establiment i manteniment d'un sistema efectiu de C.l. ens ha de permetre identificar,
valorar regularment i controlar adequadament els riscos, interns i externs, que puguin
influir de forma significativa en el compliment dels objectius que té plantejats l'Entitat, així com
en els requeriments de capital.
Per tant establirem un sistema integral de Gestió de Riscos que , basat en el mapa de processos
de l'Entitat que permeti:
ldentificar els riscos del procés.
Classificar, analitzar i valorar els riscos, fent servir com a referència principal els criteris
establerts a Solvència ll.

.
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Establir el seu nivell de tolerància.
Especificar en el Mapa de riscos de l'entitat, amb la finalitat de fixar els
nivells de tolerància al risc.
Definir un procés que permeti el seguiment periòdic del Control de Riscos de l'Entitat
Definir un procés d'informació puntual a la Junta dels errors rellevants que
s'hagin detectat i un pla d'actuació al respecte
Definir un procés d'informació anual a la Junta valorant el grau de compliment
en funció dels objectius de tolerància.

3.6 TRAçABtLITAT DELS CONTROLS
El sistema de control a implantar ha de deixar evidència material dels controls que realitzi amb la
finalitat de possibilitar l'opinió fonamentada sobre el grau de qualitat del disseny i compliment dels
controls.

3.7 INFORMACIÓ SOBRE L'EFECTIVITAT DELS PROCEDIMENTS DE CONTROL.
S'establirà un procés per la informació periòdica al comitè de direcció sobre
l'efectivitat i l'evolució dels procediments de control.

S'establirà

un

procés regular sobre

el

seguiment, verificació

¡

complementació de les deficiències detectades.
Regularment, el responsable de C.l. emetrà un informe per la Junta Directiva
sobre l'evolució i resultats del Control , que inclourà informació rellevant en
l'àmbit de compliment del control intern i normativa externa , incidint en les
deficiències detectades més rellevants, els motius d'aquestes i la proposta
de mesures que es considerin adequades per la seva solució.

4.DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE GONTROL INTERN
Diferenciem diverses fases de la implantació del sistema de control intern

1. Avaluació de l'entorn del control, amb la definició de la Missió i visió de Mutuam.
2. Avaluació dels riscos: ldentificació i anàlisis dels riscos tant externs com interns, que
poden distorsionar els objectius perseguits.

3.

Establiment dels controls: Són les polítiques

i

procediments que desenvolupen les

instruccions de la direcció. Ens han d'ajudar a prendre les mesures necessàries per
mitigar els riscos.

4.

Supervisió: Comprovació de l'impacte dels riscos, avaluacions, informes periòdics
mesures de correccions.
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01. DEFtNtC¡Ó
La Política d'Auditoria lnterna es defineix sota el marc legal de l'activitat asseguradora, tenint en consideració la
normativa i els articles i directrius que fan referència a aquesta Funció i que són:

¡
¡

La Directiva 2009n38/CE, article 47.
El Reglament Delegat 2015/35/CE, que desenvolupa la Directiva 2009/138/CE,

en

concret els seus

articles 258.2 i 271 .

¡
o
o
o

Les Directrius de EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08, en especial les Directrius
3í-lndependencia.
36-Política d'Auditoria lnterna.
37-Tasgues de la Funció d'Auditoria lnterna.

És responsabilitat de la Junta Directiva controlar l'activitat de I'Entitat en el seu conjunt, inclosa la que
desenvolupa i controla la pròpia Direcció de la mateixa. Per tant, la Junta Directiva requereix del suport d'una
funció independent que faciliti el compliment de I'obligació de control i determini si el Sistema de Control lntern
establert ofereix una seguretat raonable en la consecució dels objectius estratègics de l'Entitat itot això sobre la
base dels controls fixats en cadascuna de les diferents Arees de Responsabilitat.
Aquesta funció és la d'Auditoria lnterna, que haurà d'auditar objectivament totes les funcions/processos que es

defineixin en el Pla Director, i la seva funció no es veurà influenciada per la Direcció, essent independent i
imparcial del sistema de gestió de l'Entitat, en la seva avaluació i comunicació de les conclusions a la Junta
Directiva.

