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El règim regulador harmonitzat a nivell de la UE per a les companyies d'assegurances, conegut com 
Solvència II, i que va entrar en vigor amb efecte a partir de l'1 de gener de 2016, exigeix informació i 
divulgació pública per part de les entitats asseguradores, d’entre altres , del present Informe 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 ("ISFS") es requereix per a ser publicat per Mutuam, 
MPS 
 
Aquest informe abasta els Negocis i l'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 l'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 Junta de Govern 
considera que l'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’Entitat es tanca el 31 de desembre de cada any. 
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RESUM DE L’INFORME SOBRE LA SITUACIÓ FINANCERA I DE SOLVÈNCIA 

 

1.1 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 l'article 42 del Codi de Comerç, del grup 
MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL I SOCIETATS DEPENDENTS (GRUP CONSOLIDAT), en 
endavant el Grup, i les seves societats dependents, negocis conjunts i associades, que es 
detallen a continuació: 

 

Societats dependents Domicili 

Mutuam a casa, S.L.U. Barcelona 

Mutual Gestión Integral, S.L.U. Barcelona 

Residències Mutuam, S.L.U. Barcelona 

 
 
L’evolució del volum de primes vinculades i imputades a l’activitat asseguradora, ha estat la 
següent: 

 
 

Primes imputades 2021 2020 Variació 

No vida 120.169,39 
 

149.819,30 -19,79 % 

L’any 2021 les primes d’assegurances han caigut un 19,79%. La davallada es centra 
majoritàriament en tres assegurances, el Servei Gent Gran, l’assegurança dental i 
l’assegurança de dependència. 
 
 
Hi ha un motiu comú a les 3 assegurances i és que com tenim una cartera de mutualistes 
envellida,  és la defunció el primer motiu de baixa, accentuat al llarg d’aquest any en que la 
pandèmia ha tingut especial incidència en la gent gran. 
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En el cas de l’assegurança dental, el fet que aquest servei l’incloguin en la seva prestació les 
assegurances de salut, fa que hi hagi mutualistes que en prescindeixen. 
En el cas de l’assegurança del Servei Gent Gran, la reducció de les primes de les entitats amb 
qui tenim conveni per la disminució de l’activitat d’oci cultural per sèniors, també ens ha 
afectat. 
 
Les variacions en les quotes imputades per línies de negoci assegurador ha estat el següent: 
 

2021 Dental Gent Gran Podologia IQHQ Teleassistència Dependència Total 

Quotes imputades a 

l'exercici netes de 

reassegurança 

40.226,65  52.804,76  6.348,74  2.393,99  2.168,85  16.226,40 120.169,39 

2020 Dental Gent Gran Podologia IQHQ Teleassistència Dependència Total 

Quotes imputades a 
l'exercici netes de 

reassegurança 

47.824,27 70.806,63 7.633,05 2.597,29 2.455,05 18.503,01 149.819,30 

 

 
Les inversions que donen rendiment a l’activitat assegurador són les inversions immobiliàries: 
  

 2021 2020 

Immobles (Valor net comptable) 1.879.198,86 1.839.120,26 

 

Els rendiments de l’immobilitzat material i de les inversions de la compte tècnica obtinguts en 
l’exercici 2021 són de -7.720,58 € (-13.750,68 € en l’exercici 2020). 
 
A banda de l’activitat asseguradora, Mutuam realitza activitats sociosanitàries.  
 
El detall dels ingressos i despeses accessoris relatives a l’activitat no asseguradora són: 
 

Ingressos   31/12/2021 31/12/2020 

Altres serveis sanitaris (EAPS) 887.750,02 696.380,00 

Concerts amb el servei Català de la Salut 26.496.010,57 26.186.121,55 

Concerts amb la DGAPD 4.219.850,67 4.090.765,58 

Ingressos privats 1.755.410,15 1.926.096,08 

Altres ingressos accessoris 184.657,89 85.908,96 

Subvencions rebudes 143.267,38 662.269,19 

TOTAL 33.686.946,68 33.647.541,36 

   

   

Despeses 31/12/2021 31/12/2020 

Consums de l'activitat 2.429.533,19 2.412.032,46 

Despesa en personal 22.506.816,39 23.793.749,23 

Altres despeses d'explotació 7.152.010,60 6.067.823,89 

Amortitzacions 1.102.630,41 1.072.281,64 

TOTAL 33.190.990,57 33.345.887,22 
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1.2 Sistema de Govern 

D’acord amb les directrius de Solvència II, 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 a: 
 

 La gestió 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 informe, no va fer cap recomanació pel sistema de govern. 
 
g.- Plans de contingència, per assegurar la continuïtat 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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DI 

1.3 Perfil de Risc 

A continuació, presentem el detall de la composició del Capital de Solvència Obligatori corresponent a l'exercici 2021 i la valoració dels riscos identificats:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risc Operacional 
14.735,16€ 

 

Capital de Solvència Obligatori 
1.617.316,36€ 

€ 
. 

Ajustaments 
0 € 

CSO Bàsic 
4.298.108,48 € 

CSO de Mercat: 4.285.784,56€ 
-Diversificació: 0 € 
-Tipus Interès: 103.748,41€ 

-Renda Variable: 3.719.997,19 € 
-Immobles: 572.903,71€ 
-Diferencial: 86.457,01 € 
-Concentració: 0 € 

-Divisa: 0,00 € 
 

Subscripció No vida 
24.910,04 € 
 
 

Risc de la contrapart 
0 € 

Subscripció Malaltia 
23.900,36 € 
……………………….. 

javascript: window.close();


 

9 
 

 

 

1.4 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 14 
de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores 
(LOSSEAR). 
 
A continuació, es resumeixen les valoracions del balanç econòmic a 31 de desembre de 2021: 
 

  Solvència II Comptable Diferències 

Total Actiu 24.348.502,14 43.369.038,45 -19.020.536,32 

Total Passiu 10.355.939,69 10.252.835,57 103.104,12 

Excés actius sobre passius 
(Fons Propis) 13.992.562,44 33.116.202,88 -19.123.640,44 

 

Els principals ajustos realitzats en 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  (-8.213.381,77€ ). Els crèdits amb la Generalitat de 

Catalunya no són aptes pel balanç de solvència. 

 Préstecs a entitats del grup i associades (-4.422.000,00€) 

 Immobilitzat material. Immobles no assignats per l’entitat a la cobertura de  provisions 

tècniques (-12.487.554,28 €). 

 Ajust per l’impost diferit, que és l’efecte impositiu de la resta del ajustos 

(6.472.050,78€). 

 

 

La valoració del balanç econòmic de l’any 2020 era el següent: 

 

  Solvència II Comptable Diferències 

Total Actiu 22.936.372,80 42.773.672,91 -19.837.300,11 

Total Passiu 10.439.783,77 10.439.783,77 0,00 

Excés actius sobre passius 
(Fons Propis) 12.496.589,03 32.333.889,14 -19.837.300,11 

 
Els principals ajustos realitzats en la valoració dels actius són els següents: 
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 Altres crèdits de l’activitat no asseguradora de Mutuam: Comptes a cobrar de clients 

de l’activitat no asseguradora  ( -8.237.450,12 € ). 

 Préstecs a entitats del grup i associades (-5.122.000,00 €) 

 

 

 

 Immobilitzat material. Immobles no assignats per l’entitat a la cobertura de  

provisions tècniques (-12.958.272,71 €). 

 Ajust per l’impost diferit, que és l’efecte impositiu de la resta del ajustos 

(+6.612.433,37€). 

