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MUTUAM, Mútua de Previsió Social
i societats dependents (grup consolidat)
BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2021 – 31 DE DESEMBRE DE 2020
ACTIU
A-1) Efectiu i altres actius líquids equivalents
A-5) Préstecs i partides a cobrar
V. Crèdits per operacions d'assegurança directa
1. Prenedors d'assegurança
IX. Altres crèdits
1. Crèdits amb les Administracions Públiques
2. Resta de crèdits
A-9) Immobilitzat material i inversions immobiliàries
I. Immobilitzat material
II. Inversions immobiliàries
A-10) Immobilitzat intangible
I. Fons de comerç de consolidació
III. Altre actiu intangible
A-11) Participacions en entitats del grup i associades
I. Participacions en empreses associades
A-12) Actius fiscals
I. Actius per impost corrent
II. Actius per imposts diferit
A-13) Altres actius
III. Periodificacions
IV. Resta d’actius
TOTAL ACTIU

Notes de la
memòria
11.1
11.1

13

6
7
5
8
11.1
13

31.12.2021
4.974.836,21
12.054.280,26
21.179,15
21.179,15
12.033.101,11
149.363,98
11.883.737,13
30.417.194,50
28.537.996,14
1.879.198,36
2.060.786,17
1.374.473,16
686.313,01
360,00
360,00
370.074,03
84.528,88
285.545,15
157.842,56
79.172,94
78.669,62
50.035.373,73

31.12.2020
1.881.886,25
13.622.484,21
9.787,93
9.787,93
13.612.696,28
97.805,86
13.514.890,42
30.677.995,84
28.734.529,68
1.943.466,16
2.469.066,26
1.649.367,79
819.698,47
360,00
360,00
298.442,06
141,85
298.300,21
184.834,43
76.194,41
108.640,02
49.135.069,05

Les notes de la memòria consolidada adjunta formen part integrant d'aquest balanç.
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MUTUAM, Mútua de Previsió Social
i societats dependents (grup consolidat)
BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2021 – 31 DE DESEMBRE DE 2020
PASSIU
A-3) Dèbits i partides a pagar
VII. Deutes amb entitats de crèdit
IX. Altres deutes
1. Deutes amb les Administracions públiques
3. Altres deutes restants
A-5) Provisions tècniques

Notes de la
memòria
11.2

13
4.11; 27

I. Provisió per a quotes no consumides
IV. Provisió per a prestacions
VI. Altres provisions tècniques
A-6) Provisions no tècniques

17

II. Provisió per a pensions i obligacions similars
A-7) Passius fiscals

13

I. Passius per impostos corrents
II. Passius per impostos diferits
A-8) Resta de passius
I. Periodificacions
TOTAL PASSIU
PATRIMONI NET

TOTAL PASSIU i PATRIMONI NET

9.870.340,06
1.297.311,54
8.573.028,52
1.148.423,21
7.424.605,31
491.171,87
27.516,64
96.465,41
367.189,82
58.907,57
58.907,57
121.111,61
18.011,39
103.100,22
3.023.988,84
3.023.988,84
13.565.519,95

B-1) Fons propis
I. Fons mutual
1. Fons mutual
II . Reserves
3. Altres reserves
IV. Reserves en societats consolidades
V. Resultat de l'exercici
B-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
TOTAL PATRIMONI NET

31.12.2021

11.3.5
11.3.5
11.3.5
19

31.12.2021
36.341.869,73
6.612.000,00
6.612.000,00
25.725.799,35
25.725.799,35
2.833.760,29
1.170.310,09
127.984,05
36.469.853,78
50.035.373,73

31.12.2020
10.922.799,38
2.674.414,30
8.248.385,08
1.280.761,60
6.967.623,48
596.264,38
29.239,75
137.415,77
429.608,86
88.742,18
88.742,18
255.496,78
137.448,91
118.047,87
2.071.542,52
2.071.542,52
13.934.845,24
31.12.2020
35.067.973,76
6.612.000,00
6.612.000,00
25.196.579,39
25.196.579,39
2.226.482,53
1.032.911,84
132.250,05
35.200.223,81
49.135.069,05

Les notes de la memòria consolidada adjunta formen part integrant d'aquest balanç.
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MUTUAM, Mútua de Previsió Social
i societats dependents (grup consolidat)
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE L’EXERCICI FINALITZAT
A 31 DE DESEMBRE DE 2021 – 31 DE DESEMBRE DE 2020
COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS
I. COMPTE TÈCNIC-ASSEGURANÇA NO VIDA
I.1. Quotes imputades a l'exercici netes de reassegurança
a. Quotes meritades
a.1. Assegurança directa
d. Variació de la provisió per a quotes no consumides i per a riscs en curs ( + o -)
d.1. Assegurança directa
I.2. Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions
a. Ingressos procedents de les inversions immobiliàries
I.3. Altres ingressos tècnics
I.4. Sinistralitat de l'exercici neta de reassegurança
a. Prestacions i despeses pagades
a.1. Assegurança directa
b. Variació de la provisió per a prestacions (+ o -)
b.1. Assegurança directa
c. Despeses imputables a prestacions
I.5. Variació d'altres provisions tècniques netes de reassegurança (+ o -)
I.7. Despeses d'explotació netes
b. Despeses d'administració
I.8. Altres despeses tècniques (+ o -)
d. Altres
I.9 . Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions
a. Despeses de gestió de l'immobilitzat material i de les inversions
a.1 Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries
I.10 Subtotal (Resultat del Compte Tècnic de l'Assegurança No Vida)

Notes
de la
memòria

27

27

27

31.12.2021

31.12.2020

120.169,39
118.446,28
118.446,28
1.723,11
1.723,11
93.544,91
93.544,91
36.340,75
-58.602,56
-59.046,55
-59.046,55
40.950,36
40.950,36
-40.506,37
62.419,04
-17.005,80
-17.005,80
-28.487,02
-28.487,02
-101.265,49
-101.265,49
-101.265,49
107.113,22

149.819,30
138.910,27
138.910,27
10.909,03
10.909,03
93.688,73
93.688,73
22.596,61
-137.785,24
-38.088,24
-38.088,24
-63.752,67
-63.752,67
-35.944,33
-3.963,76
-17.789,08
-17.789,08
-31.140,20
-31.140,20
-107.439,41
-107.439,41
-107.439,41
-32.013,05

Les notes de la memòria consolidada adjunta formen part integrant d'aquest Compte de pèrdues i guanys.
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MUTUAM, Mútua de Previsió Social
i societats dependents (grup consolidat)
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE L’EXERCICI FINALITZAT
A 31 DE DESEMBRE DE 2021 – 31 DE DESEMBRE DE 2020 (continuació)
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (CONTINUACIÓ)
III. COMPTE NO TÈCNIC
III.1. Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions
a. Ingressos procedents de les inversions immobiliàries
d. Beneficis en realització de l'immobilitzat material i de les inversions
d.1. De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries
III.2. Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions
a. Despeses de gestió de les inversions
a.2. Despeses d'inversions materials
III.3. Altres ingressos
b. Resta d'ingressos
III.4. Altres despeses
b. Resta de despeses
III.5. Subtotal (Resultat del Compte No Tècnic)

Notes
de la
memòria

26
26

31.12.2021

31.12.2020

194.256,73
150.139,80
151.500,46
150.139,80
0,00
42.756,27
42.756,27
0,00
-32.697,32
-53.081,60
-32.697,32
-53.081,60
-32.697,32
-53.081,60
58.737.190,53 57.473.005,92
58.737.190,53 57.473.005,92
-57.386.808,95 -56.142.631,00
-57.386.808,95 -56.142.631,00
1.511.940,99
1.427.433,12
0,00
0,00

0,00
0,00

1.619.054,21

1.395.420,07

-448.744,12

-362.508,23

1.170.310,09

1.032.911,84

0,00

0,00

III.10. Resultat de l'exercici (III.8 + III.9)

1.170.310,09

1.032.911,84

Resultat de l'exercici atribuït a l'Entitat dominant

1.170.310,09

1.032.911,84

0,00

0,00

Deteriorament fons de comerç
Participació en pèrdues societats posades en equivalència
III.6. Resultat abans d'impostos (I.10 + II.12 + III.5)
III.7. Impost sobre Beneficis
III.8. Resultat procedent d'operacions continuades (III.6 + III.7)
III.9. Resultat procedent d'operacions interrompudes net d'impostos (+ o -)

Resultat de l'exercici atribuït als Socis Externs

11.5

Les notes de la memòria consolidada adjunta formen part integrant d'aquest Compte de pèrdues i guanys.
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MUTUAM, Mútua de Previsió Social
i societats dependents (grup consolidat)
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI FINALITZAT
A 31 DE DESEMBRE DE 2021 – 31 DE DESEMBRE DE 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

Notes

I) RESULTAT DE L'EXERCICI ATRIBUIT A L'ENTITAT
DOMINANT
II) ALTRES INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

2021

2020

1.170.310,09 1.032.911,84
-4.266,00

-4.266,00

II.1. Actius financers disponibles per a la venda

0,00

0,00

II.2 Cobertura dels fluxos d'efectiu

0,00

0,00

II.3. Cobertura d'inversions netes en negocis a l’estranger

0,00

0,00

II.4. Diferències de canvi i conversió

0,00

0,00

II.5. Correccions d'asimetries comptables

0,00

0,00

II.6. Actius mantinguts per a la venda

0,00

0,00

II.7. Guanys / (pèrdues) actuarials per retribucions a llarg termini
al personal

0,00

0,00

-4.266,00

-4.266,00

0,00

0,00

II.8. Altres ingressos i despeses reconegudes
II.9. Impost sobre beneficis
III) TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

19

1.166.044,09 1.028.645,84

Les notes de la memòria consolidada adjunta formen part integrant d'aquest Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
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MUTUAM, Mútua de Previsió Social
i societats dependents (grup consolidat)
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI FINALITZAT
A 31 DE DESEMBRE DE 2021 – 31 DE DESEMBRE DE 2020
ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL
PATRIMONI NET CORRESPONENT A
L'EXERCICI ACABAT EL 31/12/2021 i
31/12/2020
A. SALDO FINAL DE L' ANY 2019
I. Ajustos per canvis de criteri 2019 i anteriors.
II. Ajustos per errors 2019 i anteriors.
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' ANY 2020
I. Total ingressos i despeses reconegudes
II. Operacions amb socis o mutualistes
III. Altres variacions del patrimoni net
3. Altres variacions
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020
I. Ajustos per canvis de criteri 2020
II. Ajustos per errors 2020
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021
I. Total ingressos i despeses reconegudes
II. Operacions amb socis o mutualistes
III. Altres variacions del patrimoni net.
3. Altres variacions
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2021
ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL
PATRIMONI NET CORRESPONENT A
L'EXERCICI ACABAT EL 31/12/2021 i
31/12/2020
A. SALDO FINAL DE L' ANY 2019
I. Ajustos per canvis de criteri 2019 i anteriors.
II. Ajustos per errors 2019 i anteriors.
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' ANY 2020
I. Total ingressos i despeses reconegudes
II. Operacions amb socis o mutualistes
III. Altres variacions del patrimoni net
3. Altres variacions
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020
I. Ajustos per canvis de criteri 2020
II. Ajustos per errors 2020
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021
I. Total ingressos i despeses reconegudes
II. Operacions amb socis o mutualistes
III. Altres variacions del patrimoni net.
3. Altres variacions
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2021

Capital o
fons mutual
escripturat

Reserves
Entitat
Dominant

6.612.000,00
0,00
0,00
6.612.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.612.000,00
0,00
0,00
6.612.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.612.000,00

24.713.315,43
0,00
0,00
24.713.315,43
0,00
0,00
483.263,96
483.263,96
25.196.579,39
0,00
0,00
25.196.579,39
0,00
0,00
529.219,96
529.219,96
25.725.799,35

Ajustament
per canvis de
valors
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Reserves en
Societats
Consolidades

Resultat de
l’exercici

2.293.418,03
416.328,46
0,00
0,00
0,00
0,00
2.293.418,03
416.328,46
0,00 1.032.911,84
0,00
0,00
-66.935,50
-416.328,46
-66.935,50
-416.328,46
2.226.482,53 1.032.911,84
0,00
0,00
0,00
0,00
2.226.482,53 1.032.911,84
0,00 1.170.310,09
0,00
0,00
607.277,76 -1.032.911,84
607.277,76 -1.032.911,84
2.833.760,29 1.170.310,09

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts
136.516,05
0,00
0,00
136.516,05
-4.266,00
0,00
0,00
0,00
132.250,05
0,00
0,00
132.250,05
-4.266,00
0,00
0,00
0,00
127.984,05

Socis
externs
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
34.171.577,97
0,00
0,00
34.171.577,97
1.028.645,84
0,00
0,00
0,00
35.200.223,81
0,00
0,00
35.200.223,81
1.166.044,09
0,00
103.585,88
103.585,88
36.469.853,78

Les notes de la memòria consolidada adjunta formen part integrant de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
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MUTUAM, Mútua de Previsió Social
i societats dependents (grup consolidat)
ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU DE L’EXERCICI FINALITZAT
A 31 DE DESEMBRE DE 2021 – 31 DE DESEMBRE DE 2020
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
A.1) Activitat asseguradora
1.- Cobraments de l'assegurança directa, coassegurança i reassegurança acceptada
2.- Pagaments de l'assegurança directa, coassegurança i reassegurança acceptada
7.- Altres cobraments d'explotació
8.- Altres pagaments d'explotació
9.- Total cobraments d'efectiu de l'activitat asseguradora (1+3+5+7) = I
10.-Total pagaments d'efectiu de l'activitat asseguradora (2+4+6+8) = II
A.2) Altres activitats d'explotació
3.- Cobraments d'altres activitats
4.- Pagaments d'altres activitats
5.- Total cobraments d'efectiu d'altres activitats d'explotació (1+3) = III
6.- Total pagaments d'efectiu d'altres activitats d'explotació (2+4) = IV
7.- Cobraments i pagaments per impost sobre beneficis (V) (+/-)
A.3) Total fluxos d'efectiu nets d'activitats d'explotació (I-II+III-IV+V)
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
B.2) Pagaments d'activitats d'inversió
1.- Immobilitzat material
3.- Actius intangibles
8.- Total pagaments d'efectiu de les activitats d'inversió (1+2+3+4+5+6+7) = VII
B.3) Total fluxos d'efectiu d'activitats d'inversió (VI - VII)

Notes

6
8

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
C.1) Cobraments d'activitats de finançament
4.- Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament
5.- Total cobraments d'efectiu de les activitats de finançament (1+2+3+4) = VIII
C.2) Pagaments d'activitats de finançament
1.- Interessos pagats
5.- Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament
6.- Total pagaments d'efectiu de les activitats de finançament (1+2+3+4+5) = IX
C.3) Total fluxos d'efectiu nets d'activitats de finançament (VIII - IX)
Efecte de les variacions dels tipus de canvi (X) (+/-)
Total augment / disminucions d'efectiu i equivalents (A.3 + B.3 + C.3 + X)
Efectiu i equivalents a l'inici del període
Efectiu i equivalents al final del període

31.12.2021

31.12.2020

118.446,28
99.552,92
36.340,75
45.492,82
154.787,03
145.045,74

138.910,27
74.032,57
22.596,61
48.929,28
161.506,88
122.961,85

61.291.766,72
55.844.062,12
61.291.766,72
55.844.062,12
633.845,53
6.091.291,42

54.935.506,23
52.691.155,25
54.935.506,23
52.691.155,25
-252.815,53
2.030.080,48

1.479.270,59
109.270,79
1.588.541,38
-1.588.541,38

1.124.557,86
188.272,91
1.312.830,77
-1.312.830,77

0,00
0,00

0,00
0,00

32.697,32
1.377.102,76
1.409.800,08
-1.409.800,08

53.081,60
1.470.266,42
1.523.348,02
-1.523.348,02

3.092.949,96
1.881.886,25
4.974.836,21

-806.098,31
2.687.984,56
1.881.886,25

Components de l'efectiu i equivalents al final del període

Notes

31.12.2021

31.12.2020

1.- Caixa i bancs
Total efectiu i equivalents al final del període (1 + 2 - 3)

11.3.3

4.974.836,21
4.974.836,21

1.881.886,25
1.881.886,25

Les notes de la memòria consolidada adjunta formen part integrant de l'Estat de Fluxos d’efectiu.
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MUTUAM, Mútua de Previsió Social
i societats dependents (grup consolidat)
Memòria dels comptes anuals consolidats corresponents a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2021
(Expressat en euros)

NOTA 1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
1.1. Entitat dominant.
L'Entitat Dominant 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. El CNAE principal es el 6.512.
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 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 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 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 sòcio-sanitària a
domicili 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.
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Manté Concert amb la DIRECCIÓ GENERAL DE L’AUTONOMIA PERSONAL I DISCAPACITATS (D.G.A.P.D, antic
D.G.P.S.) 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 Residencia 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), 76 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 15 places residencials a l’Hospital Sociosanitari de Girona, 3 places residencials al
Hospital Sociosanitari de Güell, 13 places residencials i 25 places de centre de dia al Centre Creueta, 22 places
residencials i 13 places de centre de dia a la residencia les Franqueses, i 10 places de salut mental, 31 places de
residencia i 20 places de centre de dia a la Residencia Mutuam-Manresa.
1.2. Societats dependents.
Les Societats dependents incloses a la consolidació al 31 de desembre de 2021 es relacionen a continuació:

Import
de la
participació

Societats dependents

Data de
constitució

Domicili

Mutuam a Casa, S.L.U.

13-feb-97

Barcelona

Mutual Gestión Integral,
S.L.U. (*)

25-feb-99

Barcelona 10.695.900,00

31-jul-02

Barcelona

Residències Mutuam,
S.L.U. (*)

3.730,62

1.700.000,00

%
de
Capital

Tipus de
participació
de la
societat
matriu

Mètode
de
Consolidació

Supòsit que
determina la seva
configuració com
a Societat
Dependent

100,00

Directa

Integració
Global

Majoria dels
drets de vot

100,00

Directa

Integració
Global

Majoria dels
drets de vot

100,00

Directa

Integració
Global

Majoria dels
drets de vot

(*) Societat sotmesa a auditoria obligatòria
Les activitats realitzades per les societats dependents, d’acord amb l’objecte social reflectit als seus estatuts, són les
següents:
-

L’activitat de la societat Mutuam a Casa, S.L.U. consisteix en la prestació de serveis integrals d’assistència a la
persona inclosos els de custodia, companyia, atenció sanitària, higiene personal, fisioteràpia, rehabilitació
funcional i podologia.

-

L’activitat de la societat Mutual Gestión Integral, S.L.U. consisteix en la direcció, gestió i explotació de centres
sociosanitaris, centres residencials per a Gent Gran, habitatges tutelats, etc.

-

L’activitat de la societat Residències Mutuam, S.L.U. consisteix en l’explotació de centres socio assistencials,
Residències Geriàtriques, mitjançant el lloguer d’edificis, la compra o construcció d’aquests, així com locals,
cases, masies o qualsevol altra que s’adapti a l’activitat socio assistencial.