Així mateix la Funció d'Auditoria lnterna serà independent de la Funció de Control lntern i comprovarà I'eficàcia
adequació de la realitat de I'Entitat en el seu conjunt.

i

Per tant, la Funció d'Auditoria lnterna és una de les funcions del Sistema de Govern de l'Entitat que estarà
directament al servei de la Junta Directiva, en dependència jeràrquica del mateix però mantenint la independència
de les seves funcions.

02 OBJECTIUS
El principal objectiu d'Auditoria lnterna serà analitzar, avaluar i fer el seguiment del nivell d'eficiència i eficàcia del
Sistema de Control lntern i de la Funció de Compliment Legal de I'Entitat i informar dels resultats a la Junta

Directiva.

L'Auditoria lnterna té també com a objectius I'anàlisi de cadascuna de les funcions i processos clau de la gestió
del negoci i en particular dels aspectes més rellevants en cadascun d'aquests processos.
La Junta Directiva considera que I'Auditoria lnterna realitzarà les seves funcions en relacló a:
a

o

Pla d'Objectius Estratègics: Auditoria lnterna haurà d'analitzar, avaluar i emetre opinió sobre si els següents
aspectes són congruents, adequats i útils:
Estructura organitzativa
Perfil de risc, apetit de risc i límits de la tolerància al risc.

Pla de Recursos Propis: Auditoria lnterna haurà d'analitzar, avaluar i emetre opinió sobre si els següents
aspectes són congruents, adequats i útils:
Política de Gestió del Capital.
Requeriment estatutari dels Fons Propis.
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Necessitat de Patrimoni Net segons el Balanç Econòmic calculat sobre la base del Pla Estratègic.
Generació de Patrimoni Net en cas que es revelés necessari.
a

Pla de Continuftat del Negoci:Auditoria lnterna haurà d'analitzar, avaluar

sesüen'1saspec'ies'i"Ë,liti;:i^'*¡i-ji'l',,t{Ëi:-Ë:'ft

i

emetre

opinió

sobre

si

els

,î."
a

Gestió de Riscos: Auditoria lnterna haurà d'analitzar, avaluar i emetre opinió sobre si els següents aspectes
són congruents, adequats i útils:
Gestió dels riscos: principalment: Operacional ,Subscripció/Actuarial ,lnversions

,Liquiditat,de crèdit,Reputacional.

o
o
o
o
a

Procés ORSA/FLAOR: Correspon a la Funció d'Auditoria lnterna revisar l'efectivitat dels processos de ORSA
i I'lnforme ORSA amb respecte a:
El nivell de compliment amb la Política de ORSA.
Existència de plans de resolució i seguiment dels problemes que s'hagin detectat en l'informe.
Validesa de les conclusions de I'lnforme ORSA

Sistema d'lnformació: Auditoria lnterna haurà d'analitzar, avaluar i emetre opinió sobre si els seus aspectes
són congruents, adequats i útils.
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DEFINICIO

La present política es defineix subjecta a les condicions que estableix el nou marc legal de I'activitat asseguradora

al nostre mercat, que ve determinat per:
. La Directiva 2O09l138lCE, article 48.

.
o

El Reglament Delegat 2O15135, pel qual es completa la Directiva 20091138/CE, articles 264 i 272.
Les Directrius de EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08, especialment les Directrius:
o 38-Tasques de la funció actuarial.
o 39-Coordinació del càlcul de les provisions tècniques.
o 4O-Qualitat de les dades.
o 41-Política de subscripció iacords de reassegurança.
o 43-lnforme actuarial per a l'òrgan d'administració, adreça o supervisió

La Funció Actuarial serà exercida per persones que tinguin coneixements suficients de matemàtica actuarial i
financera, concordes amb la naturalesa, volum i complexitat dels riscos inherents a I'activitat de I'Entitat i que
puguin acreditar I'experiència apropiada en relació amb les normes professionals i d'una altra índole aplicables.
Per cobrir adequadament les seves funcions ,la persona responsable de la Funció Actuarial de Mutuam MPS
comptarà amb assessorament actuarial extern ,tant per dur a terme el càlcul de les provisions tècniques , com
per aportar els coneixements tècnics actuarials suficients que permetin l'assoliment d'aquestes responsabilitats
amb garanties. Aquest assessorament s'ha de contractar a un actuari acreditat i col'legiat
.