 

 

 

1.5 Gestió de capital 

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

 2021 
Fons Propis 
admissibles 

Mínim Excés 
Rati Fons propis 

admissibles 

CSO 11.262.449,12 1.617.316,36 9.645.132,75 696,36 % 

CMO 7.508.299,41 539.105,45 6.969.193,96 1.392,72 % 

 
 
  

 2020 
Fons Propis 
admissibles 

Mínim Excés 
Rati Fons propis 

admissibles 

CSO 8.667.786,51 1.596.698,79 7.071.087,72 542,85% 

CMO 5.778.524,34 532.232,93 5.246.291,41 1.085,71% 
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2. A. Activitat i resultats 
2.1 A.1 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, constituït 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 1992, 
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 
25021 Secció General, foli 0196, full B-82332, i amb Codi d'Identificació Fiscal núm. V-
08210676. 
 
Per acord de les Assemblees Generals Extraordinàries del 28 d’abril i del 30 de juny de 2004 
es modifiquen els Estatuts de l'Entitat, adaptant-los a les noves normatives legals previstes a 
Llei de Mutualitats 10/2003 de 13 de juny, els quals han estat inscrits al Registre Mercantil de 
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 l'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 i l'associat pot 
inscriure's a totes o a qualsevol d'elles. Les seccions són les següents: 
 
 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: 
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a)  La secció de Prestacions Econòmiques compren la prestació per Intervencions i 

Hospitalitzacions Quirúrgiques i la prestació d’Ajut a la Dependència. 
 
b) La secció d'Assistència Sanitària comprèn 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) La secció d'Assistència Sanitària Complementària comprèn la prestació de Serveis 
Sanitaris complementaris com l'Assegurança Dental i el Servei de Podologia 
denominat Servei Peu Sa. 

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

comprèn, entre altres, el Servei d'Ajut, i ingressos geriàtrics i sociosanitaris així com 
l'assessorament de l'assistència sanitària i social i el Servei de Teleassistència .   

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

 

Societats dependents Domicili 

Mutuam a casa, S.L.U. Barcelona 

Mutual Gestión Integral, S.L.U. Barcelona 

Residències Mutuam, S.L.U. Barcelona 

 

MUTUAM controla el 100% 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 influeix de forma significativa en la 
seva gestió a través dels membres del Patronat. 
 
La mutualitat està acollida al Règim Especial de Solvència. 
 
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 Iberaudit MRM, S.L.P. 
Adreça: Av. Diagonal, 520 baixos 6ª, Barcelona 
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2.2 A.2 Resultats en matèria de subscripció: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ DEL NEGOCI ASSEGURADOR NO-VIDA No-vida

Any 2020 Any 2021

Asseguran

ça de 

despeses 

mèdiques

Asseguran

ça de 

protecció 

d'ingressos

Asseguran

ça 

d'accidents 

laborals

Reassegur

ança de 

malaltia

Asseguran

ça de 

defensa 

jurídica

Asseguran

ça 

d'assistènc

ia

Decessos

Pèrdues 

pecuniàrie

s diverses

PROVISIONS TÈCNIQUES (Import solvència)

Provisió de primes 29.239,75 27.516,64 12.636,76 14.879,88

Provisió de participació en beneficis i per a extorns 0,00 0,00

Provisió de sinistres pendents de liquidació o pagament 118.249,40 83.090,08 83.090,08

Provisió de sinistres pendents de declaració 17.737,41 12.463,70 12.463,70

Provisió de despeses internes de liquidació de sinistres 1.428,96 911,63 911,63

Altres provisions tècniques: Decessos 0,00 0,00 0,00

De contractes  anteriors a  l'1/01/2016 0,00

Import sobre la mesura transitòria de la provisió de decessos (-) 0,00

De contractes nous des de l'1/01/2016 0,00

Altres provisions tècniques: Resta 429.608,86 367.189,82 367.189,82

Provisions tècniques reassegurades (-) 0,00

0,00

CAPITAL EN RISC 0,00

Malaltia

Nombre de socis

Nombre d'assegurats
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

I. COMPTE TÈCNIC-ASSEGURANÇA NO-VIDA

I.1. Quotes imputades a l'exercici, netes de reassegurança 149.819,30 120.169,39 48.969,38 16.226,40 0,00 0,00 0,00 54.973,61 0,00 0,00

a) Quotes meritades 0,00

a1) Assegurança directa 138.910,27 118.446,28 50.239,17 16.226,40 51.980,71

a2) Reassegurança acceptada 0,00

a3) Variació de la correcció per deteriorament de les quotes pendents de cobrament (+ o -) 0,00

a.bis) Derrames 0,00

b) Quotes de la reassegurança cedida (-) 0,00

c) Variació de la provisió per a quotes no consumides i per a riscos en curs ( + o  -) 0,00

c1)  Assegurança directa 10.909,03 1.723,11 -1.269,79 2.992,90

c2) Reassegurança acceptada 0,00

d) Variació de la provisió per a quotes no consumides, reassegurança cedida (+ o -) 0,00

I.4. Sinistralitat de l'exercici neta de reassegurança -137.785,24 -58.602,56 -21.965,93 5.791,04 0,00 0,00 0,00 -42.427,67 0,00 0,00

a) Prestacions i despeses pagades

a1) Assegurança directa -38.088,24 -59.046,55 -21.965,93 -35.159,32 -1.921,30

a2) Reassegurança acceptada 0,00

a3) Reassegurança cedida (-) 0,00

b) Variació de la provisió per a prestacions (+ o -) 0,00

b1) Assegurança directa -63.752,67 40.950,36 40.950,36

b2) Reassegurança acceptada 0,00

b3) Reassegurança cedida (-) 0,00

c) Despeses imputables a prestacions -35.944,33 -40.506,37 -40.506,37

I.5. Variació d'altres provisions tècniques netes de reassegurança (+ o -) -3.963,76 62.419,04 62.419,04

I.6. Participació en beneficis i extorns 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Prestacions i despeses per participació en beneficis i extorns 0,00

b) Variació de la provisió per a participació en beneficis i extorns (+ o -) 0,00

Subtotal 8.070,30 123.985,87 89.422,49 22.017,44 0,00 0,00 0,00 12.545,94 0,00 0,00

I.7. Despeses d'explotació netes -17.789,08 -17.005,80

a) Despeses d'adquisició 

b) Despeses d'administració -17.789,08 -17.005,80

c) Comissions i participacions en la reassegurança cedida

I.3. Altres ingressos tècnics 22.596,61 36.340,75

I.8. Altres despeses tècniques (+ o -) -31.140,20 -28.487,02

a) Variació del deteriorament per insolvències (+ o -)

b) Variació del deteriorament de l'immobilitzat (+ o -)

c) Variació de prestacions per convenis de liquidació de sinistres (+ o -)

d) Altres -31.140,20 -28.487,02

I.2. Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions 93.688,73 93.544,91

a) Ingressos procedents de les inversions immobiliàries 93.688,73 93.544,91

b) Ingressos procedents d'inversions financeres

c) Aplicacions de correccions de valor per deteriorament de l'immobilitzat material i de les inv. 

c1) De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries

c2) De les inversions financeres

d) Beneficis en la realització de l'immobilitzat material i de les inversions 

d1) De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries

d2) De les inversions financeres

I.9. Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions -107.439,41 -101.265,49

a) Despeses de gestió de les inversions

a1) Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries -107.439,41 -101.265,49

a2) Despeses d'inversions i comptes financers

b) Correccions de valor de l'immobilitzat material i de les inversions 

b1) Amortització de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries

b2) Deteriorament de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries

b3) Deteriorament d'inversions financeres

c) Pèrdues procedents de l'immobilitzat material i de les inversions

c1) De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries

c2) De les inversions financeres

I.10. SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE L'ASSEGURANÇA NO-VIDA) -32.013,05 107.113,22
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L’entitat ha tancat l’exercici amb unes primes emeses per import de 118.446,28 € un 
14,73% menys que a l’exercici anterior. 
 