L’exercici social de totes les societats dependents coincideix amb l’any natural, a l’igual que l’exercici social de l’Entitat
dominant. L’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2021 és l’últim exercici tancat i són els seus comptes l’objecte d’aquesta
consolidació.
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Els comptes anuals corresponents a les societats dependents Mutual Gestión Integral, S.L.U. i Residències Mutuam, S.L.U.
han estat sotmesos a auditoria de forma obligatòria. D'altra banda, els comptes anuals corresponent a la societat dependent
Mutuam a Casa, S.L.U. no han estat sotmesos a auditoria obligatòria, d’acord amb l’article 263.2 del Text Refós de la Llei
de Societats de Capital, tot i que han estat objecte d’informe de revisió per part dels mateixos auditors.
Els comptes anuals consolidats de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2020 del grup MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ
SOCIAL I SOCIETATS DEPENDENTS (GRUP CONSOLIDAT) es van formular el 26 de març de 2021 i van ser dipositats
al Registre Mercantil de Barcelona.
L’euro és la moneda en què es presenten els comptes anuals.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1 Imatge fidel
Els Comptes Anuals consolidats adjunts, han estat obtinguts dels registres comptables de Mutuam M.P.S. i de
les Societats dependents que formen el grup, i es presenten d'acord amb les disposicions vigents en matèria
comptable, que es deriven del Reial decret 1514/2007 pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, del Reial
Decret 1317/2008 pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat d'entitats asseguradores i les seves modificacions,
del Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores
i reasseguradores, de la normativa general relativa a aquestes entitats, de les disposicions reguladores
establertes per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresoreria i de la resta de legislació i
normativa que li és d'aplicació, les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats establertes al
Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels fluxos d'efectiu de l’Entitat.
Els comptes anuals individuals de MUTUAM al 31 de desembre de 2021 han estat formulats per la Junta
Directiva, en document separat d’aquests comptes anuals consolidats. Es sotmetran a aprovació de l'Assemblea
General i hauran de ser dipositats al Registre Mercantil una cop hagin estat aprovats per l'Assemblea General.
Tanmateix, els comptes anuals individuals de les societats dependents a la mateixa data han estat formulats pels
administradors de les distintes societats, en documents separats d’aquests comptes anuals consolidats, es
sotmetran a aprovació de les corresponents Juntes Ordinàries i hauran de ser dipositats al Registre Mercantil
una cop hagin estat aprovats per les Juntes de Socis. S’estima que tots els comptes anuals individuals seran
aprovats sense modificacions.
Per donar més informació, i donat que l’Entitat Dominant es regeix amb caràcter general pel Reial Decret
1317/2008 pel que s’aprova el Pla de Comptabilitat d’entitats asseguradores, el balanç consolidat, el compte de
pèrdues i guanys consolidat l’estat de canvis en el patrimoni net consolidat, l’estat de fluxos d’efectiu consolidat
i la memòria consolidada han estat formulats d’acord amb els formats establerts al Reial Decret pel qual es regeix
l’Entitat Dominant.
Els Comptes Anuals Consolidats adjunts corresponents a l'exercici 2021 s'han de sotmetre dins el termini legal
a l'aprovació de l’Assemblea General de Mutuam, M.P.S. La Junta de Govern considera que seran ratificades
sense canvis significatius.
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2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats
Els Comptes Anuals Consolidats adjunts s'han formulat aplicant els principis comptables establerts en el Codi de
Comerç, en el Pla de Comptabilitat d'Entitats Asseguradores i en el Pla General de Comptabilitat. Amb l’objecte
que els comptes mostrin la imatge fidel, no ha estat necessari aplicar principis comptables no obligatoris.
2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
A data de tancament de l’exercici no existeixen incerteses ni riscos que puguin suposar canvis significatius al
valor dels actius o passius del Grup Consolidat a l’exercici següent.
La informació continguda en aquests comptes anuals consolidats és responsabilitat de la Junta de Govern de
l’Entitat Dominant. En els presents comptes anuals consolidats s’han utilitzat estimacions realitzades per la Junta
de govern de l’Entitat dominant per a valorar algun dels actius, passius, ingressos i compromisos que figuren
enregistrats en ells. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:
•
•
•
•
•

La valoració d'actius per determinar l'existència de pèrdues per deteriorament d'aquests.
La vida útil dels actius materials i intangibles.
Les hipòtesis emprades per al càlcul del valor raonable dels instruments financers.
La probabilitat d'ocurrència i l'import dels passius d'import indeterminat o contingents.
La recuperabilitat dels actius per impostos diferits basant-se en estimacions de resultats futurs.

Tot i que aquestes estimacions s'han realitzat en funció de la millor informació disponible a la data de formulació
d'aquests comptes anuals consolidats sobre els fets analitzats, és possible que esdeveniments que puguin tenir
lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en propers períodes, el que es faria de forma
prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes anuals futurs.
No existeixen dubtes sobre el funcionament normal del Grup, per la qual cosa els Comptes Anuals Consolidats
han estat elaborats sota el principi d’empresa en funcionament.
2.4 Comparació de la informació
Als efectes de l’obligació establerta a l’article 35.6 del Codi de Comerç, i als efectes derivats de l’aplicació del
principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals consolidats, corresponents a l’exercici
acabat el 31 de desembre de 2021 es reflecteixen xifres comparatives corresponents a l’exercici anterior.
Els comptes anuals consolidats seran verificats pels auditors KRESTON IBERAUDIT, S.L.P.
Canvis en el perímetre de consolidació:
No s’han produït canvis al perímetre de consolidació.
2.5 Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç.
2.6 Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici a què fan referència els presents comptes anuals consolidats no han tingut lloc modificacions
en criteris comptables.
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2.7 Correcció d’errors
No s’ha detectat l’existència d’errors al tancament d’exercici que obliguin a reformular els comptes ni a corregir
la informació patrimonial d’exercicis anteriors.
2.8 Criteris d’imputació d’ingressos i despeses
El criteri utilitzat per a la imputació de qualsevol dels ingressos i despeses corresponents a l’única activitat
asseguradora realitzada, l’activitat de no vida, en els diversos rams, i a la resta d’ingressos i despeses ha estat
el de meritament.

NOTA 3. APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L’ENTITAT DOMINANT
La proposta de distribució de resultat de l’Entitat dominant corresponent a l’exercici 2021 i 2020 formulada per la Junta
Directiva a l’Assemblea General és la següent:
Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys
Total

2021
732.738,82
732.738,82

2020
478.122,93
478.122,93

Aplicació
A reserves voluntàries
A reserves de capitalització
Total

671.548,87
61.189,95
732.738,82

427.096,18
51.026,75
478.122,93

NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els Comptes Anuals Consolidats han estat formulats d’acord amb els principis comptables i normes de valoració i
classificació assenyalades al Pla de Comptabilitat de les Entitats Asseguradores aprovat per el Real Decret 1317/2008 de
24 de juliol de 2008 (BOE, 11 de setembre de 2008), al Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant Reial Decret
1514/2007, de 16 de novembre, així com la resta de legislació aplicable segons s’ha comentat a la nota 2.1 anterior.
Els principis comptables i les normes de valoració més significatius aplicats a la presentació dels comptes anuals
consolidats són els que es descriuen a continuació:
4.1

Principis de consolidació.
Els comptes anuals consolidats han estat elaborats per aplicació del mètode d’integració global per a les societats
dependents i mitjançant l’aplicació del procediment de posada en equivalència per a les societats associades.
Tots els comptes anuals utilitzats al procés de consolidació corresponen a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de
2021.
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4.2

Fons de comerç de consolidació.
El fons de comerç representa l’excés, en la data d’adquisició, del cost de la combinació de negocis sobre el valor
raonable dels actius nets identificables adquirits en l’operació. En conseqüència, el fons de comerç només es
reconeixerà quan hagi estat adquirit a títol onerós i correspongui als beneficis econòmics futurs procedents d’actius
que no han pogut ser identificats individualment i reconeguts per separat.
El fons de comerç reconegut per separat, se sotmet a proves per deterioració de valor anualment, es valoren pel
seu cost menys pèrdues per deterioració acumulades i s’amortitza segons la llei 22/2015, que modifica el Códi de
Comerç, en 10 anys.
El fons de comerç s’assigna a les unitats generadores d’efectiu (UGE), amb el propòsit de provar les pèrdues per
deterioració. L’assignació es realitza en aquelles UGE que s’espera que puguin beneficiar-se de la combinació de
negocis en què va sorgir aquest fons de comerç.
Les correccions valoratives per deterioració reconegudes en el fons de comerç no són objecte de reversió en
exercicis posteriors.

4.3

Transaccions entre societats incloses al perímetre de la consolidació.
El criteri aplicat en l’eliminació dels resultats i dels crèdits i dèbits recíprocs per operacions internes ha estat eliminar
les diferents partides d’actiu i passiu així com les despeses i ingressos produïts entre l’Entitat dominant i les
societats dependents. Els resultats positius i negatius generats en les referides operacions internes es difereixen
fins que es realitzen davant tercers aliens al grup.

4.4

Homogeneïtzació de partides dels comptes individuals de les societats incloses al perímetre de la
consolidació.
Els criteris aplicats al efectuar la homogeneïtzació de partides han estat els següents:
-

4.5

Els elements de l’actiu i passiu, així com els ingressos i despeses de les societats incloses en la consolidació
han estat valorats seguint mètodes uniformes i d’acord amb els principis i normes de valoració establerts al
Codi de Comerç, Text Refós de la Llei de Societats Anònimes i Pla General de Comptabilitat, i d’altra
legislació específicament aplicable.

Immobilitzat intangible i material
Els elements d’Immobilitzat intangible i material es reconeixen pel seu preu d’adquisició o cost de producció
menys l’amortització acumulada i l’import acumulat de les pèrdues reconegudes.
Els costos d’ampliació, modernització o millora dels béns d’immobilitzat s’incorporen a l’actiu com a major valor
del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida
útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor comptable dels elements que resulten donats de baixa
de l’inventari per haver estat substituïts.
Els costos de reparacions importants s’activen i s’amortitzen durant la vida útil estimada d’aquests, mentre que
les despeses de manteniment recurrents es carreguen contra el compte de pèrdues i guanys durant l’exercici en
què s’hi incorre.
Les existències, valorades al preu de cost, estan comptabilitzades dins “Altre immobilitzat material”. En el quadre
de la memòria s'informa del diferencial entre principi i final d'exercici com a alta o baixa en funció de si es tracta
d'augment o disminució de les existències.
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L’amortització de l’immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, que no s’amortitzen, es calcula
sistemàticament pel mètode lineal en funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament
soferta pel seu funcionament, ús i gaudi.
Els detall dels immobilitzats afectats per l’actualització de balanços emparada al Reial Decret-Llei 7/1996, de 7
de juny, és el següent:

Immobilitzacions materials
Solars
Edificis i Construccions
Instal·lacions, mobiliari i utillatge
Total

Amortització
Saldo a 31.12.2021 acumulada 2021 VNC a 31.12.2021
0,00
283.437,59
283.437,59
731.914,14
686.532,76
45.381,38
163.256,05
163.256,05
0,00
1.178.607,78
849.788,81
328.818,97

A tancament de l’exercici 2020 era:

Immobilitzacions materials
Solars
Edificis i Construccions
Instal·lacions, mobiliari i utillatge
Total
4.6

Amortització
Saldo a 31.12.2020 acumulada 2020 VNC a 31.12.2020
0,00
283.437,59
283.437,59
731.914,14
679.602,64
52.311,50
163.256,05
163.256,05
0,00
1.178.607,78
842.858,69
335.749,09

Inversions immobiliàries
Les inversions immobiliàries comprenen els pisos i el local de la Pl. Major de Manresa, destinats al lloguer, un
local de Girona, un de Vic i un a Terrassa.
Les normes de valoració aplicables als elements d’aquesta naturalesa són les mateixes que s’apliquen a
l’immobilitzat material.
Els elements inclosos en aquest epígraf es presenten valorats pel seu cost d’adquisició menys la seva
corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deterioració.
Pel càlcul de l’amortització s’utilitza el mètode lineal, en funció de la vida útil estimada, que és de 50 anys.
Deteriorament de Valor Actius Intangibles, immobilitzat material i inversions immobiliàries
Al tancament de cada exercici el Grup procedeix a estimar la possible existència de pèrdues de valor que
redueixin el valor recuperable d'aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres. L'import recuperable
es determina com el major import entre el valor raonable menys els costos de venda i el valor en ús.

4.7

Arrendaments i operacions similars
Quan l’Entitat Dominant i les Societats Dependents són arrendataris
Les operacions d’arrendament es classifiquen en arrendament financers i arrendaments operatius.
-

Els arrendaments en què l’Entitat Dominant o les Societats Dependents assumeixen els riscos i beneficis
derivats de la propietat del bé arrendat es classifiquen com a arrendaments financers.
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En els arrendaments financers, en els quals l’Entitat Dominant o les Societats Dependents actuen com a
arrendataris, a l’inici del termini reconeix un actiu, conforme a la seva naturalesa, i un passiu pel menor valor
raonable de l’actiu arrendat i el valor present del pagaments mínims per l’arrendament, actualitzats al tipus
d’interès explícit del contracte i, si aquest no es pot determinar, es farà servir el tipus d’interès de l’Entitat
Dominant o les Societats Dependents per operacions similars. Els costos directes inicials s’inclouen com a
major valor de l’actiu. Els pagaments mínims es divideixen entre la càrrega financera i la reducció del deute
pendent de pagament.
La càrrega financera es distribueix durant el termini de l’arrendament en el compte de resultats, amb l’objecte
d’obtenir un tipus d’interès constant en cada exercici sobre el saldo del deute pendent d’amortitzar. L’obligació
de pagament derivada de l’arrendament, neta de la càrrega financera, es presenta en deutes a pagar a llarg
termini o a curt termini en funció del seu venciment. Les quotes d'arrendament contingents es registren com a
despesa quan és probable que s’hi hagi d’incórrer.
Els béns adquirits mitjançant arrendament financer s'amortitzen segons els criteris que l’Entitat Dominant o les
Societats Dependents apliquen als actius de la seva mateixa naturalesa. En el cas que, a l'inici del contracte,
no existeixi una certesa raonable que l’Entitat Dominant o les Societats Dependents obtindran la propietat de
l'actiu al final del termini de l'arrendament, l'immobilitzat material adquirit s'amortitza en el període menor entre
la vida útil de l'actiu i el termini de l'arrendament.
-

Els arrendaments en els quals l’arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis derivats de la
titularitat es classifiquen com a arrendaments operatius.
Les despeses de l’arrendament, quan l’Entitat Dominant o les Societats Dependents actuen com a arrendatari,
s’imputen linealment al compte de resultats durant la vigència del contracte, amb independència de la forma
estipulada en aquest contracte per al pagament d’aquests. En el cas que en el contracte s’haguessin establert
incentius al mateix per part de l’arrendador consistents en pagaments a realitzar per aquest que haurien de
correspondre a l’arrendatari, els ingressos procedents d’aquests s’imputen a resultat com una reducció en els
costos d’aquest contracte d’una forma lineal, igual que les despeses d’arrendament.

Quan l’Entitat Dominant o les Societats Dependents són arrendadors
Les operacions d’arrendament es classifiquen en arrendaments financers i arrendaments operatius.
En l’actualitat el Grup només és titular de contractes d’arrendaments operatius.
Els arrendaments en els quals l’arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis derivats de la
titularitat es classifiquen com a arrendaments operatius.
Els actius que el Grup ha arrendat mitjançant arrendament operatiu, s’inclouen en el balanç dintre de la partida
d’Inversions Immobiliàries. Els ingressos derivats de l’arrendament es reconeixen de forma lineal durant el termini
de l’arrendament.
4.8

Instruments financers
4.8 .a)
1.

Actius financers

Préstecs i partides a cobrar

Aquesta categoria inclou préstecs per operacions comercials i préstecs per operacions no comercials.
Els préstecs i partides a cobrar són actius financers que s'inclouen en “Crèdits a empreses” i “Deutors comercials
i altres comptes a cobrar” en el balanç.
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Aquests actius financers es valoren inicialment pel seu valor raonable, inclosos els costos de transacció que els
siguin directament imputables i posteriorment a cost amortitzat reconeixent els interessos reportats en funció del
seu tipus d'interès efectiu, entès com el tipus d'actualització que iguala el valor en llibres de l'instrument amb la
totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats fins al seu venciment. Els crèdits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel
seu valor nominal, sempre que l'efecte de no actualitzar els fluxos no sigui significatiu.
Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries per deterioració de valor
si existeix evidència objectiva que es cobraran tots els imports que es deuen.
L'import de la pèrdua per deterioració del valor és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el valor actual
dels fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptant al tipus d'interès efectiu en el moment de reconeixement inicial.
Les correccions de valor, com també si escau la seva reversió, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.
2.

Actius financers disponibles per a la venda

En els actius financers disponibles per a la venda s'inclouen els valors representatius de deute i instruments de
patrimoni que no es classifiquen en cap de les categories anteriors.
Es valoren pel seu valor raonable, registrant els canvis que es produeixin directament en el patrimoni net fins
que l'actiu s'alieni o deteriori, moment en què les pèrdues i guanys acumulats en el patrimoni net s'imputen al
compte de pèrdues i guanys, sempre que sigui possible determinar-ne el valor raonable. En cas contrari es
registren pel seu cost menys pèrdues per deterioració del valor.
En aquests actius s'efectuen correccions valoratives si existeix evidència objectiva que el seu valor s'ha deteriorat
com a resultat d'una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs en el cas d'instruments de deute
adquirits o per la falta de recuperabilitat del valor en llibres de l'actiu en el cas d'inversions en instruments de
patrimoni.
En el cas dels instruments de patrimoni que es valoren pel seu cost perquè no se’n pot determinar el valor
raonable, la correcció de valor es determina de la mateixa manera que per a les inversions en el patrimoni
d'empreses del grup, multigrup i associades.
Si existeix evidència objectiva de deterioració, l’Entitat Dominant i les Societats Dependents, reconeixen en el
compte de pèrdues i guanys les pèrdues acumulades reconegudes prèviament en el patrimoni net per disminució
del valor raonable. Les pèrdues per deterioració del valor reconegudes en el compte de pèrdues i guanys per
instruments de patrimoni no es reverteixen a través del compte de pèrdues i guanys.
4.8 .b)
1.

Passius financers

Dèbits i partides a pagar

Els dèbits i partides a pagar inclouen dèbits per operacions comercials i dèbits per operacions no comercials.
Aquests deutes es reconeixen inicialment al seu valor raonable ajustat pels costos de transacció directament
imputables, i posteriorment es registren pel seu cost amortitzat segons el mètode del tipus d'interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès
contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu valor nominal quan l'efecte de no
actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.
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4.9

Impost sobre Societats
La despesa per impost sobre beneficis és l'import que, per aquest concepte, es produeix en l'exercici i que comprèn
tant la despesa per impost corrent com per impost diferit.
Tant la despesa per impost corrent com diferit es registren en el compte de pèrdues i guanys. No obstant això, es
reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb partides que es registren directament en el patrimoni
net.
Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o recuperar de les
autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de publicació en la data de tancament de
l'exercici.
Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el mètode del passiu, sobre les diferències temporàries que sorgeixen
entre les bases fiscals dels actius i passius i els seus valors en llibres. No obstant això, si els impostos diferits
sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un passiu en una transacció diferent d'una combinació de negocis
que en el moment de la transacció no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de l'impost, no es
reconeixen. L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats o a punt d'aprovar-se
en la data del balanç i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu per impost diferit es realitzi o el passiu per
impost diferit es liquidi.
Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura que resulti probable que s’hagi de disposar de guanys
fiscals futurs amb els quals poder compensar les diferències temporàries.
Es reconeixen impostos diferits sobre les diferències temporàries que sorgeixen en inversions en dependents,
associades i negocis conjunts, excepte en aquells casos en què l’Entitat Dominant o les Societats Dependents
poden controlar el moment de reversió de les diferències temporàries i a més és probable que aquestes no s’hagin
de revertir en un futur previsible.

4.10

Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren pel principi de meritació, i s’estableix, en els casos que sigui pertinent, una
correlació entre ambdós.
Les despeses per compres inclouen transports i impostos no recuperables directament de la Hisenda Pública.
Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels
serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de l’Entitat Dominant o de les Societats Dependents.
L’Entitat Dominant i les Societats Dependents reconeixen els ingressos quan l'import d’aquests es pot valorar amb
fiabilitat, és probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a l’Entitat Dominant o a les Societats
Dependents i es compleixen les condicions específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a
continuació. No es considera que es pugui valorar l'import dels ingressos amb fiabilitat fins que no s'han resolt totes
les contingències relacionades amb la prestació del servei. L’Entitat Dominant i les Societats Dependents basen
les seves estimacions en resultats històrics, tenint en compte el tipus de client, el tipus de transacció i els termes
concrets de cada acord.
Per a la imputació d'ingressos i despeses al compte tècnic de no vida, s'han seguit els següents criteris:
•

Aquells procedents d'operacions d'assegurança s'imputen directament al corresponent compte de no vida
en funció de la naturalesa de l'operació de què es tracta.

•

Aquells procedents de les inversions, en funció de l'assignació de les mateixes a cadascuna de les
activitats, la qual s'efectua en funció de la seva afectació a la cobertura de provisions tècniques.