La funció actuarial compren responsabilitats en els següents àmbits:

Àmbit de les provisions tècniques

.
o

Coordinar el càlcul de les provisions tècniques , i avaluar la seva suficiència i qualitat.
Avaluar la suficiència i la qualitat de les dades utilitzades en el càlcul de les provisions tècniques. La

Avaluar si els sistemes de tecnologia de la informació utilitzats en el càlcul de les provisions tècniques estan
suficientment preparats per als procediments actuarials i estadístics.
a

Garantir I'adequació dels models i les hipòtesis utilitzades en el càlcul de les provisions tècniques considerant
les característiques de cada línia de negoci aixícom la seva forma de gestió, i les dades disponibles.

a

Comparar la millor estimació contra I'experiència real, analitzant les desviacions observades a fi d'extreure
conclusions sobre la idoneilat, exactitud i integritat de les dades i hipòtesis utilitzats, així com sobre els
mètodes aplicats en el seu càlcul.
Documentar els següents processos
o

La recopilació de dades i l'anàlisi de la qualitat d'aquests i qualsevol altra informació relacionada amb el
càlcul de les provisions tècniques.
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o

L'elecció de les hipòtesis utilitzades en el càlcul de les provisions tècniques,en particular I'elecció de les
hipòtesis pertinents sobre l'assignació de despeses.

o
o

La selecció i aplicació de mètodes actuarials i estadístics per al càlcul de les provisions tècniques;
La validació de les provisions tècniques.

.

resultats del càlcul de
lnformar a la Direcció de I'Entitat sobre el grau de fiabilitat i adequació dels
provisions tècniques, aixícom transmetre qualsevol inquietud respecte a si aquestes són suficients.

Àmbit de subscripció

:

La Funció Actuarial haurà d'emetre una opinió independent pel que fa ala Política de Subscripció de l'Entitat que
inclogui, almenys, conclusions sobre les consideracions següents:

o

La suficiència de les primes per fer front als sinistres i despeses futures,
garanties incorporades
dels riscos subjacents als contractes i a les opcions
d'incertesa presents.
a

i

L'adequació dels procediments contractuals d'evolució de primes

i

atenent

als

a la

mateixos,

naturalesa

i les fonts

I'evolució dels sinistres i despeses.

o
La contribució de la Política de Subscripció en la prevenció de l'anti-selecció (tendència progressiva
d'una cartera de contractes de seguir, atreure o mantenir persones assegurades amb un perfil de risc superior).
Ambit de la Gestió de Riscos

:

La Funció Actuarial haurà de contribuir a l'aplicació del sistema de Gestió de Riscos de I'Entitat, en concret:

.

Col.laborar en la modelització del risc en que es basa elcàlcul

dels

requeriments de capital.

.

Col'laborar en la modelització del risc en que es basa l'avaluació interna dels riscos de l'Entitat. És a
dir, la FA haurà de participar activament en aquells aspectes tècnics del procés ORSA/FLAOR que així ho
requereixin.

o
Transmetre a les unitats rellevants de gestió la seva obligació d'informar a la Funció
qualsevol incidència que detectin que pugui afectar al càlcul de les provisions tècniques.
Àmbit de la Reassegurança

:

L'entitat no actua en reassegurança, per tant aquesta responsabilitat no li és d'aplicació.
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2 OBJECTIU
L'objectiu global de la Funció Actuarial és el control del compte tècnic de l'Entitat, mitjançant una opinió
professional independent, que es manifesti periòdicament, sobre el nivell de consistència dels aspectes tècnics
del negocide I'Entitat, en particular: les Provisions Tècniques, la Subscripció, i la Reassegurança.
Així mateix, haurà de contribuir a l'aplicació efectiva del Sistema de Gestió de Riscos de l'Entitat, en particular
pel que fa a la modelització del risc en què es basa el càlcul dels requisits de capital, i a I'avaluació interna dels
riscos i de la solvència.
Funció Actuarial proporcionarà recomanacions sobre els procediments interns per millorar la qualitat de les
dades utilitzades per al càlcul de les provisions tècniques, garantint que es compleixen els requisits establerts

3 PRINC¡PIS BASICS
L'exercicide la funció actuarial en I'Entitat es basarà en els següents principis:

o
a

Contribuir a la consecució dels objectius estratègics de l'Entitat.
Estar integrada en els processos de I'organització. La funció actuarial no ha de ser entesa com una activitat
aillada sinó com a part de les activitats i processos de I'Entitat.