Les primes emeses meritades per línies de negoci assegurador ha estat el següent: 
 

- Ram de no vida: 100 %: 
 
 

2021 Dental Gent Gran Podologia IQHQ Teleassistència Dependència Total 

Primes emeses 41.400,75 50.296,00 6.303,76 2.534,66 1.684,71 16.226,40 118.446,28 

        

2020 Dental Gent Gran Podologia IQHQ Teleassistència Dependència Total 

Primes emeses 44.696,12 63.325,15 7.299,19 2.594,16 2.492,64 18.503,01 138.910,27 

 
 

2.3 A.3 Rendiment de les inversions:  

Les inversions que donen rendiment a l’activitat asseguradora són les inversions 
immobiliàries: 
 

 2021 2020 

Immobles (Valor net comptable) 1.879.198,36 1.839.120,26 

 
La comparació dels ingressos i despeses derivades de les inversions durant l'exercici 2021 
respecte a l'exercici 2020 són: 
 
 COMPTE TÈCNIC 2021 2020 

   INGRESSOS 93.544,91 93.688,73 

a) Ingressos procedents de les inversions immobiliàries 93.544,91 93.688,73 

b) Ingressos procedents d'inversions financeres   

c) Aplicacions de correccions de valor per deteriorament de 

l'immobilitzat material i de les inv.    

  
c1) De l'immobilitzat material i de les inversions 
immobiliàries   

 c2) De les inversions financeres   

d) Beneficis en la realització de l'immobilitzat material i de 
les inversions    

  
d1) De l'immobilitzat material i de les inversions 
immobiliàries   

 d2) De les inversions financeres   

   DESPESES -101.265,49 -107.439,41 

a) Despeses de gestió de les inversions 
 

-101.265,49 -107.439,41 

 
a1) Despeses de l'immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries 

 
-101.265,49 -107.439,41 

  a2) Despeses d'inversions i comptes financers   

b) Correccions de valor de l'immobilitzat material i de les 
inversions    

 
b1) Amortització de l'immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries   

 RESULTAT -7.720,58 -13.750,68 
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  COMPTE NO TÈCNIC 2021 2020 

Ingressos de l'immobilitzat material i de les 
inversions  389.856,58   338.719,52   

 
a) Ingressos procedents de les inversions 
immobiliàries 151.500,46   150.139,80   

 
b) Ingressos procedents de les inversions 
financeres 195.599,85   188.579,72   

  
d1) De l'immobilitzat material i de les inversions 
immobiliàries 42.756,27    

Despeses de l'immobilitzat material i de les 
inversions -65.299,70   -65.086,47   

 a) Despeses de gestió de les inversions -65.299,70   -65.086,47   

    a1) Despeses d'inversions i comptes financers    

  a2) Despeses d'inversions materials -65.299,70   -65.086,47   

TOTAL 324.556,88 273.633,05 

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

2.4 A.4 Resultats d'altres activitats 

 
A banda de l’activitat asseguradora, MUTUAM realitza activitats sociosanitàries, que es 
concreten en: 
 

 Manté Concert amb la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 

Discapacitat (D.G.A.P.D.) per l'assistència 50 places de salut mental a la 
Residència Mutuam-Manresa, 55 de residencia assistida al Centre Creueta de 
Sabadell, 36 a la Residència les Franqueses. 

 
 També manté concerts amb el SERVEI CATALÀ DE LA SALUT per 

l’assistència de 163 places al Hospital Sociosanitari Güell de Barcelona i 24 
places d’hospital de dia, 46 places al Centre Sociosanitari de Creueta (Programa 
Vida als anys), 102 places al Hospital Sociosanitari de Girona (Programa Vida als 
anys) i 17 places d’hospital de dia, així com equips PADES i EAR d’atenció 
sanitària a domicili i a centres residencials, equips psicològics d’atenció a la 
cronicitat i equips de suport de rehabilitació integral. 

 
 Realitza activitats privades amb 1 places residencials a l’Hospital Sociosanitari 

de Girona, 3 places residencials al Hospital Sociosanitari de Güell, 13 places 
residencials i 13 places de centre de dia al Centre Creueta, 22 places residencials 
i 13 places de centre de dia a la residencia les Franqueses. 
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 Durant el 2021 i degut a la pandèmia s’han hagut de destinar places residencials 

de centres mixtes (residencia i socio sanitari) per atendre a pacients Covid, 
concertat pel SCS. 

 La DTASF com a mesura extraordinària ha subvencionat les places publiques 
contractades i no ocupades durant la crisi de la Covid 19. 

 
 
 
El detall dels ingressos i despeses relatives a l’activitat no asseguradora són: 
 

Ingressos   31/12/2021 31/12/2020 

Altres serveis sanitaris (EAPS) 887.750,02 696.380,00 

Concerts amb el servei Català de la Salut 26.496.010,57 26.186.121,55 

Concerts amb la DGAPD 4.219.850,67 4.090.765,58 

Ingressos privats 1.755.410,15 1.926.096,08 

Altres ingressos accessoris 184.657,89 85.908,96 

Subvencions rebudes 143.267,38 662.269,19 

TOTAL 33.686.946,68 33.647.541,36 

   

   

Despeses 31/12/2021 31/12/2020 

Consums de l'activitat 2.429.533,19 2.412.032,46 

Despesa en personal 22.506.816,39 23.793.749,23 

Altres despeses d'explotació 7.152.010,60 6.067.823,89 

Amortitzacions 1.102.630,41 1.072.281,64 

TOTAL 33.190.990,57 33.345.887,22 

 
 
 

 

2.5 A.5  Qualsevol altra informació 

 
No existeix cap altre informació rellevant en relació als resultats d’altres activitats. 
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3. B. Sistema de Govern 

 

3.1 B.1 Informació general sobre el sistema de Govern  

 
D’acord amb les directrius de Solvència II, 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.  
 
b.- Mecanismes eficaços per a la transmissió de la informació. 
 
El sistema de Govern assegura que la informació circuli de manera fluïda entre la Junta de 
Govern, la direcció de la mutualitat i les diferents àrees de negoci. 
 
c.- Polítiques i pràctiques coherents amb la gestió de riscos. 
 
Solvència II 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 
transmissió 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  B.2 d’aquest informe. 
 
e.- Regulació interna referida a: 
 

 La gestió de riscos. 

 L’avaluació interna de riscos i solvència. 

 El control intern i  la Funció de compliment. 

 L’auditoria interna. 
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 La funció actuarial. 

 L’externalització de funcions o activitats. (Funció de compliment) 
 
 
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 
 
El sistema de gestió definit per Solvència II es defineix com un sistema en permanent 
evolució i, per tant, en revisió contínua. L’entitat disposa de mecanismes que 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 responsabilitat. 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 l'activitat de cada 
entitat. Aquesta revisió haurà de ser, com a mínim, anual. 
 
 
L'entitat assegurarà que l'abast, els resultats i les conclusions de la revisió quedin 
degudament  documentats  i que  la Junta  de Govern rebi  l’oportuna  informació al  
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 informe, no va fer cap recomanació pel sistema de 
govern. 
 
 
g.- Plans de contingència 
 
S’elaboraran plans de contingència per assegurar la continuïtat 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. 