Les altres despeses per naturalesa que han de ser objecte de reclassificació han estat imputades de manera directa
quan la naturalesa de la despesa ho permet, i de manera indirecta mitjançant l'aplicació de ràtios adequats a cada
funció, quan no ho permet.
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Prestació de serveis
L’Entitat Dominant i les Societats Dependents presten els serveis detallats al punt 1 d’aquesta memòria.
Els ingressos pels Concerts amb la DIRECCIÓ GENERAL DE L’AUTONOMIA PERSONAL I DISCAPACITATS i
amb el SERVEI CATALÀ DE LA SALUT es reconeixen a les tarifes estipulades en el Concert a mesura que es
realitzen els serveis.
Si sorgissin circumstàncies que modifiquessin les estimacions inicials d'ingressos ordinaris, es procediria a revisar
aquestes estimacions. Les revisions podrien donar lloc a augments o disminucions en els ingressos estimats i que
es reflectirien en el compte de resultats en el període en el qual la direcció conegués les circumstàncies que han
motivat aquestes revisions.
Ingressos per interessos
Els ingressos per interessos es reconeixen mitjançant el mètode del tipus d'interès efectiu. Quan un compte a
cobrar sofreix pèrdua per deterioració del valor, es redueix el valor comptable al seu import recuperable,
descomptant els fluxos futurs d'efectiu estimats al tipus d'interès efectiu original de l'instrument, i continua duent el
descompte com a menys ingrés per interessos.
4.11

Provisions tècniques
La valoració de les provisions tècniques s'efectua d'acord amb el que disposa el Reglament d'ordenació i
supervisió de les assegurances privades (des d'ara, 'Reglament' o 'ROSSP') i altres disposicions de
desenvolupament així com la resta de normativa que li resulta d' aplicació. Les provisions tècniques reflecteixen
en el balanç del Grup l'import de les obligacions assumides que es deriven dels contractes d'assegurances.
Les provisions tècniques calculades per l’Entitat Dominant són les següents:
1.

Per a quotes no consumides: representa la part de les primes emeses en l’exercici i no consumides
al tancament. Es calcula per a cada modalitat o ram pel mètode pòlissa a pòlissa, prenent com a base
de càlcul les primes de tarifa, deduït, si escau, el recàrrec de seguretat. A 31 de desembre de 2021, la
quantitat provisionada per aquest concepte és de 27.516,64 euros (29.239,75 euros l’any 2020).

2.

Per a prestacions: representa l’import total de les obligacions pendents de l'assegurador derivades
dels sinistres ocorreguts amb anterioritat a la data de tancament de l'exercici i és igual a la diferència
entre el seu cost total estimat o cert i el conjunt dels imports ja pagats per raó d'aquests sinistres.
2.1. Pendents de liquidació o pagament: inclou tots aquells sinistres ocorreguts i declarats abans
del tancament de l’exercici i que estan pendents de pagament o liquidació en el tancament. El
saldo a 31 de desembre de 2021 és de 83.090,08 euros (118.249,40 euros l’any 2020).
2.2. De sinistres pendents de declaració: recull l’import estimat dels sinistres ocorreguts abans del
tancament de l’exercici i no declarats en aquesta data. A tancament hi ha una provisió per
sinistres pendents de declarar, calculada, com marca la Llei, en un 15% de l’import de les
prestacions pendents de pagament. El saldo a 31 de desembre de 2021 és de 12.463,70 euros
(17.737,41 euros l’any 2020).
2.3. De despeses internes de liquidació de sinistres: dotació per l’import suficient per afrontar les
despeses internes de l’Entitat, necessàries per a la total finalització dels sinistres que s'han
d'incloure en la provisió de prestacions. El saldo a 31 de desembre de 2021 és de 911,63 euros
(1.428,96 euros l’any 2020).
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3.

Altres provisions tècniques: representa la diferència entre valors actuals d’obligacions futures de
l’Entitat sobre les quotes que hagin satisfet els Mutualistes. S’han calculat segons un càlcul actuarial
determinat per un actuari extern i membre titular de l’Institut d’Actuaris Espanyols, utilitzant el sistema
de capitalització, d’acord amb el criteri contemplat al RDL 6/2004 de 29 d’Octubre pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades. El regim financer adoptat
és el de capitalització individual donades les característiques de la prestació, assignant-se individu a
individu la quantia necessària per fer front a l’obligació assumida per la Societat. El saldo a 31 de
desembre de 2021 és de 367.189,82 euros (429.608,86 euros l’any 2020).

Les provisions tècniques es troben suficientment cobertes per les inversions materials i financeres.
4.12

Provisions i contingències
Les obligacions existents al tancament de l'exercici, sorgides com a conseqüència de successos passats dels
quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per al Grup, i l'import i moment de cancel·lació són indeterminats,
es registren en el balanç de situació com a provisions i es valoren pel valor actual de la millor estimació possible
de l'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació.
Els ajustaments que sorgeixen per l'actualització de la provisió es registren com una despesa conforme es van
meritant. En el cas de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i sempre que l'efecte financer no sigui
significatiu, no s'efectua cap tipus de descompte.

4.13

Criteris emprats per al registre i valoració de les provisions de personal:
1.

Plans de pensions de prestacions definides:
L’Entitat Dominant, al ser una companyia asseguradora té la possibilitat de constituir un fons intern per a cobrir
aquestes prestacions a llarg termini, recollida a l’apartat A-6) del Passiu, “Provisions per a pensions i obligacions
similars”. El valor actual de l'obligació es determinaria mitjançant mètodes actuarials.

2.

Plans d’aportacions definides:
Així mateix, l’Entitat Dominant és prenedora d’una assegurança d’estalvi col·lectiu que es troba externalitzada
en una entitat asseguradora i que dona cobertura a un segon col·lectiu de treballadors adscrits al Conveni
Col·lectiu d’Assegurances i que han estat contractats amb posterioritat a novembre de 1999, i els anteriors que
voluntàriament han decidit acollir-se a la assegurança externa d’aportació definida.
Indemnitzacions per cessament
Les indemnitzacions per cessament es paguen als empleats com a conseqüència de la decisió de l’Entitat
Dominant o de les Societats Dependents de rescindir el seu contracte de treball abans de l'edat normal de
jubilació o quan l'empleat accepta renunciar voluntàriament a canvi d'aquestes prestacions. L’Entitat Dominant i
les Societats Dependents reconeixen aquestes prestacions quan s'ha compromès de manera demostrable a
cessar en la seva ocupació els treballadors d'acord amb un pla formal detallat sense possibilitat de retirada o a
proporcionar indemnitzacions per cessament com a conseqüència d'una oferta per animar a una renúncia
voluntària. Les prestacions que no es pagaran en els dotze mesos següents a la data del balanç es descompten
al seu valor actual.
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4.14

Subvencions, donacions i llegats
Les donacions rebudes són de caràcter monetari, i es valoren pel valor raonable de l'import concedit. Si n’hi
haguessin, les donacions no monetàries es valorarien pel valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors al
moment del seu reconeixement. Tant les unes com les altres es comptabilitzen com a ingressos directament
imputats a Patrimoni Net i es reconeixen en el compte de Pèrdues i Guanys, com a ingressos sobre una base
sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la
subvenció.
Les donacions genèriques rebudes són no reintegrables (no relacionades amb despeses específiques) i es
reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el mateix exercici que es reben.

4.15

Negocis conjunts
Explotacions i actius controlats conjuntament
L’Entitat Dominant reconeix la part proporcional que li correspon dels actius controlats conjuntament i dels passius
incorreguts conjuntament en funció del percentatge de participació, com també els actius afectes a l'explotació
conjunta que estan sota control i els passius incorreguts com a conseqüència del negoci conjunt.
Així mateix, en el compte de pèrdues i guanys es reconeix la part que correspon dels ingressos generats i de les
despeses incorregudes pel negoci conjunt. Addicionalment es registren les despeses incorregudes en relació amb
la participació en el negoci conjunt.
Els resultats no realitzats que sorgeixin de transaccions recíproques s'eliminen en proporció a la participació, com
també els imports d'actius, passius, ingressos, despeses i fluxos d'efectiu recíprocs.

4.16

Transaccions entre parts vinculades
Amb caràcter general, les operacions entre empreses del Grup es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor
raonable. Si escau, si el preu acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent a la realitat
econòmica de l'operació. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les corresponents normes.
Aquests comptes anuals consolidats no inclouen transaccions amb les empreses del grup.

4.17

Actius no corrents (grups alienables) mantinguts per a la venda
Els actius no corrents (o grups alienables d'elements) es classifiquen com a mantinguts per a la venda quan es
considera que el seu valor comptable es recuperarà a través d'una operació de venda en comptes del seu ús
continuat. Aquesta condició es considera complerta únicament quan la venda és altament probable, i està
disponible per a la seva venda immediata en la seva condició actual i previsiblement es completarà en el termini
d'un any des de la data de classificació. Aquests actius es presenten valorats al menor import entre el seu valor
comptable i el valor raonable minorat pels costos necessaris per a la seva alienació i no estan subjectes a
amortització.
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NOTA 5.

FONS DE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓ

El detall d'aquest capítol, així com el moviment experimentat durant l'exercici, és el següent:
Estat de moviments del fons de comerç de consolidació de RESIDÈNCIES MUTUAL GESTIÓN
TOTAL
societats consolidades per integració global
MUTUAM, S.L.U INTEGRAL, S.L.U.
A) Import (brut) a 01.01.2020
1.320.657,89
1.428.288,42 2.748.946,31
(+) Entrades
0
0
0
(-) Sortides i baixes
0
0
0
B) Import (brut) al tancament de l'exercici 2020
1.320.657,89
1.428.288,42 2.748.946,31
(+) Entrades
0
0
(-) Sortides i baixes
0
0
0
C) Import (brut) al tancament de l'exercici 2021
1.320.657,89
1.428.288,42 2.748.946,31
D) Pèrdues per deteriorament a 01.01.2020
0
0
0
(+) Dotacions i augments
0
0
0
(-) Reduccions per baixes, sortides i transferències
0
0
0
E) Pèrdues per deteriorament al tancament de l'exercici 2020
0
0
0
(+) Dotacions i augments
0
0
0
(-) Reduccions per baixes, sortides i transferències
0
0
0
F) Pèrdues per deteriorament al tancament de l'exercici 2021
0
0
0
G) Amortització Acumulada a 01.01.2020
-396.197,37
-428.486,52 -824.683,89
(-) Dotacions
-132.065,79
-142.828,84 -274.894,63
H) Amortització Acumulada al tancament de l’exercici 2020
-528.263,16
-571.315,36 -1.099.578,52
(-) Dotacions
-132.065,79
-142.828,84 -274.894,63
I) Amortització Acumulada al tancament de l’exercici 2021
-660.328,95
-714.144,20 -1.374.473,15
IMPORT NET AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020
IMPORT NET AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2021

792.394,73
660.328,94

856.973,06
714.144,22

1.649.367,79
1.374.473,16

Cal destacar que en l’exercici 2015 l’Entitat Dominant va adquirir el 50% de la participació de Mutual Gestión Integral, S.L,
passant a tenir el 100% de la participació. Aquesta adquisició onerosa va generar un fons de comerç d’1.428.288,42 euros.
S’ha efectuat el test de deteriorament a la unitat generadora d’efectiu corresponent a Residències Mutuam, S.L.U i a Mutual
Gestión Integral, S.L.U. El seu resultat evidencia que no existeixen motius per aplicar cap percentatge de deteriorament al
fons de comerç.
L’amortització del fons de comerç es realitza segons la Llei 22/2015, que modifica el Codi de Comerç, lineal en 10 anys.

NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL
El detall d'aques0.t capítol, com també del moviment experimentat durant l'exercici, referent a béns afectes directament a
l'explotació és el següent:
COST:
Element
Solars
Edificis i construccions
Instal, mobiliari i utillatge
Altre immobilitzat (existències)
Equips procés informació
Inversions en curs
Total cost

Saldo a
Altes
01/01/2021
0,00
5.482.823,07
31.060.363,39
0,00
19.601.366,09 739.558,69
222.825,43
29.500,80
1.216.358,78 256.253,90
142.164,78 453.957,20
57.725.901,54 1.479.270,59

Baixes

Traspassos

0,00
0,00
0,00
-46.593,10
-18.150,00
0,00
-64.743,10

0,00
0,00
396.154,08
0,00
18.150,00
-349.788,34
64.515,74

Saldo a
31/12/2021
5.482.823,07
31.060.363,39
20.737.078,86
205.733,13
1.472.612,68
246.333,64
59.204.944,77
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Element
Solars
Edificis i construccions
Instal, mobiliari i utillatge
Altre immobilitzat (existències)
Equips procés informació
Inversions en curs
Total cost

Saldo a
Altes
01/01/2020
0,00
5.482.823,07
31.060.363,39
0,00
18.889.841,20 632.940,30
141.332,01 242.622,29
1.354.314,87 136.885,92
0,00 220.749,37
56.928.674,54 1.233.197,88

Baixes

Traspassos

0,00
0,00
0,00
-52.488,85
-274.842,01
0,00
-327.330,86

0,00
0,00
78.584,59
-108.640,02
0,00
-78.584,59
-108.640,02

Saldo a
31/12/2020
5.482.823,07
31.060.363,39
19.601.366,09
222.825,43
1.216.358,78
142.164,78
57.725.901,54

AMORTITZACIÓ:
Saldo a
Dotació
01/01/2021
-12.717.660,71 -613.949,05
Am. Acum. Edificis i construccions
Am. Acum instal, mobiliària i utillatge -15.395.821,36 -792.445,48
-877.889,79 -187.828,61
Am. Acum. Equips procés informació
-28.991.371,86 -1.594.223,14
Total amortització
Element

Saldo a
Dotació
01/01/2020
-12.021.087,24 -696.573,47
Am. Acum. Edificis i construccions
Am. Acum instal, mobiliària i utillatge -14.646.240,90 -749.580,46
-954.065,66 -198.666,14
Am. Acum. Equips procés informació
-27.621.393,80 -1.644.820,07
Total amortització
Element

Baixes
0,00
0,00
0,00
0,00
Baixes
0,00
0,00
274.842,01
274.842,01

Traspassos
-81.353,63
0,00
0,00
-81.353,63
Traspassos
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo a
31/12/2021
-13.412.963,39
-16.188.266,84
-1.065.718,40
-30.666.948,63
Saldo a
31/12/2020
-12.717.660,71
-15.395.821,36
-877.889,79
-28.991.371,86

VALOR NET COMPTABLE:

Element
Solars
Edificis i construccions
Instal, mobiliari i utillatge
Altre immobilitzat (existències)
Equips procés informació
Inversions en curs
Total Valor Net

Saldo a
31/12/2021
5.482.823,07
17.647.400,00
4.548.812,02
205.733,13
406.894,28
246.333,64
28.537.996,14

Saldo a
31/12/2020
5.482.823,07
18.342.702,68
4.205.544,73
222.825,43
338.468,99
142.164,78
28.734.529,68

La partida denominada "Altre immobilitzat material" recull el moviment i la variació d'existències de material sanitari i
farmacèutic, i equips de protecció individual.
Els imports i característiques dels béns adquirits mitjançant contractes d’arrendament financer inclosos a l’immobilitzat
material, es descriuen a les notes 11.2.
L'amortització de l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, que no s'amortitzen, es calcula sistemàticament pel
mètode lineal en funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu funcionament,
ús i gaudi.
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El detall de l’amortització aplicada a l’immobilitzat , segons la seva vida útil estimada per a cada grup, és el següent:
Element
Edificis i construccions
Edifici vivendes i local de Manresa
Mobiliari, instal·lacions en general
Instal·lacions Residència Creueta (1997)
Instal·lacions Residència Creueta (1997)
Equip procés informació

2021
2%-3%
2%
10%
3,84%
4,76%
25%

2020
2%-3%
2%
10%
3,84%
4,76%
25%

L’Entitat Dominant i les societats dependents tenen contractades vàries pòlisses d’assegurança per cobrir els riscos a què
estan subjectes els béns de l’immobilitzat material. La cobertura d’aquestes pòlisses es considera suficient.
L’immoble afecte a garantia hipotecària és:
✓

Immoble ubicat al carrer Mare de Déu de la Salut de Barcelona, amb un valor net comptable de 5.501.461,87€
a 31 de desembre de 2021 (5.747.414,95€ a 31 de desembre de 2020) (vegeu nota 11.3.2).

El cost original dels elements totalment amortitzats al tancament de l’exercici actual és com segueix:
Elements
Construccions
Mobiliari
Equips d'oficina
Instal·lacions
Obres creueta
Equips mèdics
Elements de transport
Electrodomèstics
Equips procés informació
Total

A 31/12/21
A 31/12/20
1.309.613,53 1.309.613,53
2.563.062,60 2.321.926,39
22.162,18
22.162,18
3.942.513,64 3.690.658,57
1.488.017,17 1.488.017,17
1.386.093,66 1.372.849,90
92.219,33
87.266,00
985.479,87
920.314,78
434.600,77
346.474,77
12.223.762,75 11.559.283,29

Durant l’exercici no s’ha rebut cap subvenció de capital.
El Grup no té inversions en immobilitzat material situades fora del territori espanyol.
No s’ha realitzat cap compra ni venda significativa d’immobilitzat material entre empreses del Grup ni associades.
El Grup no té compromisos ferms de compra d’elements d’immobilitzat material, ni compromisos ferms de venda de béns
d’immobilitzat material.
Dins de l’immobilitzat material no hi figura cap bé que no estigui afecte a l’explotació.
Durant l’exercici a què fan referència els presents comptes anuals consolidats i l’exercici anterior, no s’han tingut resultats
significatius, derivats de l’alineació o disposició per altres mitjans dels elements de l’immobilitzat material.
Tal i com queda reflectit al quadre següent, l’immobilitzat material incorporat per la UTE i que es correspon a les
instal·lacions d’una residència geriàtrica ubicada en locals de la seva propietat té un valor net de 4.006.449,71 € a 31 de
desembre de 2021 (4.132.932,35 € a 31 de desembre de 2020).
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El detall del valor net comptable dels imports incorporats per la UTE per a l’exercici 2021 i 2020 és el següent:
2021
Element

Valor
Adquisició

Edificis i Construccions

6.285.935,35

Instal·lacions
Total

2020

Amortització
Acumulada a
31.12.2021
2.279.485,64

VNC

Valor
Adquisició

4.006.449,71

6.285.935,35

207.339,90

207.339,90

0,00

207.339,90

6.493.275,25

2.486.825,54

4.006.449,71

6.493.275,25

Amortització
Acumulada a
31.12.2020

VNC

2.153.003,00 4.132.932,35
207.339,90

0,00

2.360.342,90 4.132.932,35

NOTA 7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
Les inversions immobiliàries comprenen l’edifici de pisos i local de la Pl. Major de Manresa que es mantenen per a
l'obtenció de rendes a llarg termini i no estan ocupades per l’Entitat Dominant, un local situat a la ciutat de Girona, un local
a Vic i un local a Terrassa.
El detall d'aquest capítol, com també del moviment experimentat durant l'exercici, referent a béns no afectes directament
a l'explotació és el següent:
COST:
Element
Solars
Edificis i construccions
Deteriorament construccions
Total cost
Element
Solars
Edificis i construccions
Deteriorament construccions
Total cost

Saldo a
01/01/2021
455.142,01
2.769.295,92
0,00
3.224.437,93
Saldo a
01/01/2020
455.142,01
2.769.295,92
0,00
3.224.437,93

Altes

Baixes

0,00
0,00
0,00
0,00
Altes

Traspassos

0,00
0,00
0,00
0,00
Baixes

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
Traspassos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo a
31/12/2021
455.142,01
2.769.295,92
0,00
3.224.437,93
Saldo a
31/12/2020
455.142,01
2.769.295,92
0,00
3.224.437,93

AMORTITZACIÓ:
Element
Am. Acum. Edificis i construccions
Total amortització
Element
Am. Acum. Edificis i construccions
Total amortització

Saldo a
01/01/2021
-1.280.971,77
-1.280.971,77
Saldo a
01/01/2020
-1.215.430,36
-1.215.430,36

Dotació
-64.267,80
-64.267,80
Dotació
-65.541,41
-65.541,41

Baixes
0,00
0,00
Baixes
0,00
0,00

Traspassos
0,00
0,00
Traspassos
0,00
0,00

Saldo a
31/12/2021
-1.345.239,57
-1.345.239,57
Saldo a
31/12/2020
-1.280.971,77
-1.280.971,77
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VALOR NET COMPTABLE:

Solars

Saldo a
31/12/2021
455.142,01

Saldo a
31/12/2020
455.142,01

Edificis i construccions

1.424.056,35

1.488.324,15

Total Valor Net

1.879.198,36

1.943.466,16

Element

L'amortització de les inversions immobiliàries, amb excepció dels terrenys, que no s'amortitzen, es calcula sistemàticament
pel mètode lineal en funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu
funcionament, ús i gaudi.
El detall de la vida mitja útil de les inversions immobiliàries és de 50 anys.