Formar part de la presa de decisions. La funció actuarial haurà de poder traslladar la seva opinió personal

de manera periòdica als òrgans de decisió sobre el nivell de consistència dels aspectes tècnics

i

especialment d'aquells que puguin considerar-se preocupants o més febles i que puguin afectar a la bona
evolució del negoci.
a

Ser sistemàtica, estructurada i adequada. Contribueix a I'eficiència i, conseqüentment, a l'obtenció de
resultats fiables. La funció actuarial es realitzarà d'una manera objectivament correcta i independent, essent
una
funció clau per poder complir correctament amb el Sistema de Govern de I'Entitat.

a

Estar basada en la millor informació disponible. Els inputs dels càlculs i processos actuarials estaran basats
en fonts d'informació fiables, aixícom en I'experiència, l'observació, les previsions i I'opinió d'experts.

4INFORMACIó
Els informes de la Funció Actuarial es dirigiran a la Direcció general, qui al seu torn els traslladarà a la Junta
Directiva perquè en prengui coneixement.
Aquests informes han d'adoptar una posició crítica i d'independència, assenyalant deficiències i proposant
aspectes a corregir o a millorar.
La Funció Actuarial haurà de presentar els següents informes segons la periodicitat indicada
a

a
a

Informe Anual sobre la Suficiència de les Provisions Tècniques
lnforme Anual sobre la ldoneitat de la Política de Subscripció
lnforme Anualsobre I'Adequació dels Acords de Reassegurança
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DEFIN¡CIÓ

La política de Compliment ve determinada per la Directiva 2009/138 / CE, concretament en el seu article 46, el
Reglament Delegat (articles 266,267 i 270) i per les Directrius d'EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP13/08,

ien particular elseu capítolVl.

La Funció de verificació del compliment compren l'assessorament a la Junta de Govern sobre el compliment de
les disposicions legals, reglamentàries i administratives que afectin l'Entitat, així com sobre el compliment de la
seva normativa interna. Comportarà així mateix, l'avaluació de l'impacte de qualsevol modificació de l'entorn legal

en les operacions de l'Entitat, i la determinació i avaluació del risc de compliment.
Correspon també a la Funció de Compliment legal, el desenvolupament d'un model de prevenció de delictes dins
l'àmbit d'actuació de l'Entitat ,tant a nivell corporatiu com a nivell personal dels seus directius i empleats. Ha de
ser un model transversal ,que s'integri en el sistema de control intern.

2 OBJECTIUS
L'objectiu de la Funció de Compliment és doble: garantir que I'operativa de I'Entitat compleixi, d'una banda amb
la legislació a la qual estigui subjecta i d'altra banda amb les normes internes que estiguin establertes.

Pel que fa a I'assignació d'aquest perfil professional, la Junta Directiva és partidària de separar cada un dels
dos objectius, assignant-los a persones diferents, per una banda un responsable de la funció de compliment
legal, i per un altre un responsable de la funció del compliment de la normativa interna. Per aquesta última es
desenvoluparà una política especifica de control intern.
Les funcions principals de la Responsabilitat de Compliment Legal són les següents
Assessorar sobre el compliment de la normativa legal
Assessorar particularment aquesta Junta Directiva en matèria de compliment legal
Verificar el compliment per l'Entitat de la normativa externa
Avaluar l'impacte dels canvis legals
Valorar el risc d'incompliment
Proposar controls a la Responsabilitat Funcional perquè els implementi
Elaborar els informes de Compliment Legal
Dins de les activitats de la Responsabilitat de Compliment Legal cal distingir dues etapes: la de posada en marxa
i la del seguiment dels canvis legals que es vagin produint al llarg del temps.