 
 

La composició dels òrgans de govern és la següent: 
 

 Junta de Govern 

Josep Arqués Surinyac President 
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Aurora Sanz Manrique Vicepresidenta 1a 

Manel Jovells Cases Vicepresident 2n 

Josep Lluís Vilaseca Requena Secretari 

Ramon Massaguer Meléndez Vocal 

Jordi Jané Guasch Vocal 

Ma.Dulce Fontanals de Nadal Vocal 

Anna Olivé Torralba Vocal 

Antoni Arteman Jané Vocal 

 
 Comissió de control 

Pilar Nuestraseñora Del Manto Lafuente 
Isabel Carnicer Gómez 
Josep García Areny 

 
 Comissió Delegada 

Josep Arqués Surinyac President 

Aurora Sanz Manrique Vicepresidenta 1a 

Manel Jovells Cases Vicepresident 2n 

Josep Lluís Vilaseca Requena Secretari 

Jordi Jané Guasch Vocal 

Ramon Massaguer Meléndez Vocal 

 
 

 Comité de Direcció 

Francesc Brosa Llinares Director General 

Maria del Castañar Hernández Canossa Directora Financera 

Marián Pérez Martínez Directora de màrketing 

Josep Ballester Roselló Director mèdic 

Àngel Almansa Barra Director RRHH 

Anton Molas Porqueras Director àrea residencial 

Lorenzo Rodríguez Martín Director de sistemes d’informació i comunicacions 

 
 
Responsables de les funcions fonamentals de Solvència II : 

Funció Responsable 
 

Responsable Intern 

Funció de compliment Federació de Mutualitats de 
Catalunya 
 

María del Castañar Hernández Canossa 

Funció de Gestió de riscos Francesc Brosa Llinares 
 

 

Funció Actuarial David Martín Ramírez 
 

 

Funció auditoria interna María del Castañar Hernández 
Canossa 

 

 
MUTUAM disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil dels administradors i personal 
d’alta direcció, amb la companyia CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED. 
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3.2 B.2 Exigències d'aptitud i honorabilitat 

 
S’entén per: 
 

 Aptitud: una adequada qualificació professional, competència i experiència que permeti 
una gestió sana i prudent.  

 Honorabilitat: una bona reputació i integritat de les persones que dirigeixen l'Entitat.  
 
L’entitat defineix la seva política sota l'actual marc legal de l'activitat asseguradora, tenint 
en consideració la normativa, articles i directrius següents: 
 

 La Directiva 2009/138/CE, article 42.  

 El Reglament Delegat 2015/35/CE, que desenvolupa la Directiva 2009/138/CE, en els 
seus articles 258.1.c) i 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 Honorabilitat, i sobre les Polítiques i 
Procediments relatius. 

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

3.3 B.3 Sistema de gestió de riscos inclosa l'autoavaluació de riscos i de 

solvència 

 
Tots els riscos als quals està exposada l'Entitat emanen dels processos operatius, per la qual  
cosa disposa d’una política que regula la funció de gestió de riscos. 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 en l'exercici de la gestió de riscos, per tal de mitigar-
los. 
 
 
El Sistema de Control Intern 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. 
 
La  política de gestió de riscos, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de 2017 
i ratificada en sessió  del 29 de setembre de 2021, sense que s’hagin proposat modificacions 
posteriors. 
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Segons les propostes de millora del darrer informe de la funció de control de riscos,  s’havia 
d’instrumentalitzar processos periòdics de revisió de procediments de control intern i 
gestió de riscos, per tal d’implantar els canvis i millores de control que es detectin durant 
l’exercici.  
Cal continuar fent un esforç de comunicació entre els responsables dels diferents 
processos, perquè incorporin aquesta metodologia en la seva activitat ordinària. 
 

3.4 B.4 Sistema de control intern 

 
El Sistema de Control Intern 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.  
 
La política de control intern, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de 2017 
i ratificada en sessió  del 29 de setembre de 2021, sense que s’hagin proposat modificacions 
posteriors. 
 
La Junta de Govern ha ratificat la política i no ha proposat cap modificació en l’exercici 2020. 
 
En les propostes de millora del darrer informe de la funció de control intern, calia avançar 

en la tasca de divulgació del model de control intern, mitjançant formació específica i de 

les eines de consulta per accedir als procediments documentats, que es va veure limitat per 

les noves onades de la pandèmia de la Covid 19. Es va elaborar un Pla Director pel 

seguiment del control intern i la gestió de riscos, que inclou revisions periòdiques per part 

dels responsables. 

En l’exercici 2021 es continua avançant en la divulgació del model de control intern, 

mitjançant formació específica del propi model i de les eines de consulta. S’ha integrat el 

gestor documental Therefore com a repositori de procediments i polítiques de control 

intern. 

 
 

3.5 B.5 Funció d'auditoria interna 

 
La supervisió dels sistemes de compliment i gestió de riscos és responsabilitat de la Funció 
d’auditoria interna, que és una de les funcions del Sistema de Govern de l'Entitat que està 
directament al servei de la Junta de Govern. La Política d’auditoria interna en regula el seu 
funcionament. 
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El principal objectiu d'Auditoria Interna és analitzar, avaluar i fer el seguiment del nivell 
d'eficiència i eficàcia del Sistema de Control Intern i de la Funció de Compliment Legal de 
l'Entitat i informar dels resultats a la Junta de Govern. 
 
L’Auditoria Interna té també com a objectius l'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 gestió de riscos, de continuïtat del negoci i de sistemes d’informació. 
 
La Política d’auditoria interna, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de 2017 
i ratificada en sessió  del 29 de setembre de 2021, sense que s’hagin proposat modificacions 
posteriors. 
 
Les propostes de millora del darrer informe de la funció d’auditoria interna: cal insistir a 
nivell corporatiu en la importància del control intern i la gestió de riscos, com a eina de 
d’ajut en la gestió i la salvaguarda dels interessos de l’Entitat i es recomana avançar en la 
divulgació de model control intern. 
 

3.6 B.6 Funció actuarial 

 
La política de la Funció actuarial, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de 
2017 i ratificada en sessió  del 29 de setembre de 2021, sense que s’hagin proposat 
modificacions posteriors. 
 
De l´últim informe, no hi ha cap recomanació 
 
 

3.7 B.7 Funció de compliment normatiu. 

 
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.  
 
La política de compliment, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de 2017 i 
ratificada en sessió  del 29 de setembre de 2021, sense que s’hagin proposat modificacions 
posteriors. 
 
L’últim informe de la Funció de compliment va extreure les següents recomanacions pel pla 
d’actuació 2021:  

- Elaborar el qüestionari sobre incidents de compliment 
- Revisar el mapa de riscos legals. 
- Fer un seguiment continu dels incidents que es puguin produir. 
- Revisar els processos i controls establerts. 
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- Verificar l’eficàcia dels controls establerts. 
- Revisar el pla de verificació documental dels diferents processos establerts. 
- Fer el seguiment de les novetats normatives que es produeixin 

 
 

3.8 B.8 Externalització  

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

o Restauració, neteja i bugaderia en aquells centres que pel seu volum, així ho 
requereixen. 

o Manteniment dels edificis i instal·lacions, que per la seva complexitat ho 
requereixin. 

 
La Política d’externalització de funcions, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de 
juny de 2017 i ratificada en sessió  del 29 de setembre de 2021, sense que s’hagin proposat 
modificacions posteriors. 
 

3.9 B.9 Qualsevol altra informació   

 
No existeix cap altra informació significativa. 
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4. C. Perfil de risc 

 

4.1 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 l'exercici de l'activitat. 
 
A continuació s’exposa el seu càlcul per l’exercici 2021. 
 