NOTA 8. ALTRE ACTIU INTANGIBLE
El detall d'aquest capítol, com també del moviment experimentat durant l'exercici actual i l’exercici anterior, referent a béns
afectes directament a l'explotació és el següent:
COST:
Saldo a
01/01/2021
1.504.364,11

38.819,56

-132.659,99

250.675,39

Saldo a
31/12/2021
1.661.199,07

Altre immobilitzat

301.516,09

0,00

0,00

0,00

301.516,09

Inversiones intangibles en curs

291.635,73

70.451,23

0,00

-297.041,13

65.045,83

2.097.515,93

109.270,79

-132.659,99

-46.365,74

2.027.760,99

Element
Aplicacions informàtiques

Total cost

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo a
01/01/2020
1.278.473,89

75.049,44

0,00

150.840,78

Saldo a
31/12/2020
1.504.364,11

Altre immobilitzat

301.516,09

0,00

0,00

0,00

301.516,09

Inversiones intangibles en curs

329.253,04

113.223,47

0,00

-150.840,78

291.635,73

1.909.243,02

188.272,91

0,00

0,00

2.097.515,93

Element
Aplicacions informàtiques

Total cost

Altes

Baixes

Traspassos

AMORTITZACIÓ:
Element
Am. Acum. Aplicacions informàtiques
Am. Acum. Altre immobilitzat
Total amortització

Element
Am. Acum. Aplicacions informàtiques
Am. Acum. Altre immobilitzat
Total amortització

Saldo a
01/01/2021
-1.114.089,68
-163.727,78
-1.277.817,46

Dotació
Baixes Traspassos
-162.617,79 132.659,99
0,00
-33.672,72
0,00
0,00
-196.290,51 132.659,99
0,00

Saldo a
31/12/2021
-1.144.047,48
-197.400,50
-1.341.447,98

Saldo a
01/01/2020
-1.019.026,21
-130.055,06
-1.149.081,27

Dotació
-95.063,47
-33.672,72
-128.736,19

Saldo a
31/12/2020
-1.114.089,68
-163.727,78
-1.277.817,46

Baixes Traspassos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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VALOR NET COMPTABLE:
Saldo a
31/12/2021

Element

Saldo a
31/12/2020

Aplicacions informàtiques

517.151,59

390.274,43

Altre immobilitzat

104.115,59

137.788,31

65.045,83

291.635,73

686.313,01

819.698,47

Inversiones intangibles en curs
Total Valor Net
La totalitat de l'immobilitzat intangible es troba afecte a l'explotació.

El cost original dels elements totalment amortitzats al tancament de l’exercici actual és com segueix:
Elements
Programes informàtics
Total

Import 2021
887.449,56
887.449,56

Import 2020
918.598,74
918.598,74

NOTA 9. BESTRETA DE COMISSIONS I ALTRES COSTOS D’ADQUISICIÓ ACTIVITATS
El Grup Consolidat no ha activat bestretes per comissions avançades ni ha activat altres costos d’adquisició.

NOTA 10. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
10.1. Arrendaments financers:
Seguidament es detalla l’import d’aquells elements que donades les seves característiques la Direcció ha
considerat assimilar a arrendaments financers, el seu detall és el següent:
Import
Valor brut

354.800,08

Amortització Acumulada

-225.600,05

Valor net comptable

129.200,03

Deute bancari

129.200,03

Durant l’exercici 2021 la Societat ha activat un actiu com arrendament financer con venciment en 2026.
En l’exercici 2021 no s’han donat de baixa arrendaments financers. En l’exercici 2020 es va donar de baixa tres
arrendaments per import de 274.842,01 euros de preu de cost.
L'import dels pagaments futurs mínims corresponents als arrendaments operatius més significatius és el següent:
Pagaments futurs mínims
Fins 1 any
Entre 1 i 5 anys

Any 2021
54.179,34
75.020,69
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10.2. Arrendaments operatius:
Ingressos per arrendaments:
L'import dels cobraments futurs mínims corresponents als arrendaments operatius més significatius formalitzats
per l’Entitat Dominant i les Societats Dependents, son el següents:
Quotes
cobrades

Cobraments futurs
mínims

Valor net
comptable

Data
contracte

Venciment

En l'exercici

99.297,63
99.297,63

15/09/2018

15/09/2022

5.448,36

3.817,27

0,00

Pis 2 - Plaça major 9-10, Manresa

01/02/2020

31/01/2027

5.248,50

5.065,20

20.682,90

Pis 3 - Plaça major 9-10, Manresa

99.297,63

01/07/2019

01/07/2026

4.666,98

4.727,52

16.546,32

Pis 4 - Plaça major 9-10, Manresa

99.297,63

15/03/2011

15/02/2022

4.361,54

552,02

0,00

Pis 5 - Plaça major 9-10, Manresa

99.297,63

15/07/2019

15/07/2026

5.455,20

5.526,24

19.341,84

Pis 6 - Plaça major 9-10, Manresa

99.297,63

01/11/2021

01/11/2028

2.582,68

4.500,00

26.250,00

Pis 7 - Plaça major 9-10, Manresa

99.297,63

01/04/2019

31/03/2027

5.149,77

5.166,36

21.957,03

Pis 8 - Plaça major 9-10, Manresa

99.297,63

01/05/2015

15/01/2026

4.715,40

4.749,48

14.644,23

Pis 9 - Plaça major 9-10, Manresa

99.297,63

15/01/2020

15/01/2027

4.793,12

4.800,00

19.200,00

Local Manresa

955.486,83

01/01/2020

31/12/2025

32.400,00

32.400,00

97.200,00

Local Girona

34.482,52

04/03/2019

20/03/2022

9.124,20

2.167,00

0,00

Local Güell

1.764,41

01/06/2016

31/12/2022

6.599,16

6.599,16

0,00

17.368,66

07/10/2019

06/10/2024

3.000,00

3.000,00

5.375,00

93.544,91

83.070,24

241.197,32

Element
Pis 1 - Plaça major 9-10, Manresa

Local Vic
Total

1.902.781,06

Fins 1 any

Entre 1 i 5
anys

* Tots els contractes signats entre les parts tenen venciments anuals que es renoven automàticament si les parts no tenen objecció en contra

Despeses per arrendaments:
L'import dels pagaments futurs mínims corresponents als arrendaments operatius més significatius és el següent:
Pagaments futurs mínims
Fins 1 any
Entre 1 i 5 anys

Any 2021
861.200,95
3.296.083,44

Any 2020
837.718,65
3.646.411,61

(*) Els imports dels quadres dels pagaments futurs mínims, han estat calculats en base als arrendaments més
significatius, per tant en aquesta projecció no s’han inclòs dins les possibles projeccions futures els conceptes
emmarcats en la descripció “Altres arrendaments i cànons”. Cal dir també que no s’ha considerat necessari
contemplar els pagament superiors a 5 anys ja que no es té la certesa del seu comportament futur. De totes
maneres es considera a priori que els pagaments es mantindrien en el temps.
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L'import de les quotes per arrendament registrades com a despesa de l'exercici com les característiques més
significatives dels contractes d'arrendament són les següents:
Despesa de l'exercici
Descripció del arrendament

2021

Vehícles i equips

36.757,35

2020

Venciment

37.084,79

Lloguer c/ Provença 392

223.229,50

224.336,48 31/05/2021

Arrendament d'edifici CSS Girona (F.Conviure)

210.979,32

207.842,16 14/03/2026

Arrendament Residència La Creueta (F.Conviure)

231.957,87

248.616,99 31/12/2027

Altres arrendaments i cànons

69.745,70

16.969,43

Arrendament Farmàcia Güell

17.291,73

12.638,52 31/01/2028

Arrendaments informàtics (Residències Mutuam)

20.988,98

25.145,24

Renting Tecnològic independent (Mutual Gestión Integral)
Altres arrendaments i cànons (Residències Mutuam)
Total

9.343,52

12.260,61

42.831,22

72.850,18

863.125,19

857.744,40

NOTA 11. INSTRUMENTS FINANCERS
El valor en llibres de cadascuna de les categories d'instruments financers establertes en la norma de registre i valoració
novena del PGC, excepte les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades és el següent:
11.1 Actius financers
El detall dels actius financers és el següent:
Exercici 2021:
ACTIUS FINANCERS
Instruments de Patrimoni
- Inversions financeres en capital
Préstecs
- Préstecs a entitats del grup
Crèdits per operacions d'assegurança directa
- Prenedors d'assegurança
Altres crèdits
- Crèdits amb les Administracions Públiques
- Resta de crèdits
Efectiu
TOTAL

Efectiu i altres
medis líquids
equivalents

Préstecs i
partides a
cobrar

Participacions
en entitats del
grup i
associades
360,00

4.974.836,21
4.974.836,21

Total

360,00

0,00

0,00

21.179,15

21.179,15

149.363,98
11.883.737,13

149.363,98
11.883.737,13
4.974.836,21
17.029.476,47

12.054.280,26

360,00
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Exercici 2020:

ACTIUS FINANCERS

Efectiu i altres
medis líquids
equivalents

Instruments de Patrimoni
- Inversions financeres en capital
Préstecs
- Préstecs a entitats del grup
Crèdits per operacions d'assegurança directa
- Prenedors d'assegurança
Altres crèdits
- Crèdits amb les Administracions Públiques
- Resta de crèdits
Efectiu
TOTAL

Préstecs i
partides a
cobrar

Participacions
en entitats del
grup i
associades

Total

360,00

1.881.886,25
1.881.886,25

360,00

0,00

0,00

9.787,93

9.787,93

97.805,86
13.514.890,42

97.805,86
13.514.890,42
1.881.886,25
15.504.730,46

360,00

13.622.484,21

L’epígraf “préstecs i partides a cobrar” es composa dels següents conceptes:
Detalls dels préstec i partides a cobrar

2021

Crèdits per operacions d'assegurança directa

2020

21.179,15

9.787,93

125.083,75
7.586.566,11
2.937.268,66
1.234.818,61

Fiances
Servei Català de la Salut per serveis prestats
Direcció General de l’Autonomia Personal i Discapacitats per serveis (antic DGPS)
Resta crèdits
Altres crèdits amb administracions públiques
Altres crèdits

149.363,98
12.033.101,11

124.485,75
8.318.345,46
3.948.410,92
1.123.648,29
97.805,86
13.612.696,28

TOTAL PRÉSTEC I PARTIDES A COBRAR

12.054.280,26

13.622.484,21

11.2 Passius financers
El detall dels passius financers pels exercicis 2021 i 2020 és el següent:
PASSIUS FINANCERS

Dèbits i partides a pagar
31.12.2021

Deutes amb entitats de crèdit
- Deutes per arrendament financer

31.12.2020

129.200,03
1.168.111,51

102.262,29
2.572.152,01

- Deutes fiscals i socials

1.148.423,21

1.280.761,60

- Resta de deutes

7.424.605,31

6.967.623,48

9.870.340,06

10.922.799,38

- Altres deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes

TOTAL
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El detall dels altres deutes amb entitats de crèdit a tancament:

Detall els deutes amb entitats de crèdit

31.12.2021

31.12.2020

Préstec hipotecari edifici Güell I (veure notes 6 i 11.3.3.b)

481.346,19

863.832,94

Préstec hipotecari edifici Güell II (veure notes 6 i 11.3.3.c)

255.537,09

422.730,69

Préstec Institut Català de Finances (veure nota 11.3.3.d)

215.670,49

642.929,69

Préstec BSCH (veure nota 11.3.3.d)

215.557,74

642.658,69

1.168.111,51

2.572.152,01

Total

El detall d’Altres Deutes registrat a tancament és:

Altres Deutes
Deutes amb les Administracions Públiques
Hisenda Pública creditora per retencions practicades
Hisenda Pública creditora per IVA
Altres Entitats Públiques (Consorci, Imp s/ primes,…)
Organismes de la Seguretat Social*
Total

31.12.2021

31.12.2020

465.919,38
-70.015,15
216,15
752.302,83
1.148.423,21

482.586,50
66.386,48
117,07
731.671,55
1.280.761,60

Resta d'altres deutes
282.911,16

263.146,02

Remuneracions pendents de pagament

2.801.580,12

2.995.554,01

Creditors diversos

4.340.114,03

3.708.923,45

Total

7.424.605,31

6.967.623,48

Total Altres Deutes

8.573.028,52

8.248.385,08

Fiances i dipòsits

11.3 Altra informació d’actius i passius financer relacionada amb balanç
11.3.1

Detall d’instruments financers classificats per venciments.

Els venciments fixats pels actius financers a la data de tancament són els següents:
Exercici 2021:

2022
Crèdits per operacions d'assegurança
directa
Crèdits amb les Administracions Públiques

2023

2024

2025

2026

Anys
posteriors

Total

21.179,15

21.179,15

149.363,98

149.363,98

Resta crèdits

11.758.653,38

125.083,75

11.883.737,13

Total Préstecs i partides a cobrar

11.929.196,51

0,00

0,00

0,00

0,00

125.083,75

12.054.280,26

Total Actius Financers

11.929.196,51

0,00

0,00

0,00

0,00

125.083,75

12.054.280,26
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Exercici 2020:

2021
Crèdits per operacions d'assegurança
directa
Crèdits amb les Administracions Públiques

2022

2023

2024

2025

Anys
posteriors

Total
9.787,93

9.787,93

97.805,86

97.805,86

Resta crèdits

13.390.404,67

Total Préstecs i partides a cobrar

13.497.998,46

0,00

0,00

0,00

Total Actius Financers

13.497.998,46

0,00

0,00

0,00

124.485,75

13.514.890,42

0,00

124.485,75

13.622.484,21

0,00

124.485,75

13.622.484,21

(*) Les fiances s'inclouen a la columna d'anys posteriors en la partida de “Resta de crèdits”.

El detall dels venciments dels passius financers és el següent:
Exercici 2021:

2022
Deutes amb entitats de crèdit

1.039.914,37

2023
212.837,54

2024
17.779,37

2025
17.779,37

2026
9.000,90

Anys
posteriors
0,00

1.297.311,54

282.911,16

1.148.423,21
7.424.605,31

Total

Altres deutes
- Deutes fiscals i socials
- Resta de deutes
Total Passius Financers

1.148.423,21
7.141.694,15
212.837,54

17.779,37

17.779,37

9.000,90

282.911,16

9.870.340,06

2022
1.457.221,18 1.021.730,87

2023
195.462,25

2024
0,00

2025
0,00

Anys
posteriors
0,00

2.674.414,30

263.146,02

1.280.761,60
6.967.623,48

9.330.031,73

Exercici 2020:

2021

Deutes amb entitats de crèdit

Total

Altres deutes
- Deutes fiscals i socials
- Resta de deutes
Total Passius Financers

1.280.761,60
6.704.477,46
9.442.460,24 1.021.730,87

195.462,25

0,00

0,00

263.146,02 10.922.799,38

(*) Les fiances s'inclouen a la columna d'anys posteriors en la partida de “Resta de deutes”.

11.3.2

Altres informacions.

a)

El Grup Consolidat no afronta litigis ni embargaments que afectin de manera significativa els actius financers.

b)

L’Entitat Dominant té contractada una hipoteca amb Caixabanc, S.A., de 5.000.000,00 euros de capital inicial,
amb garantia de l’edifici de Carrer Mare de Déu de la Salut, 49-51 (vegeu nota 6), amb un interès variable. El
tipus d’interès vigent a la data de tancament de l’exercici 2021 era del 0,6%. L’amortització de capital es va iniciar
l’1 de maig de 2009 estant l’últim venciment fixat a data 1 d’abril de 2023. El capital pendent d’amortitzar a 31 de
desembre de 2021 és de 481.346,19 euros.
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c)

En data 8 d’abril de 2010, l’Entitat Dominant. va formalitzar una segona Hipoteca amb Caixabanc, S.A. de
2.000.000,00 € de capital inicial, amb garantia de l’edifici de Carrer Mare de Déu de la Salut, 49-51 (vegeu nota
6), amb un interès variable. El tipus d’interès vigent a la data de tancament de l’exercici 2021 era del 1,5%.
L’amortització de capital es va iniciar l’1 de juny de 2010 estant l’últim venciment fixat a data 1 de juliol de 2023.
El capital pendent d’amortitzar a 31 de desembre de 2021 és de 255.537,09 euros.

d)

Durant l’exercici 2015 l’Entitat Dominant va contractar un préstec amb l’Institut Català de Finances i un amb el
Banco Santander per 2.500.000,00 Euros cadascun. El capital pendent d’amortitzar a 31 de desembre de 2021
és de 215.670,49 euros i 215.557,74 euros, respectivament. El tipus d’interès vigent a la data de tancament de
l’exercici 2021 és del Euribo 3m+1,25% respectivament. La contractació d’aquests préstecs es va realitzar per la
compra de la participació del 50% restant de Mutual Gestión Integral S.L.U.

e)
f)

Els avals dipositats davant d’altres entitats són:

Altres entitats

Rebuts /
prestats

Entitat
financera

Fundació Privada les Franqueses
Servei Català de la Salut
Direcció General de l’Autonomia Personal i Discapacitats
Ajuntament de Vilaseca

Prestats
Prestats
Prestats
Prestats

CaixaBanc
CaixaBanc
CaixaBanc
Banc Sabadell

TOTALS

2021

2020

12.000,00
117.740,30
113.674,40
60.101,21

12.000,00
155.183,33
454.565,05
60.101,21

303.515,91

681.849,59

Informació sobre aplaçaments de pagaments efectuats a proveïdors.
Tenint en compte la disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la que es modifica la Llei de
Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu y es modifica la disposició addicional tercera de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
es procedeix a detallar la següent informació respecte al període mig de pagament a proveïdors a nivell del Grup
Mutuam:
2021
Període mig de pagament a proveïdors
Rati d’operacions pagades
Rati d’operacions pendents de pagament

Total pagaments realitzats
Total pagaments pendents

11.3.3

2020

Dies
Dies
55,249
54,720
53,091
51,960
66,596
72,610
Import
Import
(euros)
(euros)
17.313.690,71 15.952.724,78
3.292.135,13 2.582.319,69

Efectius i altres líquids equivalents

L’import registrat és la tresoreria disponible del Grup Mutuam.
11.3.4

Altra informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d’instruments financers

Les activitats del Grup Consolidat estan exposades a diversos riscos financers: risc de mercat (incloent risc de tipus
de canvi, risc del tipus d'interès i risc de preus), risc de crèdit i risc de liquiditat.
La gestió del risc està controlada per la Direcció General i la Direcció financera de l’Entitat Dominant que identifica,
avalua i cobreix els riscos financers als que està exposada com a conseqüència de l’activitat que realitza, destacant
fonamentalment els riscs de crèdit, de liquidés i de mercat.
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a)

Risc de crèdit

Els principals actius financers del Grup són saldos de caixa i efectiu, deutors comercials i altres comptes a cobrar
i inversions, que representen l’exposició màxima del Grup al risc de crèdit en relació amb els actius financers. El
risc de crèdit del Grup és atribuïble principalment als seus deutes comercials. Els imports es reflecteixen en el
balanç de situació nets de provisions per a insolvències, estimades per la Direcció de l’Entitat Dominant en funció
de l’experiència d’exercicis anteriors i de la seva valoració en l’entorn econòmic actual.
Durant l’exercici no s’han produït pèrdues per deteriorament del valor dels comptes d’inversions en empreses
del grup i associades, ja que com s’ha exposat amb anterioritat, existeixen previsions futures de recuperació en
el mig termini d’aquestes inversions.
b)

Risc de liquiditat

El Grup no ha sofert restricció de crèdit per part de les entitats financeres amb les quals treballa. Amb la finalitat
d’assegurar la liquidés i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la seva activitat, el
Grup disposa de la tresoreria que mostra el balanç, així com el finançament hipotecari necessaris per a
l’adquisició dels bens immobles i el desenvolupament de les seves activitats (veure notes 11.3.2 b), 11.3.2 c), i
11.3.2 d)) i pòlissa de factoring de 2,8 milions no utilitzada a data de tancament.
c)

Risc de mercat

El Grup, donades les característiques principalment assistencials que desenvolupa no ha vist reduïda la seva
activitat durant l’exercici ni tampoc es preveuen canvis significatius, en aquest sentit, a curt termini.
En les decisions d'inversions financeres temporals es compleix el codi de conducta de les entitats no lucratives
emès per la CNMV en compliment de la Lei 44/2002 de Medidas de Reformas del Sistema Financiero.
11.3.5

Fons propis

El Fons mutual està compost d'aportacions d'empreses tèxtils, totalitzant 6.612.000,00 €.
El Grup Consolidat té les reserves següents:
2021

2020

Altres reserves

25.725.799,35 25.196.579,39
Reserves en Societats Consolidades 2.833.760,29 2.226.482,53
28.559.559,64 27.423.061,92
La composició de les variacions experimentades en les reserves en societats consolidades ha estat la següent:
Reserves en Societats Consolidades
Exercici 2021
Saldo a l'inici de l'exercici
Distribució resultat exercici anterior
- MUTUAL GESTIÓN INTEGRAL S.L.
- MUTUAM A CASA, S.L.
- RESIDÈNCIES MUTUAM, S.L.
Altres moviments
Aplicació Fons de Comerç (veure nota 5)
Saldo al tancament de l'exercici

Exercici 2020

2.226.482,53

2.293.418,03

550.394,21
-58.206,91
389.985,09
0,00
-274.894,63

207.091,09
10.928,17
-10.060,13
0,00
-274.894,63

2.833.760,29

2.226.482,53
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La disponibilitat d'aquestes reserves és la següent:
a)

Altres reserves: Una part correspon a Reserves Voluntàries de l’Entitat Dominant i són de lliure disposició. Durant
l’exercici s’han augmentat en 478.122,93 euros com a conseqüència de la distribució dels resultats de l’exercici
2020 de l’Entitat Dominant. L’altre part de Altres reserves correspon a la reserva de Capitalització de l’Entitat
Dominant, aquesta reserva és indisponible en el termini de cinc anys de conformitat amb el previst en l’article 25
Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats. L’import de l’exercici 2021 és de 339.581,07 euros
(288.554,32 euros l’any 2020).

b)

Les Reserves en Societats Consolidades neixen de l’eliminació de la consolidació denominada inversió –
patrimoni net .