La posada en marxa de la Responsabilitat de Compliment Legal en el marc regulador de Solvència ll ha estat
especialment laboriosa ja que ha requerit una tasca d'identificació i avaluació normativa amb un alt grau de detall.
Els passos per a aquesta posada en marxa serien els següents:
Definir el procés de la Funció de Compliment Legal
ldentificar la Normativa Externa a la qual I'entitat està sotmesa.
ldentificar els riscos legals derivats d'aquesta Normativa Externa
Situar aquests riscos legals en els diferents Processos de Gestió
Definir els Controls per a cada Procés de Gestió per tal de configurar el Sistema de Cl de la Funció de
Compliment Legal
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La segona etapa de seguiment dels canvis legals consisteix bàsicament en el següent:

o
o
o
¡

Analitzar i informar sobre els canvis legals que previsiblement es vagin a produir en el futur.
Avaluar I'impacte dels canvis legals que vagin a produir-se.
Valorar el risc d'incompliment.

Adaptar el Sistema de Control lntern de la Funció de Compliment Legal als canvis legals que es vagin

produint.
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1. ldentificació d'accions / serveis subcontractats.
La Política d'Externalització d'Activitats i/o Funcions Crítiques es defineix sota I'actual marc legal de I'activitat
asseguradora, tenint en consideració la normativa i els articles i directrius que fan referència a I'externalització i
que són:

o
o

La Directiva 200911381CE, article 49.
El Reglament Delegat 20151351CF, que desenvolupa la Directiva 2OOgl138/CE,

en

concret els seus

articles 258.2i274.

¡

Les Directrius de EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08, especialment
Directrius:
o
14-Externalització de /es Funcions Fonamentals.
44-Funcions i activitats operatives crítiques i importants.
o
4i-Externalització intragrup.
o
47-Política escrita d'externalització.
o

2.

les

Serveis externalitzats

En aquesta política es defineixen els requisits sobre la forma de triar al proveïdor del servei, els punts que com a
mínim haurà de contenir qualsevol contracte d'externalització de funcions clau o fonamentals que se celebri entre
I'Entitat i un proveÏdor de serveis, i la verificació i avaluació contínua que I'Entitat ha de dur a terme pel que fa al
proveidor del servei seleccionat en cada cas.
Aquesta política s'aplicarà a tots els proveïdors que realitzin funcions i/o activitats crítiques per a I'Entitat.
L'externalització serà aquell acord de qualsevol tipus entre I'Entitat i un proveïdor de serveis, ja sigui o no una
entitat subjecta a supervisió, en virtut del qual aquest proveìöor de serveis, directament o per sub-externalització,

realitzarà un procés, una prestació de serveis o una activitat que, en altres circumstàncies, hauria realitzat la
pròpia Entitat.
L'Entitat ha definit, en termes generals, com externalitzables els serveis que compleixin les següents condicions:

a)

Tots aquells serveis, processos, funcions en les quals no siguem experts o que no siguin econòmicament o
qualitativament (en termes de qualitat) rendible fer-ho de manera interna.

b)
c)

Tots aquells serveis, processos, funcions que no siguin part de el "core business" de I'Organització.

Tots aquells serveis que, malgrat tenir recursos interns capacitats per desenvolupar-los, la dedicació
d'aquests serveis pugui perjudicar al funcionament de l'Organització.

Ha de diferenciar-se clarament entre externalització de funcions crítiques o importants de la resta d'activitats que
desenvolupi I'Entitat.
L'Entitat considera per funció operativa essencial i important aquella on una anomalia o deficiència en la seva
execució pugui afectar considerablement a la seva capacitat per complir permanentment les condicions i
obligacions que es deriven de la seva autorització o les seves obligacions en el marc de la nova normativa de
Solvència ll, o afectar als resultats financers o la solidesa o continuitat dels seus serveis i activitats de negoci.
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La Junta de Govern ha definit com a funcions crítiques externalitzades de I'Entitat les següents

Funció de Compliment
La Junta de Govern ha definit com a activitats operatives crítiques externaltzades les següents:

o
r
.

Restauració, neteja i bugaderia en aquells centres que pel seu volum, així ho requereixen
Manteniment dels edificis i instal'lacions, que per la seva complexitat ho requereixin.
Servei de Help-desk de primer nivell per recollir i atendre incidències informàtiques.