 
 
 

MÒDUL DE RISC DE SUBSCRIPCIÓ ASSEGURANCES NO-VIDA

I.  Quotes meritades

II. Quotes imputades de l'exercici

Reassegurança Reassegurança Reassegurança

cedida cedida cedida 

(+) Prestacions pagades 1.921,30 0,00 2.732,41 4.866,56

(+) Despeses internes de liquidació de sinistres satisfets

(+) Provisió per a prestacions pendents de solvència (saldo final exercici) 0,00 0,00

(-) Provisió per a prestacions pendents de solvència (saldo inici exercici) 0,00 0,00

Sinistralitat 1.921,30 0,00 2.732,41 0,00 4.866,56 0,00

Quotes (Import més elevat entre I. i II.) 54.973,61

Fins a 61.300.000 d'euros.................. 34% 18.691,03

Excés de 61.300.000 d'euros............. 30% 0,00

TOTAL 18.691,03

% (Sinistralitat neta de reassegurança / Sinistralitat bruta) 100,00%

 CSO en funció de Quotes= 18.691,03

Sinistralitat mitjana dels últims 3 exercicis 3.173,42

Fins a 42.900.000 d'euros................. 49% 1.554,98

Excés de 42.900.000 d'euros............ 44% 0,00

TOTAL 1.554,98

% (Sinistralitat neta de reassegurança / Sinistralitat bruta) 100,00%

CSO en funció de sinistralitat= 1.554,98

CSO no-vida [import màx. entre A i B] = 18.691,03

CSO no-vida exercici anterior   = 24.910,04

Coeficient (art. 149.1 RDOSSEAR) 100,00%

CSO subscripció assegurances no-vida 24.910,04

Assegurança                         

directa

Assegurança                         

directa

Assegurança                         

directa

A) En funció de Quotes

B) En funció de la sinistralitat

54.973,61 73.264,81 81.034,84

Exercici 2021 Exercici 2020 Exercici 2019

Exercici 2021 Exercici 2020 Exercici 2019

51.980,71 65.817,79 79.651,98
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MÒDUL DE RISC DE SUBSCRIPCIÓ MALALTIA

I.  Quotes meritades

II. Quotes imputades de l'exercici

Reassegurança Reassegurança Reassegurança

cedida cedida cedida 

(+) Prestacions pagades 57.125,25 0,00 35.355,83 54.102,80

(+) Despeses internes de liquidació de sinistres satisfets 911,63 1.428,96 1.436,45

(+) Provisió per a prestacions pendents de solvència (saldo final exercici) 89.533,53 134.557,85 0,00 72.226,65

(-) Provisió per a prestacions pendents de solvència (saldo inici exercici) 134.557,85 72.226,65 0,00 55.120,28

Sinistralitat 13.012,56 0,00 99.115,99 0,00 72.645,62 0,00

Quotes (Import més elevat entre I. i II.) 65.195,78

Fins a 61.300.000 d'euros.................. 34% 22.166,57

Excés de 61.300.000 d'euros............. 30% 0,00

TOTAL 22.166,57

% (Sinistralitat neta de reassegurança / Sinistralitat bruta) 100,00%

 CSO en funció de Quotes= 22.166,57

Sinistralitat mitjana dels últims 3 exercicis 61.591,39

Fins a 42.900.000 d'euros................. 49% 30.179,78

Excés de 42.900.000 d'euros............ 44% 0,00

TOTAL 30.179,78

% (Sinistralitat neta de reassegurança / Sinistralitat bruta) 100,00%

CSO en funció de sinistralitat= 30.179,78

CSO malaltia  [import màx. entre A i B]= 30.179,78

CSO malaltia exercici anterior   = 35.919,30

Coeficient (art. 149.1 RDOSSEAR) 66,54%

CSO subscripció malaltia 23.900,36

Assegurança                         

directa

Assegurança                         

directa

Assegurança                         

directa

A) En funció de Quotes

B) En funció de la sinistralitat

65.195,78 76.554,49 78.507,32

Exercici 2021 Exercici 2020 Exercici 2019

No consignar perquè es desenvolupen activitats d'assegurança o 

reassegurança només de vida

Exercici 2021 Exercici 2020 Exercici 2019

65.195,78 76.554,49 78.507,32
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4.2 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 significar una disminució del patrimoni que pot afectar la 
viabilitat financera de la companyia i la percepció que té el mercat sobre la seva estabilitat. Inclou 
el Risc de Concentració. La gestió d'aquest risc es tracta en la Política d'Inversions de l'Entitat. Es 
mostra a continuació el seu càlcul per l’exercici 2021. 

 
 

 
 
 

 

4.3 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 l'altra 

MÒDUL DE RISC DE MERCAT

Valor dels actius exposats al risc de mercat i càlcul del capital de solvència del risc de mercat

Base
Percentatge a 

aplicar
CSO

Per risc de tipus d'interès 2.881.900,41 3,6% 103.748,41

Per risc d'accions i d'institucions d'inversió col·lectiva 12.399.990,62 30,0% 3.719.997,19

Per risc d'immobles 2.291.614,85 25,0% 572.903,71

Per risc de diferencial 2.881.900,41 3,0% 86.457,01

Per risc de divisa 0,00 7,0% 0,00

Per risc de concentració 0,00 12,0% 0,00

Sumatori 4.483.106,33

Efecte diversificació -197.321,76

Matriu de correlacions INT ACC IM M DIF DIV CON

INT 1,00 0,50 0,50 0,50 0,25 0,00

ACC 0,50 1,00 0,75 0,75 0,25 0,00

IM M 0,50 0,75 1,00 0,50 0,25 0,00

DIF 0,50 0,75 0,50 1,00 0,25 0,00

DIV 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,00

CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

CSO mercat 4.285.784,56
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part del contracte incorri en una pèrdua. La gestió d'aquest risc es tracta en la Política 
d'Inversions. 
No hi ha  risc rellevant sobre aquest apartat.  
 
 
 

4.4 C.4 Risc de liquiditat 

 
Es la pèrdua potencial ocasionada per esdeveniments que afectin a la capacitat de disposar 
de recursos per fer front a les obligacions passives de l'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 
 

4.5 C.5 Risc operacional  

 
Per risc operacional s'entén qualsevol fallida o deficiència futura, dins de les activitats 
operacionals de la companyia, que poden obstaculitzar l'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 l'Entitat i 
es gestiona mitjançant el Sistema de Control Intern. 
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. 
 

4.6 C.6. Altres riscos significatius  

 
No s’han identificat altres riscos significatius . 
 

4.7 C.7 Qualsevol altra informació  

 
No existeix cap altre informació significativa. 
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5. D. Valoració a efectes de solvència 

5.1 D.1 Actius/Passius 

 
 

ACTIU 31/12/2021 31/12/2021

Import comptable Import solvència

A-1) Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.860.721,26 0,00 2.860.721,26

A-2) Actius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00

I.   Instruments de patrimoni 0,00 0,00

II.  Valors representatius de deute 0,00 0,00

III. Derivats 0,00 0,00

IV. Altres 0,00 0,00

A-3) Altres actius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys 0,00 0,00 0,00

I.   Instruments de patrimoni 0,00 0,00

II.  Valors representatius de deute 0,00 0,00

III. Instruments híbrids 0,00 0,00

IV. Inversions per compte dels prenedors d'assegurances de vida que assumeixen el risc de la inversió 0,00 0,00

V.  Altres 0,00 0,00

A-4) Actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00 0,00

I.   Instruments de patrimoni 0,00 0,00

II.  Valors representatius de deute 0,00 0,00

III. Inversions per compte dels prenedors d'assegurances de vida que assumeixen el risc de la inversió 0,00 0,00

IV. Altres 0,00 0,00

A-5) Préstecs i partides a cobrar 12.678.961,54 -12.657.782,39 21.179,15

I.   Valors representatius de deute 0,00 0,00

II.  Préstecs -4.422.000,00 0,00

     1. Avançaments sobre pòlissa

     2. Préstecs a entitats del grup i associades 4.422.000,00

     3. Préstecs a altres parts vinculades

III.  Dipòsits en entitats de crèdit 0,00 0,00

IV. Dipòsits constituïts per reassegurança acceptada 0,00 0,00

V.  Crèdits per operacions d'assegurança directa 0,00 21.179,15

     1. Prenedors d'assegurança 21.179,15

     2. Mediadors

VI.  Crèdits per operacions de reassegurança 0,00 0,00

VII. Crèdits per operacions de coassegurança 0,00 0,00

VIII.Desemborsaments exigits 0,00 0,00

IX. Altres crèdits 0,00

     1. Crèdits amb les administracions públiques 22.400,62 -22.400,62 0,00

     2. Resta de crèdits 8.213.381,77 -8.213.381,77 0,00

A-6) Inversions mantingudes fins al venciment 0,00 0,00

A-7) Derivats de cobertura 0,00 0,00

A-8) Participació de la reassegurança en les provisions tècniques 0,00 0,00 0,00

I.   Provisió per a primes no consumides 0,00

II.  Provisions d'assegurança de vida 0,00

III. Provisió per a prestacions 0,00

IV. Altres provisions tècniques 0,00

A-9) Immobilitzat material i inversions immobiliàries 14.779.169,13 -12.487.554,28 2.291.614,85