11.4 Socis externs.
No hi ha socis externs.

NOTA 12. MONEDA ESTRANGERA
El Grup Consolidat no ha realitzat operacions en moneda estrangera.

NOTA 13. SITUACIÓ FISCAL
Detall de saldos amb Hisenda Pública corresponent als exercicis 2021 i 2020:

Impostos diferits
Actius per imposts diferits
Passius per impostos diferits

Impost corrent per impost de societats
Crèdits amb Administracions Tributàries
Crèdits per IVA
Crèdits per impost corrent
Altres crèdits amb Administracions Públiques
Deutes amb Administracions tributàries
Deutes per IVA
Deutes per IRPF
Deutes amb la Seguretat social
Deutes per impostos específics de Mútues
Total

31/12/2021
A Cobrar
A Pagar

31/12/2020
A Cobrar
A Pagar

285.545,15
-

103.100,22

298.300,21
-

118.047,87

285.545,15

103.100,22

298.300,21

118.047,87

84.528,88

18.011,39

141,85

137.448,91

149.363,98
107.514,25
19.449,11
22.400,62

-

97.805,86
60.859,80
14.384,30
22.561,76

-

-

-70.015,15
465.919,38
752.302,83

-

66.386,48
482.586,50
731.671,55

-

216,15

-

117,07

-

1.148.423,21

-

1.280.761,60
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Impost sobre beneficis:
El Grup no tributa en règim de tributació consolidada, essent la tributació individual per cadascuna de les societats.
A continuació es detallen les previsions de l’impost de societats corresponent a l’Entitat Dominant:
Exercici 2021:
Saldo ingressos i despeses de l'exercici
Impost de societats
Diferències permanents
Diferències temporàries
Reducció per reserva capitalització
Base imposable (resultat fiscal)

Compte de Pèrdues i guanys
Augments
Disminucions
Total
194.887,39
96.012,27
122.210,92

-142.500,00
-105.871,31
-61.189,95

Ingressos i despeses imputats a patrimoni
Augments
Disminucions
Total

732.738,82
194.887,39
-46.487,73
16.339,61
-61.189,95
836.288,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Exercici 2020:
Saldo ingressos i despeses de l'exercici
Impost de societats
Diferències permanents
Diferències temporàries
Reducció per reserva capitalització
Base imposable (resultat fiscal)

Compte de Pèrdues i guanys
Augments
Disminucions
Total
80.528,74
44.321,53
133.526,38

-125.000,00
-101.232,10
-51.026,75

Ingressos i despeses imputats a patrimoni
Augments
Disminucions
Total

478.122,93
80.528,74
-80.678,47
32.294,28
-51.026,75
459.240,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A continuació es presenta la conciliació entre l'impost sobre beneficis que resultaria d'aplicar el tipus impositiu general
vigent al total d'ingressos i despeses reconegudes, abans d'impostos, i la despesa registrada per l'esmentat impost en el
Compte de Pèrdues i Guanys i la conciliació d'aquest amb la quota líquida de l'Impost sobre Societats corresponent a
l’Entitat Dominant.
Els càlculs efectuats en relació amb l'Impost sobre Societats a liquidar pels exercicis 2021 i 2020, són els següents:

Base imposable (resultat fiscal)
Quota sobre la Base Imposable (25%)
Deduccions
Quota Líquida
Retencions i pagaments a compte
HP creditora per Impost de Societats

31/12/2021
836.288,14
209.072,04
-10.099,75
198.972,29
-283.501,17
-84.528,88

31/12/2020
459.240,73
114.810,18
-14.454,73
100.355,45
-45.705,26
54.650,19

En el càlcul de l’impost sobre beneficis s’ha considerat la diferència permanent consistent en les donacions lliurades a
altres entitats acollides a la Llei 49/2002, per import de 25.285,00 euros (36.700,00 euros a l’exercici 2020).
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El detall de les diferències temporàries deduïbles i imposables registrades en el balanç al tancament de l'exercici és el
següent:

Diferències temporàries
Diferències temporàries imposables:
Provisió per reclamacions diverses
Dotació interna per provisions a ll/t al personal (nota 16)
Dotació pla pensions extern
Amortització no deduïble (30%)
Llibertat d'amortització
TOTAL

POSITIVES
31/12/2021 31/12/2020

NEGATIVES
31/12/2021 31/12/2020

0,00
27.032,31
35.388,01
0,00
59.790,60
122.210,92

0,00
17.765,22
0,00
88.106,09
0,00
105.871,31

0,00
23.988,99
49.715,14
0,00
59.822,25
133.526,38

0,00
13.126,00
0,00
88.106,09
0,00
101.232,09

D'acord amb el principi de prudència, només es reconeixeran actius per impost diferit corresponents a diferències
temporàries deduïbles, bases imposables negatives i deduccions i altres avantatges fiscals no utilitzats, en la mesura que
resulti probable que l’Entitat Dominant disposi de guanys fiscals futurs que permetin l'aplicació d'aquests actius.
A la nota 16 s’informa de les provisions a llarg termini al personal que originen les diferències temporàries detallades.
Les inversions acollides a la llibertat d'amortització, segons el RDL 7/94 per centres són:
CSS GUELL (ANY 1994)
2312 - Obres immoble
TOTAL

INVERSIÓ
2.061.867,32
2.061.867,32

AMORTITZACIÓ
1995/2020

AMORTITZACIÓ
2021

1.672.089,81
1.672.089,81

TOTAL
AMORTITZAT

59.790,60
59.790,60

1.731.880,41
1.731.880,41

El resum de les inversions acollides a la llibertat d'amortització, una vegada deduïdes les amortitzacions aplicades són:
CSS GUELL (ANY 1994)
2312-Obres immoble
TOTAL

INVERSIÓ
449.599,76
449.599,76

-141.344,58

EFECTE
FISCAL
0,00

AMORT ACCEL 1995

-1.298.538,19

-324.634,55

AMORT ACCEL 1996

-845.743,34

-211.435,84

TOTAL AMORTITZACIO COMPTABLE

-2.285.626,11

-536.070,38

AMORT.ACCEL.APLIC 1996 - 2020
AMORT.ACCEL.APLIC 2021

1.672.089,81
59.790,60

418.022,51
14.947,65

TOTAL AM.ACCEL APLICADA

1.731.880,41

432.970,16

TOTAL

-103.100,22

AMORTITZACIO
AMORT CORRENT (ANTERIOR 1995)

L’Entitat Dominant no té crèdits per bases imposables negatives al tancament de l'exercici.
Els incentius fiscals aplicats durant l’exercici han estat:

Deducció donatius a entitats acollides a la Llei 49/2002
TOTAL

A 31/12/2021
10.099,75

A 31/12/2020
14.454,73

10.099,75

14.454,73
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Detall dels actius per impostos diferits a 31 de desembre de 2021:
Detall actius per impostos diferits:

Bases

Actiu diferit

Ajustos per amortitzacions 2013
Ajustos per amortitzacions 2014
Reversió 2015 amortitzacions
Reversió 2016 amortitzacions
Reversió 2017 amortitzacions
Reversió 2018 amortitzacions
Reversió 2019 amortitzacions
Reversió 2020 amortitzacions
Reversió 2021 amortitzacions
Impost diferit per amortitzacions

444.833,99
436.226,93
-88.106,09
-88.106,09
-88.106,09
-88.106,09
-88.106,09
-88.106,09
-88.106,09
264.318,28

111.208,50
109.056,73
-22.026,52
-22.026,52
-22.026,52
-22.026,52
-22.026,52
-22.026,52
-22.026,52
66.079,57

Plans de pensions directius
Plans de pensions empleats extern
Plans de pensions empleats intern
Impost diferit per pla de pensions

307.213,60
230.094,43
-16.360,55

76.803,40
57.523,61
-4.090,14
130.236,87

Provisió per reclamacions diverses

66.000,00

16.500,00

Impost diferit per dotació deteriorament inversions immobiliàries

16.500,00

TOTAL

212.816,44

L’Entitat Dominat no té crèdits per bases imposables negatives al tancament de l'exercici. El detall de las bases imposables
negatives de les societats dependents, pendents de compensació a 31 de desembre de 2021, és el següent:

Any

Pendent al final
de l'exercici
2019

2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Exercici 2023

2009

107.504,87

67.418,83

40.086,04

40.086,04

0,00

Exercici 2024

2019

45.750,21

45.750,21

0,00

0,00

0,00

Exercici 2034

TOTAL

153.255,08

113.169,04

40.086,04

40.086,04

0,00

Compensat a
2020

Pendent al final
de l'exercici
2020

Compensat a
2021

Pendent al final
de l'exercici
2021

Termini
d’aplicació

No hi han crèdits per bases imposables negatives comptabilitzats i pendents de compensació.
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions
hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el període de prescripció de quatre anys.
Al 31 de desembre de 2021, l’Entitat Dominant i les Societats dependents tenien oberts a inspecció tots els impostos
corresponents als exercicis no prescrits.
L’Entitat dominant i les societats dependents consideren que han practicat adequadament les liquidacions de tots els
impostos i no espera que, en el cas d'una eventual inspecció per part de les autoritats tributàries, puguin posar-se de
manifest passius addicionals d'aquesta naturalesa que afectin aquests comptes anuals en el seu conjunt.
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NOTA 14. INGRESSOS I DESPESES
El detall de les despeses de personal comptabilitzades en aquest exercici i l'anterior és com segueix:
Descripció
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat social a càrrec de la empresa
Retribucions llt mitjançant sist de aport. definida
Altres despeses socials

31/12/2021

31/12/2020

29.368.074,38
142.640,86
7.846.746,41
82.769,61
287.658,61
37.727.889,87

30.264.327,92
207.722,98
7.491.184,83
86.493,66
292.348,04
38.342.077,43

Durant l’exercici no s’han produït venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis.
L’aportació, per societat, al resultat consolidat, ha estat el següent:
Aportació al resultat consolidat

2021

2020

MUTUAM
MUTUAL GESTIÓN INTEGRAL S.L.
MUTUAM A CASA, S.L.
RESIDÈNCIES MUTUAM, S.L.

1.132.671,06
489.665,81
106.650,05
-558.676,84

142.619,99
621.383,52
65.717,09
203.191,24

RESULTAT CONSOLIDAT

1.170.310,09

1.032.911,84

NOTA 15. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
L’Entitat Dominant i les Societats dependents no tenen passius contingents dels quals puguin sorgir passius per import
significatiu diferents a aquells ja provisionats.

NOTA 16. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
Donada l'activitat a la qual es dediquen l’Entitat Dominant i les Societats Dependents, descrita a la Nota 1 de la present
Memòria, no tenen responsabilitats, despeses, actius ni provisions de naturalesa mediambiental que poguessin ser
significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera, els resultats i els fluxos d'efectiu. De la mateixa manera,
s’informa que l’Entitat Dominant i les Societats Dependents no registren cap partida de “Drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle”, donat que la seva activitat no té cap incidència en aquest aspecte.
Pel que fa a les possibles contingències que en aquesta matèria poguessin produir-se, els Òrgans d’Administració
consideren que aquestes es troben suficientment cobertes amb les pòlisses d’assegurança de responsabilitat subscrites,
no tenint per tant constituïda provisió alguna per aquest concepte en el balanç de situació al 31 de desembre de 2021.

NOTA 17. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL
L’article 58.B del Conveni Col·lectiu d’Entitats d’Assegurances, Reassegurances i Mútues d’Accidents del Treball regulava
un premi de jubilació d’una mensualitat per cada cinc anys de serveis (deu mensualitats, als trenta anys de servei), si
l’empleat sol·licita la jubilació el mes que compleix els 65 anys. Al 2018 es modifica el conveni i determina modificar el
premi de jubilació a un pla de prestació definida (aportació a un producte financer del 1,9% anual del salari de conveni per
cada categoria), atorgant als empleats contractats abans de 2018 la opció d’escollir entre el sistema antic (prestació
definida) i el nou (aportació definida) abans del 30 d’abril de 2019.
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A l’exercici 2020 es va contractar una nova pòlissa d’aportació definida d’acord a les condicions al conveni d’assegurances
vigent , i tots els empleats que voluntàriament han optat pel canvi, s’hi van incloure.
Es va procedir al rescat del fons acumulat de l’antiga pòlissa externa i es va retrocedir la part corresponent de la provisió
interna.
El detall del moviment hagut durant els exercicis 2021 i 2020 en els comptes de provisions corrents i no corrents és el
següent:
Saldo a
Dotacions
31/12/2020

Adicions per
descompte

Element

140

Provisió per retribucions a llarg termini al personal

88.742,18

2.134,78

0,00

-31.969,39

0,00

58.907,57

Total provisions no tècniques

88.742,18

2.134,78

0,00

-31.969,39

0,00

58.907,57

Nº Cte
140

Element

Saldo a
Dotacions
31/12/2019

Adicions per
descompte

Aplicacions

Altres
Saldo a
ajustaments 31/12/2021

Nº Cte

Aplicacions

Altres
Saldo a
ajustaments 31/12/2020

Provisió per retribucions a llarg termini al personal 104.388,36

7.597,84

0,00

-23.244,02

0,00

88.742,18

Total provisions no tècniques

7.597,84

0,00

-23.244,02

0,00

88.742,18

104.388,36

El saldo inclòs en el compte “Provisions per retribucions a llarg termini al personal” correspon a la provisió per la
compensació econòmica per jubilació als 65 anys a una part del col·lectiu dels treballadors emparats al Conveni Col·lectiu
d’Assegurances, d’acord amb el càlcul actuarial, i que ascendeix a 58.907,57 euros (88.742,18 euros a l’exercici 2020)
segons valoració actuarial feta a final d’any.
Les hipòtesis tècniques aplicades en els càlculs actuarials han estat:
a)

- Compromisos per pensions amb els treballadors

Hipòtesis tècniques
Taula de mortalitat
Tipus d'interès tècnic
Índex de creixement salarial
Ratis de permanència segons ordre EHA/3433/2006 (codi 66 CNAE)

PERM/F2020 (NC)
0,22%
0,15%
No s’han aplicat

NOTA 18. TRANSACCIONS AMB PAGAMENTS BASATS EN INSTRUMENTS DE PATRIMONI
El Grup Consolidat no ha efectuat transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni durant els exercicis
2021 i 2020.

NOTA 19. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Aquest epígraf recull la part de la subvenció rebuda per la UTE i integrada al balanç consolidat.
La subvenció registrada va ser rebuda l’any 2003, per finançar l’adquisició de l’edifici Residència Vilaseca, per import de
450.759,08 euros. El traspàs a resultat és proporcional a l’amortització registrada durant l’exercici al compte de pèrdues i
guanys, havent-se enregistrat les següents quantitats:

Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici

2021

2020

4.266,00

4.266,00
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Les subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici han estat per la quantitat de 423.596,21 euros. Aquestes
subvencions han estat rebudes en relació a la crisi sanitària del COVID-19, d’una part del Servei Català de la Salut, que
s’han destinat íntegrament a retribuir al personal amb una paga extra per compensar l’esforç realitzat, i de l’altra del
Departament de Treball Atenció Social i Família, per compensar les places socials contractades i no ocupades seguint els
protocols que ens han marcat.

NOTA 20. COMBINACIONS DE NEGOCIS
Amb efectes 1 de gener de 2014 es va escripturar la fusió per absorció amb augment de capital per mitjà de la qual Mutual
Gestión Integral S.L.U. absorbia Mutual de Inversiones S.A.
Els comptes anuals de Mutual Gestión Integral S.L.U. recullen la informació a efectes fiscals per haver-se acollit al règim
fiscal previst en el Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’Impost sobre societats, i altres
disposicions concordants, pel fet de dur-se a terme una operació d’aportació no dinerària de les definides en l’article 86 del
referit text legal.

NOTA 21. NEGOCIS CONJUNTS
El Grup Mutuam té una participació del 100% en una unió temporal d'empreses (*UTE’s), denominada UTE Vilaseca,
constituïda el 13 de febrer de 2001, l’activitat de la qual consisteix en la construcció d’una edificació destinada a residència
geriàtrica i la seva posterior gestió i explotació. Els imports que es presenten a continuació representen la participació de
l’any anterior i la del present exercici plasmada en els actius i passius i les vendes i resultats de la UTE. Aquests imports
han estat integrats al balanç i al compte de pèrdues i guanys del Grup.

Actius no corrents
Actius corrents
Total Actius

Exercici 2021 Exercici 2020
4.006.449,71
4.132.932,35
102.923,26
39.142,56
4.109.372,97
4.172.074,91

Passius no corrents
Passius corrents
Total Passius

0,00
201.252,50
201.252,50

200.000,00
301.185,72
501.185,72

Subvenció

127.984,05

132.250,05

Ingressos
Despeses
Benefici/Pèrdua després d'impostos

424.512,12
183.014,84
241.497,28

420.825,12
182.417,21
238.407,91

No existeixen passius contingents ni compromisos d'inversió de capital corresponents a la participació del Grup en la UTE.

NOTA 22. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA
En els exercicis 2021 i 2020 l’Entitat no ha registrat cap element en aquest epígraf i no ha realitzat cap transacció
relacionada amb aquests actius.