En qualsevol cas, la externalització de funcions o activitats operatives crítiques o importants no es realitzarà de
talforma que pogués:

.
.
o

Perjudicar sensiblement la qualitat del sistema de govern de I'Entitat.
Augmentar indegudament el risc operacional.
Reduir la capacitat de les autoritats de supervisió per comprovar que I'empresa compleix amb les seves

obligacions.

o

Afectar a la prestació d'un servei continu i satisfactori als

prenedors d'assegurances.

L'Entitat, en el cas d'externalitzar funcions o activitats operatives crítiques o importants
a

Vetllarà per que els aspectes pertinents dels Sistemes de Control lntern i Gestió de Riscos del proveÏdor
de serveis siguin adequats per garantir que no es perjudiqui sensiblement la qualitat del sistema de govern
de I'Entitat i no s'augmenti indegudament el risc operacional.

a

.

Tindrà en compte les activitats externalitzades en el seu Sistemes de Control lntern i Gestió de Riscos.
Verificarà que el proveidor de serveis disposa dels recursos financers necessaris per exercir les tasques
addicionals de forma correcta ifiable, i que tot el personal del proveidor de serveis que vagi a dedicar-se
a exercir les funcions o activitats externalitzades compti amb qualificacions suficients i siguifiable.

L'Entitat s'assegurarà que es compleixen els requisits anteriors així com vetllarà perquè la externalització no
suposi una vulneració de cap llei i en particular de les normes relatives a la protecció de dades.
L'Entitat designarà a una persona de la seva organització, amb responsabilitat general sobre la funció fonamental

externalitzada, que sigui apta i honorable i posseeixi coneixements i experiència suficients sobre la funció en
qüestió per poder avaluar el rendiment i els resultats del proveÏdor de serveis.
L'Entitat informarà oportunament a les autoritats de Supervisió abans de l'externalització de funcions o activitats
crítiques o importants, així com de qualsevol canvi posterior significatiu en relació amb aquestes funcions o
activitats.
L'Entitat seleccionarà a proveïdors de qualitat adequada, i durà a terme una avaluació del seu acompliment i dels
resultats.
L'Entitat ha definit com a requisits per a la selecció de proveïdors:
Els estàndards de qualitat exigits als proveïdors seran en tot cas el màxim atenent al binomi qualitat-preu
del servei externalitzat.

a)
b)

L'elecció dels proveìTors de serveis correspondrà a cada responsable de departament del que vagi a
dependre directament, excepte aquells que es considerin essencials per al nostre negoci que hauran de ser
aprovats per la Junta Directiva.

Així mateix, el proveidor de serveis triat adoptarà totes les mesures necessàries per garantir que cap conflicte
d'interessos explícit o potencial posi en perill la satisfacció de les necessitats de I'Entitat.
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L'Entitat aplicarà els procediments d'aptitud i honorabilitat per avaluar a les persones emprades pel proveidor de
serveis en el desenvolupament d'una funció fonamental externalitzada.

Addicionalment, l'Entitat realitzarà un examen detallat per comprovar que el potencial proveÏdor de serveis pot
desenvolupar les funcions o activitats requerides de manera satisfactòria, i posseeixi la capacitat i qualsevol
autorització exigida per la normativa per a això, tenint en compte els objectius i necessitats de l'Entitat.
El Director General vetllarà per que es celebri un contracte per escrit entre I'Entitat i el proveÏdor de serveis en el
qual es defineixin clarament els respectius drets iobligacions d'una i l'altre.
Els termes i condicions generals del contracte d'externalització s'explicaran de forma clara i precisa a la Junta de
Govern i aquesta els autoritzarà.

Així mateix, s'haurà de comprovar que el proveidor de serveis compti amb plans d'emergència adequats per
enfrontar-se a situacions d'urgència o interrupcions de l'activitat i posi a prova periòdicament els sistemes de
seguretat quan sigui necessari, tenint en compte les funcions i activitats externalitzades.
L'aprovació dels proveïdors de serveis de les funcions i/o activitats crítiques

i

importants de l'Entitat serà

encomanada als responsables de cada Departament des del qual s'externalitzi aquesta activitat iio funció.
El responsable del departament en el qual s'externalilza una funció i/o activitat crítica s'assegurarà que s'apliqui
la política d'Externalització de forma sòlida al proveìdor de serveis.
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