I.   Immobilitzat material 12.899.970,77 -12.899.970,77 0,00

II.  Inversions immobiliàries 1.879.198,36 412.416,49 2.291.614,85

A-10) Immobilitzat intangible 330.381,72 -330.381,72 0,00

I.   Fons de comerç 0,00 0,00

II.  Drets econòmics derivats de carteres de pòlisses adquirides a mediadors 0,00 0,00

III. Altre actiu intangible 330.381,72 -330.381,72 0,00

A-11) Participacions en entitats del grup i associades 12.399.990,62 0,00 12.399.990,62

I.   Participacions en empreses associades 360,00

II.  Participacions en empreses multigrup

III. Participacions en empreses del grup 12.399.630,62

A-12) Actius fiscals 297.345,32 6.477.650,94 6.774.996,26

I.   Actius per impost corrent 84.528,88 0,00 84.528,88

II.  Actius per impost diferit 212.816,44 6.477.650,94 6.690.467,38

A-13) Altres actius 22.468,86 -22.468,86 0,00

I.   Actius i drets de reemborsament per retribucions a llarg termini al personal 0,00 0,00

II.  Comissions anticipades i altres despeses d'adquisició 0,00 0,00

III. Periodificacions 22.468,86 -22.468,86 0,00

IV. Resta d'actius 0,00 0,00

A-14) Actius mantinguts per a la venda 0,00 0,00

TOTAL ACTIU 43.369.038,45 -19.020.536,32 24.348.502,14
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Els actius i passius en el balanç econòmic a efectes de solvència es valoren a criteri de valor 
de  mercat, entenent com tal la descripció proposada a la Llei 20/2015, de 14 de juliol, 
d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores 
(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. 

PASSIU 31/12/2021 31/12/2021

Import comptable Import solvència

A-1) Passius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00

A-2) Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 0,00 0,00

A-3) Dèbits i partides a pagar 6.563.077,75 0,00 6.563.077,75

I.    Passius subordinats 0,00 0,00

II.   Dipòsits rebuts per reassegurança cedida 0,00 0,00

III.  Deutes per operacions d'assegurança

       1. Deutes amb assegurats 0,00 0,00

       2. Deutes amb mediadors 0,00 0,00

       3. Deutes condicionats 0,00 0,00

IV.   Deutes per operacions de reassegurança 0,00 0,00

V.    Deutes per operacions de coassegurança 0,00 0,00

VI.   Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00

VII.  Deutes amb entitats de crèdit 1.297.311,54 0,00 1.297.311,54

VIII. Deutes per operacions preparatòries de contractes d'assegurança 0,00 0,00

IX.   Altres deutes

        1. Deutes amb les administracions públiques 761.382,84 0,00 761.382,84

        2. Altres deutes amb entitats del grup i associades 122.771,20 0,00 122.771,20

        3. Resta d'altres deutes 4.381.612,17 0,00 4.381.612,17

A-4) Derivats de cobertura 0,00 0,00

A-5) Provisions tècniques 491.171,87 491.171,87

I.  Provisió per a primes no consumides 27.516,64

II. Provisió per a riscos en curs

III.Provisió d'assegurances de vida 0,00 0,00

     1. Provisió per a primes no consumides i riscs en curs 0,00 0,00

     2. Provisió matemàtica 0,00 0,00

     3. Provisió d'assegurances de vida en que el risc de la inversió és del prenedor de l'assegurança 0,00 0,00

IV. Provisió per a prestacions 96.465,41 0,00 96.465,41

V.  Provisió per a participació en beneficis i per a extorns 0,00 0,00

VI. Altres provisions tècniques: Decessos 0,00 0,00

VI. Altres provisions tècniques: Resta 367.189,82 0,00 367.189,82

A-6) Provisions no tècniques 58.907,57 0,00 58.907,57

I.   Provisions per a impostos i altres contingències legals 0,00 0,00

II.  Provisió per a pensions i obligacions similars 58.907,57 0,00 58.907,57

III. Provisió per a pagaments per convenis de liquidació 0,00 0,00

IV. Altres provisions no tècniques 0,00 0,00

A-7) Passius fiscals 103.100,22 103.104,12 206.204,34

I.   Passius per impost corrent 0,00 0,00

II.  Passius per impost diferit 103.100,22 103.104,12 206.204,34

A-8) Resta de passius 3.036.578,16 0,00 3.036.578,16

I.   Periodificacions 3.036.578,16 0,00 3.036.578,16

II.  Passius per asimetries comptables 0,00 0,00

III. Comissions i altres costos d'adquisició de la reassegurança cedida 0,00 0,00

IV.  Altres passius 0,00 0,00

A-9) Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda 0,00 0,00

TOTAL PASSIU 10.252.835,57 103.104,12 10.355.939,69

0,00
27.516,64

PATRIMONI NET

Import comptable Import solvència

B-1)  Fons propis 33.070.538,17 33.070.538,17

I. Fons mutual

1. Fons mutual 6.612.000,00 0,00 6.612.000,00

2. Fons mutual no exigit (-) 0,00 0,00

II.  Prima d'emissió 0,00

III. Reserves

    1. Legals i estatutàries 0,00 0,00

    2. Reserva d'estabilització 0,00 0,00

    3. Altres reserves 25.725.799,35 0,00 25.725.799,35

IV.  Accions pròpies 0,00

V.  Resultats d'exercicis anteriors

    1. Romanent 0,00 0,00

    2. Resultats negatius d'exercicis anteriors (-) 0,00 0,00

VI.   Altres aportacions de socis 0,00 0,00

VII.  Resultat de l'exercici 732.738,82 0,00 732.738,82

VIII. Dividend a compte i reserva d'estabilització a compte (-) 0,00 0,00

IX.   Altres instruments de patrimoni net 0,00 0,00

B-2)  Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00

I.    Actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00

II.   Operacions de cobertura 0,00 0,00

III.  Diferències de canvi i conversió 0,00 0,00

IV.  Correcció d'asimetries comptables 0,00 0,00

V.   Altres ajustos 0,00 0,00

B-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts 45.664,71 0,00 45.664,71

Ajustaments d'actiu -19.020.536,32 -19.020.536,32

Ajustaments de passiu -103.104,12 -103.104,12

TOTAL PATRIMONI NET 33.116.202,88 -19.123.640,44 13.992.562,44

TOTAL PASSIU i PATRIMONI NET 43.369.038,45 24.348.502,14
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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: 
 

 Altres crèdits de l’activitat no asseguradora de Mutuam: Comptes a cobrar de 

clients de l’activitat no asseguradora  (-8.213.381,77 € ). 

 Préstecs a entitats del grup i associades (-4.422.000,00 €) 
 Immobilitzat material. Immobles no assignats per l’entitat a la cobertura de  

provisions tècniques (-12.487.554,28 €). 
 Ajust per l’impost diferit, que és l’efecte impositiu de la resta del ajustos 

(+6.477.650,94€). 

 
Les principals diferències entre el 2020 i el 2021 de l’actiu, es deuen a un increment de la 
resta de crèdits, pels crèdits pendents de cobrar, principalment del Servei Català de la Salut 
i de la Direcció General d’autonomia personal i discapacitat. També hi ha una reducció dels 
préstecs a empreses del grup per devolucions de préstecs. També que pel 2021 no hem 
assignat al balanç assegurador els préstecs entre empreses del grup, doncs només poden 
computar els préstecs pignoraticis, i aquests no ho són. 
 