NOTA 23. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Des de la data de tancament fins la de formulació dels presents comptes anuals no s’ha produït cap fet posterior a
mencionar.
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NOTA 24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
El Grup Consolidat té vinculació amb tres entitats: EAP Dreta Eixample, Fundació Privada Mutuam Conviure (no lucrativa)
i Associació Vida Independent (no lucrativa). Fundació Privada Mutuam Conviure va ser creada i promoguda per l’Entitat
Dominant, i en l’actualitat influeix de forma significativa en la seva gestió a través dels membres del Patronat.
24.1

Béns i serveis

Els béns i serveis habituals del tràfic del Grup s'adquireixen o presten a parts vinculades en condicions normals de mercat.
El detall de les transaccions efectuades amb parts vinculades i dels saldos amb elles a 31 de desembre de 2021 i 2020 és
el següent:

Prestació/Recepció de Serveis

Prestació de Serveis
Import
Import
2021
2020

Recepció de Serveis
Import
Import
2021
2020

- EAP Dreta Eixample
- Fundació Privada Conviure
- Associació Vida Independent

14.000,00
12.000,00
21.480,60

13.000,00
0,00
21.480,60

0,00
0,00
466.627,59 456.459,16
0,00
0,00

0,00
3.992,00
0,00

0,00
6.390,34
0,00

TOTALS

47.480,60

34.480,60

466.627,59 456.459,16

3.992,00

6.390,34

Saldos deutors

Saldos al tancament de
l'exercici

Import 2021

Interessos (despeses)
Import
Import
2021
2020

Saldos creditors

Import 2020

Import 2021

Import 2020

- EAP Dreta Eixample
- Fundació Privada Conviure
- Associació Vida Independent

17.205,00
1.154,34
0,00

31.605,00
1.045,44
0,00

0,00
279.085,44
0,00

0,00
627.388,34
0,00

TOTALS

18.359,34

32.650,44

279.085,44

627.388,34

Durant l’exercici 2021 l’Entitat Dominant ha atorgat un donatiu a la Fundació Privada Mutuam Conviure per 25.000 euros
(25.000 euros l’exercici 2020), Mutual Gestión Integral, S.L.U. un donatiu de 25.000 euros i Residències Mutuam, S.L.U.
un donatiu de 200.000 euros.
Les transaccions dels quadres anterior contemplen IVA en cas que aquestes en suportin o en repercuteixin.
Durant els exercicis 2021 i 2020 no s’han produït correccions valoratives de saldos amb parts vinculades.
24.2

Acords de finançament

A continuació es detallen els acords de finançament subscrits amb parts vinculades concedits i rebuts:

Concepte

Tipus d'interès Venciment

Saldos al 31/12/2021
Interessos
Actius
Passius
meritats

Altres empreses del grup
- Fundació Privada Conviure
- Fundació Privada Conviure
TOTAL

Préstec atorgat
Préstec atorgat

Euríbor + 1,5
Euríbor + 1,5

2021
2022

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

200.000,00

3.992,00

200.000,00

3.992,00
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Concepte

Tipus d'interès Venciment

Saldos al 31/12/2020
Interessos
Actius
Passius
meritats

Altres empreses del grup
- Fundació Privada Conviure
- Fundació Privada Conviure

Préstec atorgat
Préstec atorgat

Euríbor + 1,5
Euríbor + 1,5

2021
2022

0,00
0,00
0,00

TOTAL

24.3

150.000,00

3.756,00

400.000,00

2.634,34

550.000,00

6.390,34

Garanties i avals

A la data de tancament de l’exercici 2021 no existien posicions en avals i garanties rebuts/prestats entre parts vinculades
(a l’exercici 2020 tampoc).
24.4

Remuneracions a membres de l’Òrgan d'Administració i personal d'alta direcció

Durant l'exercici 2021 l'import de les retribucions als membres de l’Òrgan d'Administració com també al personal d'alta
direcció ha ascendit a 928.546,00 euros, (917.901,32 euros l’any 2020) d'acord amb el detall següent:
2021
Junta de
Govern
Sous i indemnitzacions
Dietes
Altres retribucions (*)
TOTAL

0,00
63.900,00
0,00
63.900,00

Personal
alta direcció
803.101,00
12.195,00
49.350,00
864.646,00

2020
Total
803.101,00
76.095,00
49.350,00
928.546,00

Junta de
Govern
0,00
66.300,00
0,00
66.300,00

Personal alta
direcció
794.082,00
1.006,00
56.513,32
851.601,32

Total
794.082,00
67.306,00
56.513,32
917.901,32

(*) altres retribucions correspon a les aportacions realitzades a un pla de jubilació privat

Deure de Lleialtat
Es fa constar que els membres de la Junta de Govern no participen en el capital social de societats o entitats amb el
mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueix l'objecte social de MUTUAM MUTUA DE PREVISIÓ.
No obstant, algun d’aquests membres ostenten càrrecs i desenvolupen funcions relacionades amb la gestió d’empreses i
entitats relacionades, les quals s’informen a l’inici d’aquesta nota, que no han estat objecte d’inclusió a aquesta memòria
al no suposar cap interferència amb els seus deures de lleialtat i diligència o a l’existència de potencials conflictes d’interès.
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NOTA 25. ALTRA INFORMACIÓ
Informació sobre el personal
El nombre mig de persones (ETC) emprades en el curs de l'exercici, així com la plantilla efectiva de l’exercici 2021
expressat per categories, ha estat la següent:

CATEGORIES

HOMES

ATS/DUE / INFERMERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR DE FARMACIA
DIRECTOR/A
EDUCADOR SOCIAL
FARMACEUTICO
FISIOTERAPEUTA
GEROCULTOR
MÉDICO
NETEJADOR/A
OFICIAL ADMINISTRATIU
PSICOLOGO
TECNIC ADMINISTRACIÓ
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TREBALLADORA SOCIAL
AJUDANT DE CUINA
CUINER/A
OFICIAL DE MANTENIMENT
PORTER - RECEPCIONISTA
CAP SERVEI
TASOC
AUXILIAR AJUDA A DOMICILI
AUXILIAR DE LA LLAR
COORDINADOR/A
JEFE ADMINISTRATIU
TÈCNIC INFORMATIC JUNIOR
SUBALTERN
TOTAL GENERAL

DONES
22
7
3
9
3
0
8
60
19
0
2
1
6
2
1
0
0
4
1
6
0
2
0
1
0
1
2
159

165
28
5
15
9
5
20
600
42
53
16
38
33
14
22
0
0
0
3
6
5
54
3
1
1
0
3
1141

EFECTIUS
CATEGORIES
187
34
8
24
13
5
28
660
61
53
18
39
39
16
23
0
0
4
4
12
5
56
3
2
1
1
5
1300

ETC Categories
179,35
27,46
6,20
24,02
8,40
4,80
20,45
598,88
49,25
44,29
16,40
29,83
33,36
9,15
16,90
0,00
0,00
2,73
3,34
10,86
3,73
38,91
0,41
1,84
0,20
1,00
4,29
1136

El nombre mig de persones (ETC) emprades en el curs de l'exercici, així com la plantilla efectiva de l’exercici 2021
expressat per categories, de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, ha estat la següent:

CATEGORIES
GEROCULTOR
ATS/DUE
AUXILIAR INFERMERIA
NETEJADOR/A
INFERMERA
PORTER - RECEPCIONISTA
FISIOTERAPEUTA
AUXILIAR AJUDA A DOMICILI
TOTAL GENERAL

HOMES

Efectius
Categories

DONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
3
2
1
3
1
2
1
29

ETC Categories
16
3
2
1
3
1
2
1
29

15,83
3,00
1,44
0,87
3,00
1,00
2,00
1,00
28
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En l’exercici 2020 el seu detall va ser:
CATEGORIES

HOMES

ATS/DUE / INFERMERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR DE FARMACIA
DIRECTOR/A
EDUCADOR SOCIAL
FARMACEUTICO
FISIOTERAPEUTA
GEROCULTOR
MÉDICO
NETEJADOR/A
OFICIAL ADMINISTRATIU
PSICOLOGO
TECNIC ADMINISTRACIÓ
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TREBALLADORA SOCIAL
AJUDANT DE CUINA
CUINER/A
OFICIAL DE MANTENIMENT
PORTER - RECEPCIONISTA
CAP SERVEI
TASOC
AUXILIAR AJUDA A DOMICILI
AUXILIAR DE LA LLAR
COORDINADOR/A
JEFE ADMINISTRATIU
TÈCNIC INFORMATIC JUNIOR
TOTAL GENERAL

DONES
38
5
0
9
3
0
7
53
27
1
3
2
5
1
0
0
0
3
0
3
0
5
0
1
0
1
167

150
26
4
16
6
1
19
575
52
52
15
29
20
15
32
0
1
0
4
12
2
44
4
1
1
0
1081

EFECTIUS
CATEGORIES
188
31
4
25
9
1
26
628
79
53
18
31
25
16
32
0
1
3
4
15
2
49
4
2
1
1
1248

ETC Categories
181,74
25,02
4,25
23,24
9,28
1,00
22,42
591,88
67,41
47,84
14,00
27,57
21,61
11,64
24,92
0,00
0,00
3,00
3,93
15,00
3,49
31,71
3,84
1,79
0,20
1,00
1138,21

El nombre mig de persones (ETC) emprades en el curs de l'exercici, així com la plantilla efectiva de l’exercici 2020
expressat per categories, de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, ha estat la següent:
CATEGORIES

HOMES

GEROCULTOR
ATS/DUE
OFICIAL ADMINISTRATIU
CAP SERVEI
PORTER - RECEPCIONIST
TERAPEUTA OCUPACIONAL
AUXILIAR INFERMERIA
METGE/SSA
NETEJADOR/A
PSICOLEG/OGA
FISIOTERAPEUTA

INFERMERIA
TOTAL GENERAL

Efectius
Categories

DONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
1
2
1
2
1
0
1
2
1
1
2
29

ETC Categories
15
1
2
1
2
1
0
1
2
1
1
2
29

14,43
1,00
2,00
1,00
1,93
1,00
0,00
0,95
1,87
0,75
1,00
2,00
27,93

Honoraris dels auditors
Els honoraris i despeses per serveis professionals prestats pels auditors de comptes i aquelles altres societats amb les
quals aquest Grup Consolidat manté alguna vinculació per control, propietat comuna o gestió són els següents:
2021
Concepte
Honoraris carregats per auditoria de comptes
Honoraris carregats per el consolidat del Grup Mutuam
Altres honoraris per serveis prestats
Altres honoraris resta empreses Grup Mutuam
TOTAL

Empresa
Auditora

15.051,00
4.291,00
9.492,49
17.254,00
46.088,49

2020
Empreses
vinculades a
l'auditor

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Empresa
Auditora

14.756,00
4.208,00
9.306,48
16.915,00
45.185,48

Empreses
vinculades a
l'auditor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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NOTA 26. INFORMACIÓ SEGMENTADA
La totalitat de l'import net de la xifra de negocis prové de l'activitat principal de l’Entitat Dominant i les Societats Dependents
(vegeu Nota 1) i l'àmbit geogràfic és estatal.
El total de la xifra de negocis del compte no tècnic , per activitat és el següent:
Descripció

31/12/2021

Altres serveis sanitaris (EAPS)
Concerts amb el servei Català de la Salut
Concerts amb la DGAPD
Atenció domiciliària
Ingressos privats
Altres ingressos accessoris
Subvenciones rebudes

31/12/2020

887.750,00
29.295.578,16
19.856.205,73
1.208.632,06
5.119.705,50
183.251,28
2.186.067,80

709.760,32
29.583.563,20
16.271.278,50
1.019.215,07
5.350.755,58
513.652,33
4.024.780,92

58.737.190,53

57.473.005,92

Els ingressos del grup consolidat han augmentat un 2,2% respecte l’exercici anterior degut a l’augment de l’activitat
residencial i a les tarifes aplicades en l’atenció a pacients afectats per COVID-19.
El total de la xifra de altres despeses del compte no tècnic , per activitat és el següent:
Descripció

31/12/2021

Consums de l'activitat
Despesa en personal
Altres despeses d'explotació
Amortitzacions

31/12/2020

3.645.817,72
37.639.839,72
14.295.461,39
1.805.690,12

3.626.073,07
38.262.296,71
12.630.084,33
1.624.176,89

57.386.808,95

56.142.631,00

El total de despeses ha augmentat un 2,2% degut principalment a les altres despeses d’explotació (+13,19% per augments
en reparacions, subministraments, neteja i restauració) derivat de l’increment d’activitat, l’aplicació dels protocols COVID i
de reparacions no previstes; i a la despesa en amortitzacions (+11,18%).

NOTA 27. INFORMACIÓ TÈCNICA
El moviment experimentat durant l'exercici i l’exercici anterior, referent a les provisions tècniques és el següent:
Exercici 2021:

Primes no consumides
Prestacions
Altres provisions tècniques
Total provisions tècniques

Saldo a
31/12/2020
29.239,75
137.415,77
429.608,86
596.264,38

Dotacions

Aplicacions

65.532,15
0,00
0,00

-67.255,26
-40.950,36
-62.419,04

65.532,15

-170.624,66

Altres
ajustaments
0,00

Saldo a
31/12/2021
27.516,64
96.465,41
367.189,82
491.171,87
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Exercici 2020:

Primes no consumides
Prestacions
Altres provisions tècniques
Total provisions tècniques

Saldo a
31/12/2019
40.148,78
73.663,10
425.645,10

Dotacions

539.456,98

Aplicacions

41.626,54
116.093,41
28.957,59

-52.535,57
-52.340,74
-24.993,83

186.677,54

-129.870,14

Altres
ajustaments
0,00

Saldo a
31/12/2020
29.239,75
137.415,77
429.608,86
596.264,38

27.1. Informació relativa a l’assegurança de no vida
27.1.1. Ingressos i despeses tècnics per rams de l’exercici 2021
Els ingressos i despeses tècniques per rams no difereixen substancialment de la informació mostrada en el compte de
pèrdues i guanys de no vida.
27.1.2. Resultat tècnic per any d’ocurrència
Degut a la velocitat del pagament de prestacions i que la majoria de pòlisses en cartera tenen data d’efecte 1 de gener, el resultat
tècnic per any d’ocurrència no difereix substancialment del resultat tècnic per rams.
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MUTUAM MPS
INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021

1. SITUACIÓ DE L’ENTITAT.
L’any 2021 ha estat, novament, un any marcat per la pandèmia del COVID-19, amb la consecució de fins a quatre onades
i la gestió de la vacunació massiva de la població. L’estat d’alarma declarat amb el Reial Decret 463/2020 en data 14 de
març del 2020 es va prorrogar fins al 9 de maig del 2021, finalitzant també les restriccions de mobilitat i confinaments de
la població.
La despesa pública en serveis sanitaris i socials s’ha mantingut amb els increments excepcionals iniciats al 2020, tant pel
que fa a l’atenció directa a pacients COVID, com per finançar els sobrecostos produïts per la implantació dels nous
protocols definits per les administracions per a combatre la pandèmia.
Les mesures que el CatSalut ha executat durant el 2021 per a finançar els costos derivats de la pandèmia han estat les
següents:
▪
▪
▪

Increment de les tarifes en un 2,4% per a fer front a l’increment de la despesa derivada de la crisi sanitària
Mantenir les tarifes extraordinàries per a l’atenció de pacients COVID
Compensar econòmicament l’activitat ordinària no realitzada en els Hospitals Sociosanitaris, sempre que s’hagués
arribat a un mínim del 70% del total concertat.

El Departament de Drets Socials, per la seva part, ha articulat les següents mesures:
▪
▪

Increment del 10% de la tarifa per a fer front a l’increment de la despesa derivada de la crisi sanitària
Subvenció de les places contractades i no ocupades

Grup Mutuam s’ha posat a disposició tant del CatSalut com del Departament de Drets Socials per a donar resposta a les
necessitats que han anat sorgint per la pandèmia a cada moment.
El Grup Mutuam ha mantingut una política de maximització dels ingressos, dins de les dificultats provocades per la pròpia
evolució de la pandèmia, i de gestió racional de les despeses, mitjançant el seguiment mensual de la comptabilitat analítica,
identificant les desviacions en relació al pressupost de l’any i posant en marxa les mesures necessàries per a la seva
contenció. Així, els ingressos consolidats de Mutuam, MPS han estat de 61.801.672€, superior en 6,76% als de l’any
anterior (57.889.250€). Aquest increment és resultat de l’activitat COVID realitzada, l’increment de tarifes del CatSalut i del
Departament de Drets Socials per a compensar els sobrecostos COVID, i les subvencions a part de l’activitat ordinària no
realitzada (CatSalut) i a les places contractades (Drets Socials).
El resultat consolidat abans d’impostos ha estat de 1.619.054€, un 2,74% sobre ingressos. Els Fons Propis de l’entitat han
assolit els 36.341.870€, davant els 35.067.974€ de l’any anterior, i les inversions en millora d’instal·lacions, equipaments,
mobiliari i aplicacions informàtiques ha estat de 1.409.288€.
L’equip professional de Mutuam i de totes les empreses del Grup, distribuït en 32 centres de treball, estava composat a 31
desembre per 1.314 persones. El quadre adjunt reflecteix els ETC (Equivalents a Temps Complert)
Mutuam, MPS
Mutuam a casa S.L.U.
Mutual Gestión Integral, SL
Residencies Mutuam S.L.U.
TOTAL

543
54
153
398
1.148
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El percentatge femení és del 89% del total i el percentatge de persones nascudes a l’estranger és del 13,24%, provinents
de 33 països diferents.

2. ACTIVITATS
2.1 ÀMBIT SOCIOSANITAR O D´ATENCIÓ INTERMÈDIA
En aquest àmbit, Mutuam disposa de set modalitats diferents de recursos: hospitals sociosanitaris o, darrerament la
tendència es anomenar-los d´Atenció Intermèdia (HAI), hospitals de dia geriàtrics, equips PADES convencionals i d´AC
(Atenció Continuada), Equips d´Atenció Residencial (EAR), actualment en procés de transformació, Equips d’Atenció
Psicosocial en Malalties Avançades i els seus familiars (EAPS de l’Obra Social La Caixa), Unitats de Valoració Geriàtrica
Integral (UVGI) i centres residencials amb activitat sociosanitària.
Pel que fa a l´Hospital Sociosanitari Mutuam Güell (a partir d´ara HAI Mutuam Güell) el centre té l’autorització administrativa
de funcionament de 167 llits d’internament amb 4 tipologies d’activitats diferents: 48 de Convalescència, 23 de Cures
Pal·liatives, 75 de Llarga estada, i 21 de Subaguts. El centre disposa també d’Hospital de Dia amb 24 places autoritzades.
Del total de places hi ha 3 places d’activitat privada a la Unitat de Curta Estada (UCE). Durant l’exercici 2021, l´HAI Mutuam
Güell, ha patit l´impacte de la pandèmia per SARS-CoV-2 i ha tingut una ocupació mitjana del 89,7% del hospital i del
13,96% en el hospital de dia, degut a que ha estat tancat els 5 primers mesos de l’any, amb un total de 2.162 pacients
atesos (un increment del 1,2% respecte l’any anterior). La distribució dels pacients atesos ha estat : 29,7% Subaguts,
25,6% Convalescència, 15,7% Llarga estada, 16,5% pal·liatius, 1,1% hospital de Dia. i Del total de pacients ingressats
l´any 2021, un 11,4% han estat diagnosticats de COVID19, i d’aquests un 8,6% s’ha derivat a un hospital d’aguts. Una
bona part dels pacients pal·liatius (un 20%) procedien de l´Hospital de Sant Pau, del qual som l´hospital sociosanitari de
referència. El centre disposa, per tal d´acreditar la línia de subaguts, d´una unitat de radiologia bàsica digitalitzada, servei
mèdic de guàrdia nocturn presencial, laboratori d´urgències (HUVH) i els serveis de consultoria d´especialista en Medicina
Física i Rehabilitació.
Pel que fa a l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona (a partir d´ara HAI Mutuam Girona), durant el juliol 2021 ha canviat la
tipologia de 15 places que tenia residencials a places sociosanitàries, un cop obtinguda l’autorització de funcionament;
actualment, disposa de 102 llits d’internament distribuïts amb dues tipologies d’activitat diferents: 76 de Mitja Estada
Polivalent (MEP) i 26 de Llarga Estada sociosanitària. L´HAI Mutuam Girona compta amb una Unitat de Rehabilitació
Intensiva per a pacients diagnosticats d´Ictus, en col·laboració directa amb el Servei de Neurologia de l´Hospital Universitari
Josep Trueta de Girona (a partir d´ara HUJT). L´Hospital de Dia Geriàtric que ha estat tancat durant els primers 6 mesos
del 2021, disposa de 17 places. L’ocupació global del centre ha estat del 85,71% al HSS i 2,75% a HD, amb 533 pacients
atesos (un - 22,8 % menys que l´any anterior). La distribució dels pacients atesos ha estat: 74,8% MEPs, 10,5% Llarga
estada, 0,8% pal·liatius, 2,6% hospital de Dia i 11,3% amb diagnòstic de Covid19, d’aquests un 28,3% s’han derivat a un
hospital d’aguts. Cal destacar que el centre, per indicació de la Regió Sanitària de Girona del CatSalut, s´ha vist obligat a
dedicar al llarg de mes d´un trimestre, 10 llits hospitalaris a funció d´hotel salut per a persones amb COVID19 sense
patologia aguda però sense llar o domicili en condicions, aquesta actuació ha suposat un impacte important en l’ocupació
del centre.
El servei de PADES té a Barcelona ciutat 9 equips convencionals que gestiona Mutuam, i que han atès un total de 275
pacients (un 12,1% menys respecte l’any anterior) en situació de malaltia terminal o final de vida durant l´any 2021; a
més, Mutuam disposa d´un equip PADES d’Atenció Continuada diürna que dóna cobertura a 14 equips de PADES de
Barcelona i que inclou caps de setmana i festius i que ha realitzat un total de 7.670 actes mèdics, dels quals ha resolt 7.616
al mateix domicili (99,3 %) i solament n´ha derivat a altres recursos 54 casos (0,7%) de la totalitat atesa. També disposa
de 2 equips PADES d’Atenció Continuada Nit, que donen cobertura a 16 PADES de tot Barcelona i que al 2021 han donat
resposta a 3.403 casos, dels quals 3.309 (el 97,2%) s’han resolt al domicili, 94 casos han estat derivats a altres recursos
(2,8 %).
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A la demarcació de Girona es disposa d’equips de PADES en diverses modalitats, un de convencional -que ha atès a 190
pacients; dos Equips Psicològics d’Atenció a la Cronicitat (EPAC) -que presten suport psicològic a pacients amb malaltia
crònica avançada a la comunitat i s’han atès a 1055 persones- així com un Equip de suport Rehabilitador Integral, que ha
atès aquest any a un total de 553 persones pacients procedents de tant d´alta hospitalària en col·laboració directe amb
de la Unitat de Rehabilitació Intensiva de l´HAI Mutuam Girona, per a així com de pacients procedents d´alta pacients amb
de la Unitat d´ICTUS, com de CCEE de Neurologia de l´HUJT de Girona amb qui col·labora directament. Per últim, a
Tarragona, al Centre Residència Vila-seca, es gestiona un equip de PADES dedicat al Dany Cerebral Adquirit, denominat
EDCA, que ha atès a 97 pacients en regim ambulatori d´aquell territori.
En relació als Equips d´Atenció Residencial (EAR), amb la pandèmia per Covid19 durant l´any 2021, seguint les directrius
del CatSalut, han vist modificat significativament el seu àmbit de cobertura residencial en els diferents territoris on actuen.
De la situació de partida a Barcelona, on l´EAR té desplegats un total de 12 equips professionals, al Vallés Oriental i Vallès
Occidental Est amb en te 6 equips professionals, i al Baix Llobregat Centre, Litoral i l´Hospitalet amb disposa de 8 equips
més, que permetien intervenir en un total de 125 residències (públiques i privades) de manera integral, ampliant-se fins a
255 residències si s´inclouen les que solament incorporen el servei d´atenció continuada. Amb aquests dispositius, els
EAR de Mutuam han donat cobertura assistencial a 7.183 places residencials ( 11.671 si afegim la modalitat d´atenció
continuada). Els equips EAR estan actius 12 hores al dia (de 8h a 20h) els 365 dies l’any, realitzant dues modalitats
d´activitat assistencial: l´atenció preventiva i no urgent i l´atenció aguda, atenent la descompensació i les necessitats
pal·liatives, entre d’altres.
El conjunt dels equips EAR ha realitzat al llarg de l’any 2021 un total de 2.273 primeres visites (valoració geriàtrica integral),
20.523 visites de seguiment presencial i 15.910 visites de seguiment telefònic. A banda, s’han fet 8.919 visites d’atenció
continuada, amb una taxa de resolució de les quals només han requerit derivació a urgències el 7,4%.
A partir de juliol de 2021, i d´acord amb el Consorci Sanitari a Barcelona (CSB), les regions metropolitana Nord i Sud i els
serveis matrius del CatSalut, els EAR de Mutuam han iniciat un procés de transformació progressiva cap a un nou model
assistencial d´Equips d´Hospitalització Domiciliària d´Atenció Intermèdia, anomenats en termes generals HaD-AI. Aquests
nous equips (model pilot) s´han desplegat fins ara al Vallès Occidental en col·laboració amb l´Hospital Parc Taulí de
Sabadell i al Vallès Oriental amb l´Hospital General de Granollers. A Barcelona, a finals de l´exercici 2021, es va iniciar un
nou pilot amb l´equip d´AP del CAP Larrad (Parc Sanitari Pere Virgili) i l´HAI Mutuam Güell. No obstant això, i d´acord amb
el CatSalut, mentre duri el procés aquest de transformació, en paral·lel els equips d´EAR convencionals seguiran donant
servei i suport als centres residencials de Barcelona, Baix Llobregat i Vallès Oriental i Occidental segons planificació del
territori.
Els EAPS (Equips d´Atenció Psicosocial i de Suport a Persones amb Malalties Avançades i els seus familiars), servei
finançat per l´Obra Social de la Fundació Bancària La Caixa, tenen la finalitat de complementar l´assistència dels equips
PADES convencionals i les unitats hospitalàries amb un suport psicosocial i d’acompanyament espiritual especialitzat
d´aquelles persones en fase final de la vida i els seus familiars. L´any 2021 els equips EAPS de Mutuam han atès un total
de 3.064 persones a Barcelona i 1.271 a Girona.
La Unitat de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI), ubicada al Consultori Central d´Ausiàs March, a partir de la tardor de
2021 s´ha reubicat al HAI Mutuam Güell, per tal d´adaptar-se al nou model d´Atenció Intermedia previst al nou Pla
Estratègic de Geriatria de Catalalunya. Es tracta d´un servei de suport especialitzat geriàtric dels equips d´atenció primària
i d´atenció especialitzada per al diagnòstic i valoració del grau de deteriorament dels pacients amb trastorns crònics i
complexos així com amb dèficits neuropsicològics. Durant aquest any 2021 s’han fet un total de 1.544 visites.
El Grup Mutuam disposa, a més, de tres centres residencials que tenen activitat sociosanitària contractada pel CatSalut,
un d’ells ubicat a Sabadell, el Centre Assistencial Mutuam La Creueta, amb 26 places d’internament de Llarga estada i 20
llits de Convalescència; un altre centre és la Residència Vila-seca, ubicat a la població del mateix nom del centre, amb 17
llits de Llarga Estada i de 18 de Convalescència i el tercer centre és el Centre Mutuam Collserola de Barcelona, que
disposa de 7 llits de Llarga Estada i de 18 llits de Convalescència. Aquests centres han atès un total de 323, 324 i 239
casos respectivament, amb una estada mitjana de 48 dies.
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Durant l’any 2021 s’han fet inversions en l’àmbit sociosanitari per valor de 506.446 euros per tal de mantenir els edificis i
els equipaments sanitaris en un òptim nivell de funcionament.