En el passiu, les diferències en els deutes amb entitats de crèdit, és per l’amortització de 
part dels préstecs rebuts. També s’incrementen les partides d’altres deutes, per l’augment 
del saldo de creditors i de remuneracions pendent de pagament. Les periodificacions per 
factures pendents d’emetre també s’han incrementat en el 2021. 
 
Altres provisions tècniques disminueixen per dos motius: 

1. Reducció de la provisió per prestacions, al tenir menys sinistres oberts de 
dependència. 

2. Disminució de la provisió matemàtica de la dependència per les baixes de 
mutualistes i per l’augment d’edat dels que encara estan en vigor. 
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5.2 D.2 Provisions tècniques 

PROVISIONS TÈCNIQUES I ACTIUS ASSIGNATS    

 31/12/2021  31/12/2021 

 
Import 

comptable 
  

Import 
solvència 

D'assegurances diferents a Unit Linked No-vida   No-vida 

Provisions tècniques      

Provisió per a primes no consumides i riscos en curs 27.516,64   27.516,64  

Provisions matemàtica d'assegurances de vida      

Provisió de participació en beneficis i per a extorns     0,00  

Provisió de sinistres pendents de liquidació o pagament 83.090,08   83.090,08  

Provisió de sinistres pendents de declaració 12.463,70   12.463,70  

Provisió de sinistres pendents, per despeses internes de liquidació 
de sinistres 911,63   911,63  

Altres provisions tècniques: Decessos 0,00   0,00  

   De contractes  anteriors a  l'1/01/2016    0,00  

   Import sobre la mesura transitòria de la provisió de decessos (-)    0,00  

   De contractes nous des de l'1/01/2016    0,00  

Altres provisions tècniques: Resta 367.189,82   367.189,82  

    0,00  

Total  (A) 491.171,87   491.171,87  

     

 
Import 

solvència   

 No-vida   

Actius assignats     

Efectiu i altres actius líquids equivalents (caixa, bancs c/c, vista) 2.860.721,26    

Dipòsits  en entitats de crèdit 0,00    

Préstecs 0,00    

Crèdits contra mediadors i prenedors d'assegurances 21.179,15    
Crèdits contra reasseguradors per la seva participación a la provisió 
de prestacions     

Títols de renda fixa/ Pagarés  0,00    

Títols de renda variable 12.399.990,62    

Institucions d'inversió col·lectiva 0,00    

Altres inversions financeres 0,00    

Immobles 2.291.614,85    

Total  (B) 17.573.505,88    

     

Diferència (B) - (A) 17.082.334,01    

 

5.3 D.3. Altres passius. 

 
No hi ha altres partides rellevants. 
 

5.4 D.4. Mètodes de valoració alternatius  

 
No procedeixen perquè no s’utilitzen per la mutualitat mètodes de valoració alternatius. 

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

6. E. Gestió del capital 
  

6.1 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 l'activitat asseguradora al nostre mercat, que ve determinat per: 
 
 La Directiva 2009/138/CE, en el CAPÍTOL VI, Secció 3. 
 El Reglament Delegat 2015/35, pel qual es completa la Directiva 2009/138/CE, CAPÍTOL 

IV. 
 Les Directrius de EIOPA: 

o EIOPA-BoS-14/167: Directrius sobre els fons propis complementaris. 
o EIOPA-BoS-14/168: Directrius sobre la classificació dels fons propis. 
o EIOPA-BoS-14/169: Directrius sobre els fons de disponibilitat limitada. 

 
Els Fons Propis Disponibles estaran constituïts per la suma dels Fons Propis Bàsics i dels 
Fons Propis Complementaris. 
 
Els Fons Propis Bàsics estan 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 II, inclosos els 
següents elements: 

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

fons propis bàsics per a les mútues i empreses similars, desemborsades. 
 

 Els comptes de mutualistes subordinats desemborsats (actualment no aplica a 
l’entitat). 

 
 

 Els fons excedentaris (beneficis acumulats que no s'han destinat a ser distribuïts 
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 l'article 70 del Reglament 

Delegat, que estableix que de l'excedent d'actius sobre passius s'ha de deduir, 
entre uns altres: l'import de les accions pròpies que posseeixi l'Entitat, els 
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dividends, distribucions i costos previsibles, i l'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: 
 

 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: 
 

1. 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: l'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. Perpetuïtat: no està limitat en el temps, o té una durada suficient per considerar la 
durada de les obligacions de l'entitat. 
 
5. Carregabilitat: 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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En funció de les característiques, podem classificar els fons propis, segons el seu nivell, 
segons es detalla a continuació: 
 
 

Característica Nivell/Tier 1 Nivell/Tier 2 
1. Subordinació Efectiva en cas de liquidació Efectiva en cas de liquidació 

2. Absorció de pèrdues 

- Ha d'estar desemborsat. 
- Primer element per absorbir 
pèrdues. 
- No ha d'entorpir una 
eventual recapitalització. 

- No ha d'estar completament 
desemborsat, sinó solament 
subscrit. 
- Element per absorbir 
pèrdues en determinat grau. 
- Pot ajornar-se el pagament 
del cupó en cas 
d'incompliment de cobertura 
de SCR. 

3. Permanència FFPP Bàsics amb disponibilitat 
permanent 

FFPP Bàsics sense 
disponibilitat permanent o 
FFPP Complementaris amb 
disponibilitat permanent. 

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

QUALITAT 
NATURALESA 

FFPP Bàsic FFPP Complementaris 

Alta 

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

 

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

Mitjana 

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

 

Tier 3 
La Resta de FFPP Complementaris 

Baixa 

 
Tier 3 
La Resta de FFPP Bàsic 

 

- 
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5. a) Lliure d’ incentius d’ 
amortització 

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

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

5.b) Absència de despeses 
fixes 

La remuneració pot 
cancel·lar-se en cas 
d'incompliment del SCR, en 
aquest cas només pot pagar-
se en excepcionals 
circumstàncies sota 
autorització del Supervisor. 
No ha de ser una remuneració 
fixa. 

La remuneració pot diferir-se 
en el temps en cas 
d'incompliment del SCR, en 
aquest cas només pot pagar-
se en excepcionals 
circumstàncies sota 
autorització del Supervisor. 

5.c ) Absència de 
compromisos o gravàmens 

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. 

 
 
 
 
S'estableixen les següents restriccions d'acord amb la Directiva: 
 

 Pel que fa a la cobertura del Capital de Solvència Obligatori (CSO): 
 
o Els FFPP de Nivell 1, 2 i 3 són admissibles. 
o Els FFPP Bàsics i Complementaris són admissibles. 
o La proporció de fons propis admissibles de Nivell 1 ha de ser superior a la proporció dels 

fons propis elegibles de Nivell 2. 
o La proporció de fons propis admissibles de Nivell 2 ha de ser superior a la proporció dels 

fons propis elegibles de Nivell 3. 
 

 Pel que fa a la cobertura del Capital Mínim Obligatori (CMO): 
 
o Només els FFPP de Nivell 1 i 2 són admissibles. 
o Només els FFPP Bàsics són admissibles. 
o La proporció de fons propis admissibles de Nivell 1 ha de ser superior a la proporció dels 

fons propis elegibles de Nivell 2. 
 
Independentment de l'anterior, l'Entitat estableix els següents límits que no requereixen 
aprovacions addicionals, a l'efecte de cobrir el CSO: 
 

 La proporció de fons propis de Nivell 1 ha de ser superior al 50% del total de fons propis. 

 La proporció de fons propis de Nivell 3 ha de ser inferior al 15%. 
  
Així mateix, a l'efecte de cobrir el CMO, l'Entitat mantindrà una proporció mínima de fons 
propis de Nivell 1 d'un 80%. 
 