2.2 ÀMBIT RESIDENCIAL
En aquest àmbit, Mutuam disposa de quatre modalitats de recursos: residències assistides, centres amb activitat
residencial i sociosanitària), apartaments tutelats i centres de dia.
En conjunt s’han gestionat 167 places privades (157 residencials i 10 de salut mental) i 841 públiques, d’aquestes darreres,
685 són socials per gent gran, 106 sociosanitàries i 50 de salut mental, totes elles distribuïdes en els 11 centres dels quals
el Grup Mutuam ha estat responsable. L’ocupació ha estat un 6,5 punts percentual més que l’any anterior, amb el què
l’ocupació ha estat del 91,63 %. Pel que fa als 19 centres de dia, el total de places públiques ha estat de 366 i 83 de
privades. L’ocupació ha estat del 44.21%. En els 3 conjunts d’apartaments tutelats hi ha 44 places públiques i 102 privades.
L’ocupació ha estat del 85,62%.
Al llarg del 2021 han estat ateses 1.174 persones en plaça residencial, 416 en plaça de centre de dia i 886 en plaça
sociosanitària. La estada mitjana, en el cas de residència, ha estat de 257 dies, en centre de dia 207 i de 48 en
sociosanitària. L’edat mitjana dels residents és de 81,8 anys i el 66% del total són dones.
Entre les actuacions a remarcar de l’any 2021 hi ha :






Al Centre Collserola s’han actualitzat els passadissos i habitacions d’una planta.
Als Centres Font Florida i Jaume Nualart s’han incorporat noves directores.
Normalització de l’ús de mitjans tècnics per facilitar les comunicacions entre els usuaris i familiars durant la
pandèmia de COVID-19.
Reorganització dels centres en unitats de convivència com a mesura de prevenció de contagis de COVID-19.
Increment de la dotació per reparacions i pintura dels centres.

Durant l’any 2021 s’han fet inversions en l’àmbit residencial per valor de 638.621 euros.

2.3 ASSEGURANCES
El nombre de mutualistes a finals de desembre era de 1.270. Els productes asseguradors amb major nombre de
mutualistes, continuen sent :
▪
▪

Servei Gent Gran: 559 mutualistes
Assegurança Dental: 406 mutualistes

La davallada de nombre de mutualistes, està en línia amb la d’altres anys, per tant, podem pensar que la pandèmia no hi
ha afectat.
El Servei Gent Gran és una assegurança que ofereix dues línies d’activitat:
•
•

Servei d’Orientació Social: atès per l’equip de treballadores socials que orienten les solucions als problemes de la
gent gran i/o dependent.
Mutuam Activa: responsable de la programació i organització de les activitats d’oci cultural per a gent gran activa.

Aquesta assegurança es comercialitza a nivell individual i a col·lectius, que l’incorporen en la seva cartera de serveis per
fidelitzar els seus clients.
L’any 2021 les entitats que han confiat els seus socis/clients al Servei Gent Gran de Mutuam han estat: RACC, Mutual
Mèdica, Clinicum, Vital Seguro, Col·legi de Metges de Barcelona, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Agrupació
Assurances du Crèdit Mutuel, Divina Pastora, Assistència Sanitària, AFAB, Fundació Pasqual Maragall, CONEX, AEFI,
TRACE, FANOC, Institut Català de la Retina, Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs,Barcelona Cuida, Colectivos Vip,
Associació Superar l’Ictus Barcelona i Fundació Catalunya La Pedrera.
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Servei d’Orientació Social
Al llarg de l’any s’han atès i assessorat des del Servei Gent Gran a 817 mutualistes i beneficiaris, als quals se’ls ha donat
1.316 informacions de:
o
o
o

Consultoria Social: 168 informacions relacionades amb prestacions socials privades i públiques, ajut a la
dependència, teleassistència, ajudes tècniques i adaptacions de la llar, assessorament jurídic, tallers de
memòria, la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral, la UEN i transport adaptat.
Atenció en el domicili: s’han donat 921 informacions dels nostres serveis d’atenció en el domicili que han generat
264 contractacions de serveis de Mutuam a Casa.
Recursos Residencials: s’han donat 227 informacions relacionades amb recursos residencials, que han generat
11 ingressos en centres col·laboradors. El tancament dels centres i les restriccions de les visites degut a la
pandèmia, han dificultat els ingressos.

Mutuam Activa
Les repetides onades de la pandèmia han mantingut la incertesa i la por a sortir i viatjar de les persones grans. Tot i així,
hem anat adaptant la nostra programació per tal d’aconseguir el mínim risc en l’oferta d’oci, per tal d’incrementar la
confiança i superar les pors a sortir i socialitzar.
Al llarg de l’any 2021, i respectant el protocols de la Generalitat, vàrem reprendre les sortides presencials amb el
Mutuament de primavera amb el següent resultat:
▪
▪
▪

S´han realitzat un total de 21 activitats: 1 viatge nacional, 3 excursions i 17 visites matinals
302 sèniors (del quals 18 son nous) ens han acompanyat a les activitats proposades per Mutuam Activa.
La distribució dels sèniors per entitats és: 134 COFB, 64 mutualistes de Mutuam, 37 Mutual Mèdica, 57 Clinicum
i 10 Vital Seguro

Per segon any, no hem pogut fer la cloenda de la programació anual de Mutuam Activa amb el tradicional Dinar de Nadal
del Servei Gent Gran.
Vinculat a aquesta assegurança, s’edita i publica trimestralment la revista corporativa “Mutuament” (4 edicions l’any) que
s’envia als nostres mutualistes del servei Gent Gran. Es fan unes versions especials amb capçaleres diferents per a 4
entitats: Clinicum, Mutual Mèdica, Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona i Vital Seguro. Aquest any s’han fet en
format digital i s’han enviat als sèniors de totes les entitats per correu electrònic.

2.4 ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Durant l’any 2021 s’han atès un total de 535 usuaris, el 90,65% de Barcelona ciutat. El 72,06% dels serveis sol·licitats han
estat per atencions geriàtriques i serveis mixtos, el 20,74% per cura de la llar. També s’han fet un total de 20 serveis de
selecció de personal (4,22%) i la resta correspon a altres serveis d’atenció domiciliària, com la fisioteràpia, podologia i
perruqueria.
A l’exercici 2021 el servei domiciliari de Tarragona va integrar 31 treballadors, i es van realitzar 62 serveis (55 d’atenció a
la persona i 7 en atenció a la llar) amb una mitja de 476 hores/mes.

2.5 SERVEIS CENTRALS
Els serveis centrals (Direcció de Recursos Humans, Direcció de Finances, Direcció de Sistemes d’Informació i
Comunicacions i Direcció i Marketing i Comercial) han continuat donant suport a totes les activitats del Grup de manera
satisfactòria.
En l’àmbit de Recursos Humans, durant l’any 2021, s’ha actualitzat el Pla d’Igualtat de Mutual Gestión Integral i enregistrat
davant dels organismes oficials. Es va constituir un equip de Mediadors Interns format per 12 professionals de Grup
Mutuam, es va superar amb èxit l’Auditoria quadriennal del Servei de Prevenció Propi del Grup.
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En matèria de contractació s’han confeccionat 2.303 nous contractes de treball, 303 mes que l’any anterior, amb una
mitjana de 192 altes mensuals. S’ha de senyalar que durant aquest període degut a la saturació del sector sanitari ha
hagut una gran dificultat per captar professionals, especialment infermeres i Metges, tot i així es van complir els objectius
establerts.
L’any 2021 ha continuat marcat per la influencia de la pandèmia COVID19 pel que s’han adaptat els processos de
Recursos Humans a la nova situació, així es va consolidar l’activitat dels grups de Suport Emocional, tant en sessions
grupals com individuals. S’han avaluat els riscos psicosocials de la Residencia de Sant Cugat i els riscos Ergonòmics i de
càrrega física a la Residencia de Rubí.
S’han gestionat 10 inspeccions de treball i s’ha defensat a Grup Mutuam en 17 processos judicials i 9 Actes de Conciliació
derivats de sendes demandes laborals.
Pel que fa al número d’accidents de treball amb baixa laboral s’han comptabilitat 64, dels quals 15 han estat causats per
accidents in itinere i la resta causats majoritàriament per sobreesforços.
Quan al Pla de Formació 2021 pel personal, s’han impartit un total de 10.047 hores lectives als 778 participants que van
finalitzar amb èxit les acciones formatives, majoritàriament impartides de forma online, a través del Campus Mutuam
En el marc financer, durant l’exercici 2021 l’Entitat ha mantingut la seva política de destinar els excedents financers
d’algunes societats del Grup Mutuam al finançament intern d’altres societats del grup que ho han requerit, principalment
durant el primer trimestre de l’any i mitjançant la pòlissa de factoring de 2,8 milions d’euros de Mutuam, MPS.
En l’exercici 2021 s’ha reduït l’endeutament extern en 2,8 milions d’euros.
El principal objectiu de l’àrea financera durant la crisi sanitària ha estat garantir el suport administratiu i financer suficient
per poder continuar l’activitat. El focus s’ha posat en assegurar la disponibilitat de tresoreria per fer front als pagaments
extraordinaris, (adquisició d’EPIs, contractacions addicionals de personal per nous serveis, suplències per baixes i reforç
assistencial). Així mateix, ens hem focalitzat en mantenir la resta de compromisos de pagament amb tots els proveïdors
per assegurar la continuïtat dels serveis rebuts.
Els sistemes de facturació dels nous serveis COVID-19 s’han hagut d’adaptar a les instruccions rebudes del CatSalut i de
la DTASF, que han estat canviants en funció de les circumstàncies de cada moment.
Hem mantingut i millorat els sistemes de control que ens han permès identificar amb suficient nivell de detall l’impacte
econòmic de la crisi sanitària, tant pel que fa als ingressos com a les despeses, per ajudar a la direcció a prendre les
decisions de gestió amb la rapidesa amb que s’han succeït els esdeveniments.
S’ha implantat una aplicació per a la gestió de les notes de despeses, que ha permès agilitzar el circuit d’aprovació,
comptabilització, liquidació i eliminació de paper gràcies a la seva digitalització.
S’ha pogut garantir la continuïtat de tots els serveis de l’Àrea Financera després de l’atac informàtic patit en el mes d’abril,
reconstruint les bases de dades, sistemes de facturació i de control de gestió, documents relatius a compliment normatiu i
a Solvència II, documentació de protecció de dades, i de tots aquells serveis necessaris per a la correcta execució de totes
les funcions de l’àrea.
Hem participat en el Consell tècnic assessor econòmic-financer de la Unió Catalana d’Hospitals en:
▪

▪
▪

L’estudi per el càlcul i anàlisi dels costos unitaris de les prestacions de la línia sociosanitària de Llarga estada,
Convalescència, Cures pal·liatives, Subaguts i Hospital de Dia d’una mostra representativa d’entitats associades a La
Unió com a aproximació a la complexitat atesa en l’actualitat
Participació ens els baròmetres de seguiment de l’activitat del 2021 dels serveis contractats pel CatSalut.
Participació en la simulació de l’exercici 2022 per tal de tenir elements de referència de cara a l’escenari 2022 i la
negociació per garantir la viabilitat econòmica de les entitats.
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En la gestió de riscos i la millora del control intern, s’han revisat els processos d’avaluació i s’han establert nous controls i
procediments, així com identificat propostes de millora.
Les actuacions més significatives pel que fa a les inversions al llarg de l’any 2021 s’han centrat en:
▪
▪
▪
▪
▪

Projecte Unit4.
Climatització de l’edifici 4 i reforma de la cuina de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell.
Climatització segona planta a La Creueta.
Túnel de rentat i reforma de banys de l’HSS Girona.
Renovació d’equips informàtics de diferents serveis i centres.

En l’apartat de Sistemes d’Informació i Comunicacions, cal destacar l’impacte que va tenir sobre l’activitat i el servei
d’aquest àmbit l’atac informàtic patit el dia 26 de març, afectant a les diferents àrees funcionals i de negoci i al conjunt dels
usuaris de sistemes. Aquest fet va tenir influència en la priorització d’actuacions i recursos i en les tasques de suport, que
es van orientar principalment a la recuperació durant els mesos posteriors a l’atac.
El fet de disposar d’un entorn de sistemes al núvol va permetre anar recuperant l’activitat de forma progressiva, prioritzant
inicialment la disponibilitat dels serveis clau per un nucli limitat d’usuaris i abordant la recuperació de manera seqüencial
per la resta de sistemes i usuaris fins aconseguir la restitució completa de la infraestructura tecnològica, els serveis i la
informació i dades. D’aquesta manera, es va poder habilitar el pagament de la nòmina i a proveïdors en pocs dies sense
afectació de terminis i el sistema de gestió assistencial en un nombre limitat d’equips de cada centre, i es va poder recuperar
el 100% de la informació afectada.
Pel que fa a l’entorn del lloc de treball, degut a la necessitat d’habilitar ràpidament equips clau a centres i serveis arran de
l’atac, s’ha incrementat el nombre de PCs en determinats àmbits i s’han renovat dispositius portàtils de comandaments per
reforçar el servei. Igualment, s’ha dut a terme la renovació de tots els terminals d’usuari dels centres de La Creueta,
Manresa i Les Franqueses, així com els corresponents a PADES i EAR, i degut a les creixents necessitats per fer reunions
virtuals (amb eines tipus Zoom, Teams) s’ha instal·lat a tots els centres una estació de treball compartida orientada a
permetre aquestes reunions de manera grupal. Degut a la finalització del contracte d’impressores vigent, s’ha renovat el
parc d’equips de tots els centres sota un nou contracte, optimitzant el seu nombre i la despesa associada.
Pel que fa al suport de Help-Desk, alterat durant uns mesos degut a l’atac, s’ha replantejat el servei i el seguiment amb el
proveïdor, donant lloc a un nou contracte adaptat a la realitat actual de les necessitats. El fet d’haver d’inhabilitar l’accés
de tots els usuaris i activar-los de forma progressiva posteriorment a l’atac, ha afavorit la revisió en detall de necessitats i
permisos, optimitzant el nombre d’usuaris de sistemes i permetent orientar el suport sobre una base revisada.
A nivell d’infraestructura, s’ha reforçat l’equipament central de servidors dotant-lo de més capacitat, inicialment per afavorir
la recuperació dels sistemes i aprofitant posteriorment el nou equipament per donar resposta a les noves necessitats
d’execució d’aplicacions corporatives. S’ha reforçat igualment el sistema de còpies de seguretat del CPD i al núvol, i s’ha
afegit un nou equipament de còpia basat en discos extraïbles, com mesura addicional de contingència. També s’ha realitzat
la renovació dels Firewalls de seguretat del CPD i el núvol, així com els de diferents centres. Més enllà del procés de millora
i revisió continua de temes de de seguretat, el fet de rebre el mencionat atac ha portat a replantejar aspectes de protecció
reforçada i procediments d’actuació i contingència sobre diferents àmbits de la infraestructura i els sistemes, amb l’objectiu
de reduir riscos relacionats amb la ciberseguretat.
Pel que fa a les comunicacions, s’ha realitzat una inversió en electrònica de xarxa per renovar-la a determinats centres i
s’han revisat els diferents contractes amb operadors de línies de comunicació de fibra òptica que afecten a un nombre
important de centres, optimitzant-les en quan a capacitat i cost, i donant entrada a un nou operador per reforçar la
disponibilitat i les alternatives de servei. A nivell de comunicacions de veu, s’ha consolidat la renovació del servei de
telefonia fixa amb el nou operador.
La infraestructura d’equips de treball, sistemes i comunicacions de la que disposa Grup Mutuam, basada en escriptoris
virtuals (Citrix) que funcionen d’igual manera des de qualsevol equip i des de qualsevol ubicació amb accés a Internet, ha
permès fer front d’una forma més àgil a les necessitats de mobilitat i teletreball derivades de la situació de la pandèmia per
a tots els professionals, amb més garanties de seguretat.
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Pel que fa a les aplicacions corporatives, en aquest exercici s’ha finalitzat el desplegament de l’aplicació de gestió
assistencial UNIT4 a tots els centres del Grup, incorporant al sistema els centres HSS Güell, HSS Girona i la Residència
Vila-seca. S’ha realitzat la migració de diferents sistemes: la Formació Virtual (Moodle) ha passat al núvol i els sistemes
de Recursos Humans, Gestió documental i CRM (Marketing) han evolucionat la seva versió. S’ha posat en marxa la nova
Intranet, disponible per la totalitat del personal de Mutuam i accessible des de múltiples dispositius i des de qualsevol
ubicació amb accés a Internet, aportant noves funcionalitats sobre una plataforma renovada. Addicionalment, s’ha posat
en marxa noves eines alineades amb processos de transformació digital, com el sistema de gestió de tiquets de despesa
o la gestió de certificats digitals personals al núvol
A nivell organitzatiu, s’ha iniciat la revisió dels circuits de suport als centres amb l’objectiu de millorar-lo i adaptar-lo a les
necessitats, replantejant igualment el suport que presten determinats proveïdors a les tasques tècniques proactives i
reactives i als projectes del Departament TIC.
En l’àmbit comercial s’han atès 1.939 persones, no mutualistes ni beneficiaries, que han contactat amb la nostra entitat
demanant orientació / informació de recursos sociosanitaris i socials. Se’ls ha informat de:
o Consultoria Social: 831 informacions relacionades amb prestacions socials públiques, amb el Servei Gent Gran i
informació general de Mutuam, amb ajudes tècniques, adaptacions de la llar, amb la UEN i amb el transport adaptat.
•