En cas de superar-se aquestes proporcions es requerirà aprovació de la Junta de Govern. 
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Seran d’aplicació també les següents consideracions:  
 
 

 Participacions en entitats financeres o d'assegurances: 
 
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. 
o 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 Nivell 3. 

o Qualsevol fons de comerç inherent en la valoració de la participació ha de ser exclòs 
dels fons propis admissibles. 

o L'excés en l'import de la participació deduïts 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 

 
Import admissible per cobrir el CSO i el CMO  
 
ESTAT DE SOLVÈNCIA 

    

Fons propis     

 Total Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Fons propis bàsics 13.992.562,44 7.508.299,41 0,00  6.484.263,03 

Fons mutual 6.612.000,00  6.612.000,00      

 0,00        

 Reserva de conciliació 896.299,41 896.299,41     

 Passius subordinats 0,00        

 Import equivalent al valor dels actius per 

impostos diferits 6.484.263,03     6.484.263,03   

     

Fons propis complementaris 0,00    0,00  0,00  

Fons mutual no desemborsat ni exigit 0,00    0,00    

Derrames futures exigibles durant els 12 mesos 

següents 0,00        

Altres (amb autorització de l'organisme 

supervisor català) 0,00        

     

Suma 13.992.562,44 7.508.299,41 0,00  6.484.263,03 

Total fons propis     

disponibles per cobrir el CSO 
13.992.562,44 7.508.299,41 0,00  6.484.263,03 

disponibles per cobrir el CMO 
7.508.299,41 7.508.299,41 0,00    

admissibles per cobrir el CSO 
11.262.449,12 7.508.299,41 0,00  3.754.149,70 

admissibles per cobrir el CMO 
7.508.299,41 7.508.299,41 0,00    
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IMPACTE DE LES MESURES SOBRE GARANTIES A LLARG TERMINI I LES MESURES TRANSITÒRIES

Sense mesura 

transitoria sobre 

les provisions 

tècniques brutes

Impacte de la 

mesura transitòria 

sobre les 

provisions 

tècniques brutes

Sense ajust per 

volatilitat i sense 

altres mesures 

transitòries

Impacte de l'ajust 

per volatilitat fixat 

en zero

Provisions tècniques brutes 491.171,87 491.171,87 0,00 491.171,87

Fons propis bàsics                                       

(excedent dels actius respecte els passius)
13.992.562,44 13.992.562,44 0,00 13.992.562,44 0,00

Capital de solvència obligatori 1.617.316,36

Capital mínim obligatori 539.105,45

Import amb 

mesures de 

garanties a llarg 

termini i mesures 

transitòries

Impacte de les mesures de garanties a llarg termini i les mesures transitòries 

(enfocament gradual)
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6.2 E.2 Capital de solvència obligatori i capital mínim obligatori 

 

 
 
 
 
El principal risc al qual està exposada l’entitat és el risc de mercat el qual representa un 
99,71 % del risc total. Aquest risc ve derivat principalment, pel subrisc d'accions per les 
Inversions en empreses del grup i associades. 
 

CSO

MERCAT

INCOMPLIMENT DE 

LA CONTRAPART 

(Reassegurança)

VIDA MALALTIA NO-VIDA

Total 4.285.784,56 0,00 0,00 23.900,36 24.910,04

M atriu de co rrelacio ns Mercat Incompliment Vida Malaltia No-vida

Mercat 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

Incompliment 0,25 1,00 0,25 0,25 0,50

Vida 0,25 0,25 1,00 0,25 0,00

Malaltia 0,25 0,25 0,25 1,00 0,00

No-vida 0,25 0,50 0,00 0,00 1,00

CSO bàsic 4.298.108,48

Càlcul en base a les Quotes 3.605,08

Càlcul en base a les provisions tècniques 14.735,16

Despeses UL de l'exercici

CSO operacional 14.735,16

Ajustament CSO -1.078.210,91

CSO abans reducció 3.234.632,73

(seleccionar desplegable) Tipus 1: Mutualitats amb import anual de quotes superior a 5 milions d'euros. Coefic ient a aplicar: 75%

Coeficient segons l'art.148.6 del RD 1060/2015: 50% Tipus 2: Mutualitats amb possibilitat de realitzar derrames de quotes o reduir prestacions, amb quotes inferiors a 5 milions d'euros en 3 anys consecutius. Coefic ient a aplicar: 50%.

Tipus 3: Mutualitats de previsió escolar. Coefic ient a aplicar: 25%.

CSO Final 1.617.316,36

Fons propis per cobrir el CSO 11.262.449,12

Superàvit/Dèficit de CSO 9.645.132,75

Càlcul CSO bàsic

Càlcul CSO operacional

Càlcul ajustament CSO
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L’entitat presenta un rati de solvència sobre el CSO de 696 % , i sobre el CMO d’un 1.392 %. 

 
6.3 E.3 Ús del 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. 
 
6.4 E.4 Diferències entre la fórmula estàndard i qualsevol model intern utilitzat  

No s’ha utilitzat cap model intern. 
 
6.5 E.5 Incompliment del capital mínim obligatori i el capital de solvència 

obligatori  

No s’incompleixen ni el CSO ni el CMO. 
 

6.6 E.6 Qualsevol altra informació 

No existeix cap altre informació significativa. 
 
 
 
 
 
 

Capital mínim obligatori (CMO)

1/3 de CSO 539.105,45

Càlcul import mínim absolut CMO No-vida

(Segons l'article 78.5 LOSSEAR) (seleccionar desplegable)

300.000,00

Càlcul import mínim absolut CMO

(Segons l'article 78.3 LOSSEAR) 3.700.000,00

Sí

Import mínim absolut CMO 300.000,00

Superàvit/ Dèficit de Solvència

CMO Final 539.105,45

Fons propis per cobrir el CMO 7.508.299,41

Superàvit/Dèficit de CMO 6.969.193,96
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El sotasignant, actuant com secretari de la Junta de Govern de MUTUAM, Mútua de Previsió 
Social a quota fixa, amb CIF. núm. V-08210676, amb el vistiplau del seu President, 
CERTIFICA que: 
 
• El present Informe periòdic de supervisió, numerat de la pàgina 1 a la pàgina 39 més la 
present, ha estat aprovat per la Junta de Govern de Mutuam, MPS, a Barcelona en data 30 
de març de 2022, en sessió celebrada per videoconferència que assegura l’autenticitat i la 
connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot, acceptada per 
tots els membres de la Junta de Govern que estaven tot ells presents en remot. 
 
• Que, pel que fa a la signatura física de l’esmentat informe, tots els membres de la Junta 
de Govern van adoptar, en el marc de l'esmentada sessió, l'acord de delegar aquesta 
signatura a favor del  President de la Junta de Govern el senyor Josep Arqués Surinyac i del  
Secretari el senyor Josep Lluis Vilaseca Requena. Per aquesta raó s'ometen les signatures 
dels següents membres de la Junta de Govern: 
 
Aurora Sanz Manrique (Vicepresidenta primera)  
Manel Jovells Cases , (Vicepresident segon)  
Antoni Arteman Jané, vocal 
MªDulce Fontanals de Nadal, vocal 
Anna Olivé Torralba, vocal 
Ramon Massaguer Meléndez, vocal 
 
• Aquest Secretari ha constatat l'autenticitat dels documents adjunts i la seva coincidència 
amb els documents aprovats pels membres de la Junta de Govern, que en cap cas van 
manifestar oposició a l'acord d’aprovació. 
 
El que certifica, amb el vistiplau del President de la Junta de Govern, a Barcelona, a 30 de 
març de 2022. 
 
 
 
 
 
________________     ________________________ 
President      Secretari   
Josep Arqués Surinyac    Josep Lluís Vilaseca Requena 
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