Atenció en el domicili: s’han donat 1.608 informacions dels nostres serveis d’atenció en el domicili que han generat
279 contractacions de serveis a l’entitat Mutuam a Casa.

o Recursos Residencials: s’han donat 1.303 informacions relacionades amb recursos residencials, que han generat 82
ingressos en centres col·laboradors.
Dins l’estratègia de comunicació digital corporativa del Grup Mutuam disposem d’eines de comunicació interna (Intranet) i
comunicació externa (web, blog, newsletters i xarxes socials). L’objectiu és posicionar-nos com a referents en l’atenció a
les persones grans i al malalt crònic compartint el que sabem i el que fem, i augmentar la nostra comunitat digital.
La intranet del Grup Mutuam, ‘spaimutuam’ ha publicat 72 notícies provinents de les diferents àrees de treball. El més
destacat d’aquest renovat canal de comunicació, és que ‘la intranet spaimutuam’ després de 10 anys de funcionament es
va desconnectar i silenciar, per donar pas a la nova Intranet, el 30 de desembre de 2021. Aquesta nova intranet que es
caracteritza per ser inclusiva i que no deixa a cap treballador sense accés, ha superat la fase de publicació després de 2
anys de feina, posicionant-se com el principal canal de comunicació interna de l’entitat.
La web és el centre de tota l’estratègia digital, principal aparador de l’activitat de l’empresa cap a l’exterior. Aquesta porta
d’entrada a la nostra entitat, reflecteix com som, i mostra com treballem. És una web ben organitzada, optimitzada i usable,
perquè els usuaris trobin allò que necessiten d’una forma àgil. Aquest any la web ha rebut 142.452 visites que han
generat 1.017 sol·licituds d’informació.
El blog, integrat a la web, aporta de forma periòdica contingut original i propi en forma d’articles i noticies, reflectint l’activitat
i el coneixement de tots els àmbits de treball de Grup Mutuam. Adreçat als nostres grups d’interès, aquest contingut
s’elabora gràcies a la col·laboració de molts professionals interns i externs, i també d’alguns testimonis d’usuaris, clients o
famílies dels nostres serveis. Cinc seccions, conformen el blog: Som Mutuam (informació institucional), Atenció sanitària,
Atenció dependència, Els nostres centres i Gent gran viatgera.
L’èxit de l’estratègia digital recau en la qualitat i nombre de contactes que tenim a les nostres bases de dades. Actualment
tenim 6.257 contactes validats, als que cal afegir una comunitat digital de 4.773 seguidors a les diferents xarxes socials
de l’entitat.
Una part molt important de difusió de la marca als nostres grups d’interès és l’enviament de newsletters (correus
electrònics) de forma periòdica que conviden a visitar i llegir el blog. La Covid19 va provocar una aturada en l’enviament
dels newsletters, que va arrencar de nou el mes de setembre. Aquest any hem enviat 50 campanyes de comunicació a les
diferents Bases de Dades que tenim de professionals dels sectors, usuaris dels centres i els seus familiars, mutualistes i
treballadors de Grup Mutuam.
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S’ha participat en el disseny i continguts de la Memòria d’Activitat de Grup Mutuam corresponent a l’exercici 2020 que, des
de la nostra vocació de transparència, mostra tot el que hem fet en aquest any tant complicat per nosaltres i pel sector,
com ho hem fet i quin impacte ha tingut. Com sempre, hi ha inclosa la tasca portada a terme per la Fundació Mutuam
Conviure, la nostra veu més social.
Com d’altres anys, s’ha editat en format imprès i digital i s’ha difós a tots els nostres grups d’interès.
En el marc de la Qualitat, tots els centres i serveis del Grup tenen implantat un sistema de gestió de qualitat que està liderat
per cada direcció i es coordina a través de la Comissió de Qualitat i els responsables de qualitat. Mitjançant aquesta
comissió s´han dinamitzat i consensuat totes les activitats de gestió de qualitat i de millora a implementar a cada recurs.
Durant el 2021 s’ha consolidat el seguiment d’un quadre de comandament comú per a tots els centres residencials i centres
de dia, el que ha ajudat a poder fer Benchmarking entre els centres. Els hospitals sociosanitaris i els serveis sanitaris han
definit el seu quadre d’objectius de qualitat, a partir dels seus propis resultats (objectius i indicadors no assolits l’any
anterior, queixes, reclamacions o suggeriments dels usuaris o professionals). També s’ha definit el quadre de
comandament d’indicadors d’activitat i de qualitat, que ha servit per monitorar els processos més rellevants per a cada
tipus d’activitat. Aquests indicadors, en el conjunt del Grup, sumen més de 100 dades assistencials diferents, que cada
centre prioritza segons les seves necessitats. Per als recursos sociosanitaris, a més dels indicadors propis, el CatSalut
agrupa un conjunt de dades de notificació obligatòria en l’anomenat CMBD sociosanitari. Per donar compliment a aquests
requeriments, l´any 2020 s’han tramés 7.029 valoracions per part dels hospitals i unitats sociosanitàries, el que representa
un increment del 2,24%. Pel que fa als objectius del CatSalut, lligats als contractes d´activitat sociosanitària, el 2021 s’ha
plantejat un total de 117 indicadors i, encara no tenim l’avaluació, atès que el CatSalut no ens ha tramés aquesta informació.
Altrament, aquest any 2021 s’ha dut a terme l’auditoria per la re- certificació de la Norma ISO 9001/2015 a l’Hospital
Sociosanitari Mutuam Güell i la Residència Vila-Seca. També es van iniciar les auditories externes de CatSalut, a tots els
recursos sanitaris, i han estat avaluats l’HAI Güell, PADES, Centre Vila-Seca i Centre Collserola, restant pendent pel 2.022
el centre de Creueta i el HSS Girona.
La Unitat d’Atenció a l’Usuari ha promogut actuacions sobre qualitat percebuda i, a més, ha rebut i gestionat la resposta a
63 reclamacions d’usuaris: 31 assistencials (tractament i tracte), 30 no assistencials (informació, organització, tràmits...) i
2 d’hostaleria (bugaderia, instal·lacions i restauració), provinents de l’àmbit residencial i sociosanitari. L’Índex de
reclamacions respecte el total de persones, ha estat: a nivell global, 1,39 % (per sota del nostre estàndard de <3%). Si
desglossem segons recurs, en les places sociosanitàries, representa el 0,93 %; en les places residencials l’1,5% i en els
PADES i EAR: 0,01%. Un 71,4%, s’han gestionat en el termini estipulat (< a 60 dies), no arribant al nostre estàndard.
També s’han rebut 60 escrits d’agraïment de familiars i/o usuaris.
Com a entitat compromesa amb la qualitat i el model d’atenció centrat en la persona, la satisfacció dels usuaris i les seves
famílies constitueix un element clau per a la millora contínua, realitzant enquestes de satisfacció de manera sistematitzada
per conèixer les seves necessitats i expectatives. Durant l’any 2021 s’han realitzat un total de 948 enquestes entre els
diferents recursos, el que representa un increment respecte al 2020 del 19%, obtenint un resultat positiu amb un 96,4%,
xifra per sobre de l’estàndard de referència del 75%. L’índex de satisfacció és de 8,8 /10 i l’índex de fidelització és del
92.9%.
Els resultats obtinguts per recurs han estat: a les residències, l’índex de satisfacció és d’un 8,8 /10 amb un 92,1% de
fidelització del recurs; als centres sociosanitaris, l’índex de satisfacció és d’un 8,3 /10 amb un 96% de fidelització del recurs;
als EPAC l’índex de satisfacció és d’un 9,7/10 i un 99% de fidelització del recurs; al servei Mutuam a Casa l’índex de
satisfacció és 9/10 i un 88% de fidelització del recurs.
El Defensor del Mutualista no ha rebut aquest any cap reclamació.
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2.6 FORMACIÓ I RECERCA
•

4a Jornada Residencial.

El dia 9 de juny de 2021 es va reprendre la organització de la Jornada Residencial en format webinar a la que es van
inscriure 274 professionals del sector. Es va centrar en “La Crisi de la Covid: reptes i oportunitats dins l’àmbit residencial.
Una mirada positiva”.
•

Sessions clíniques.

Al llarg de l’any s’han impartit 8 sessions clíniques en format webinar a les que han assistit una mitjana de 80 professionals
de diferents disciplines de Grup Mutuam.
•

Actualitzacions Clíniques d’Atenció Intermèdia

Aquestes sessions son una nova proposta formativa de l’entitat, que es planteja com a espai per compartir coneixement,
dirigida a l’equip de professionals assistencials de l’àmbit sociosanitari de Grup Mutuam. Amb intenció de que siguin
mensuals, es van iniciar a l’octubre del 2021, i es van fer dues sessions en format webinar Zoom en el darrer trimestre de
l’any.
•

32 ena Edició del Curs de Formació en Gerontologia Clínica i Cures Pal·liatives.

Aquest any s’ha reprès la edició d’aquesta formació consolidada, després de 32 anys, com a referent del sector
sociosanitari. 9 ponents i 5 moderadors, han impartit 6 sessions en format webinar de 2h de durada, sempre en dissabte.
S’han inscrit 182 professionals i s’han connectat una mitjana de 149 persones. .
•

XVI Jornada Sociosanitària: “Síndrome de la Covid persistent”

La pandèmia no ha alterat la organització d’aquesta jornada oberta al sector, que s’ha fet en format digital i sobre un tema
de gran interès i molt actual.
El 10 de novembre de 2021, 257 professionals dels 360 inscrits es van connectar per escoltar la veu d’experts sobre
l’abordatge de la Síndrome COVID persistent en el sistema sanitari: atenció primària, atenció especialitzada, àmbit
hospitalari i àmbit d’atenció intermèdia
•

Premis de Recerca 2021.
▪

Premis de recerca d’atenció sociosanitària: La Fundació Mutuam Conviure va convocar la 20a edició
d’aquests premis dotats amb 6.000€ cadascun, que van ser atorgats als projectes:
o

“Sarconut: prova pilot per prevenir la sarcopènia ATDOM, amb un programa d’exercici i consells
d’alimentació”. Presentat per Laura Illamola Martin, investigadora principal. De l’EQUIP
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (EAP) JAUME SOLER – ICS (CORNELLÀ DE LLOBREGAT)

o

“La Soledat i el Dol Complicat: observant relacions entre aquestes dues variables en persones
vídues majors de seixanta anys”. Presentat per Marta Juanola Angelats, investigadora principal.
De l’EQUIP D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL (EAPS) MUTUAM - GIRONA
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▪

•

Premis de recerca d’atenció a la dependència: la Fundació Mutuam Conviure va convocar la 3a edició
d’aquets premis que es van concedir a:
o

“ I+D: Adequació del pla d’alimentació per a persones amb disfàgia del centre assistencial Mutuam
La Creueta”. Presentat per Wilfredo Borrego, Dolors Cabré, Puri Fernández, Elena Martínez, Jordi
Quintana, Núria Mallen i Dani Rodriguez. Premi dotat amb 6.000€

o

“Les habilitats socials tractades amb realitat virtual en trastorns d’espectre esquizofrènic”.
Presentat per Gemma Martínez, Montse Camprubí i Alba Ruiz. Centre Mutuam Manresa – Llar
Residència La Sardana_ Accèssit de 3.000€

XI Edició Beques Formació.
Amb la dotació econòmica que va aportar la Fundació Mutuam Conviure per import de 24.964 euros, per satisfer la
meitat del cost de les matrícules de cursos de formació i màsters realitzats pels nostres professionals, Mutuam ha
participat en impulsar la formació continua. En aquesta edició es varen rebre 19 peticions; es va desestimar 1 beca i
es van concedir 18, 9 professionals de l’Àrea Sanitària, a 7 de l’Àrea Residencial, 1 de la Direcció de Sistemes i a 1
de la Direcció de Recursos.

•

15ena Jornada No jubilis la memòria.
Amb l’objectiu de conscienciar a la població en general de la importància que té la prevenció de la pèrdua de les
funcions cognitives en la gent gran, la Fundació promou que Mutuam organitzi, des de fa 15 anys, la jornada “No
jubilis la memòria” amb el ja tradicional campionat de dòmino, la “Champions Dòmino Mutuam”, i el concurs de country
“Dancing Country Mutuam”. Prop de 1.500 persones grans de diferents casals i entitats de Barcelona competeixen
per arribar a la gran final que es celebra en un auditori de Barcelona i d’on surten premiades les 3 millors parelles del
dòmino i els millor grup de ballarins de country. La continuació en 2021 dels tancaments dels casals com a mesura
de prevenció de la pandèmia va fer que continués pendent organitzar la 15ena edició d’aquest esdeveniment.
Quant a altres activitats per preservar la memòria, una part dels tallers de memòria que es feien presencials es van
reconvertir al format on-line mitjançant la plataforma zoom. Es va fer el primer taller en aquest format pels sèniors del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i s’han fet 3 tallers en format presencial per ‘Ajuntament de Barcelona, districte
de l’Eixample

2.7 ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ
Durant el mes de desembre, i per tal de fer un acte de celebració de cloenda de les activitats realitzades durant l’any amb
els mutualistes del Servei Gent Gran, es celebra, des de fa 25 anys, el tradicional Dinar de Nadal en un hotel de Barcelona.
La irrupció de la Covid19 ha fet que aquest any tampoc s’hagi pogut celebrar la 26èna edició.
Mutuam ha continuat estant present en els òrgans directius de la Federació Catalana de Mutualitats, La Unió (Associació
d’Entitats Sanitàries i Socials), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials). També estem presents en la
Comissió de Salut i Sociosanitària de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquesta àmplia presència és fruit del
reconeixement de la nostra entitat i és una expressió de la voluntat de col·laboració amb les organitzacions del sector.

3. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT
El Grup consolidat segueix una trajectòria econòmica satisfactòria, d’acord amb els plans establerts, sense que s’hagin
produït esdeveniments importants que puguin condicionar la informació continguda en els comptes anuals de l’exercici
finalitzat el 31 de desembre de 2021.
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4. RISCOS DE L’EXERCICI 2021
Els riscos principals al que ens enfrontem en l’exercici 2022, són la dificultat en poder restablir la ocupació als centres de
dia i la incertesa respecte al manteniment de la compensació per part del Departament de Drets Socials dels sobrecostos
COVID (10% d’increment de la tarifa) i del CatSalut (2,4% d’increment de la tarifa).

5. ACCIONS PRÒPIES I R+D
Durant l’exercici 2021 el Grup Consolidat no té accions pròpies ni despeses de recerca i desenvolupament.

6. INFORMACIÓ NO FINANCERA
En compliment de la Llei 11/2018 de 28 de desembre, Mutuam MPS presenta l’estat d’informació no financera (EINF), que
conté informació relativa a qüestions mediambientals i socials, relatives al personal, al respecte als drets humans, lluita
contra la corrupció i el suborn, i la gestió de la diversitat. S’ha preparat la informació a nivell de Grup Mutuam (s’adjunta
com un annex a l’informe de gestió consolidat).
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ESTAT D'INFORMACIÓ NO
FINANCERA 2021
CONTINGUTS REQUERITS PER LA LLEI 11/2018
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1

MODEL DE NEGOCI
1.1 Societats i productes

(102-1) (102-5)

GRUP MUTUAM està format per un conjunt d’entitats prestadores de serveis sanitaris i socials a Catalunya. MUTUAM
M.P.S, configurada com la capçalera del grup, és una mutualitat que pertany al sector de l’economia social. Aquest conjunt
d’entitats té una estreta relació amb el territori i un fort vincle social amb les persones i les institucions locals.
El model organitzatiu de la seva activitat es basa en una col·laboració publico-privada mitjançant la qual presta els seus
serveis a la població, a través de concerts amb el Servei Català de la Salut i amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.
(102-10)

Mutuam, MPS, té una extensa trajectòria en el sector mutualista català. El seu origen es remunta a l’any 1905 amb la
fundació de Mútua Catalana, la qual, l’any 1943, es va dividir en 3 entitats, una d’elles, el Montepío Textil de Enfermedades,
constituïda per temps indefinit i registrada com a mutualitat de previsió social. L’any 1992, per acord de l’Assemblea
General Extraordinària, l’entitat va modificar la seva denominació social per Mutuam, Mútua de Previsió Social a Quota
Fixa. Com a entitat asseguradora, Mutuam MPS es troba subjecta a la supervisió de la Direcció General de Política
Financera i Assegurances, que depèn del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya. Durant el 2019, no hi ha hagut cap canvi significatius en l'organització ni en la seva cadena de subministrament.
El mutualisme és un moviment d'ajuda mútua i sense ànim de lucre entre persones que exerceixen una activitat
asseguradora. La seva actuació es regeix pels principis de solidaritat, gestió professional i organització democràtica, amb
voluntat de cooperació i treball en equip. Els propis mutualistes s’encarreguen de la supervisió de la mutualitat i participen
en igualtat de condicions en els òrgans socials.

Les societats del Grup són:
Entitat

Participació

Mutuam M.P.S.

Capçalera del Grup

Residencies
Mutuam S.L.U.

100% participada per
Mutuam MPS

Atenció a la dependència i
a malats crònics

Mutual Gestión
Integral S.L.U

100% participada per
Mutuam MPS

Atenció a la dependència i
a malats crònics

Mutuam a Casa
S.L.U.

100% participada per
Mutuam MPS

Atenció domiciliària

UTE Vila-Seca

100% participada per
Mutuam MPS

Societat patrimonial

Fundació privada del Grup

Formació, recerca,
sensibilització, prevenció i
atenció integral a
persones grans

Fundació
Privada
Mutuam
Conviure

Activitat
Activitats connexes de
previsió social i activitats
assistencials sanitàries i
socials
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Estructura dels òrgans de govern
L’organització del Grup Mutuam es conforma segons s’indica a continuació:
Els òrgans de govern i gestió donen impuls i supervisen les directrius generals i l’estratègia de Grup Mutuam, així com en
el desenvolupament de les corresponents polítiques corporatives.
La composició dels òrgans de govern es publica de forma detallada i actualitzada a la web institucional.
Els Òrgans de Govern que regeixen les actuacions del Grup Mutuam són els següents:
✓

L’Assemblea General és el màxim òrgan de l’expressió de la voluntat social dels mutualistes. Aquesta es
convoca anualment per examinar i aprovar la gestió, a partir de la presentació que la Junta de Govern fa de la
memòria, el balanç i l’estat de comptes de la mutualitat. A més a més, és l’encarregada d’elegir, nomenar i
revocar els membres de la resta d’òrgans de govern de l’entitat: la Junta de Govern i la Comissió de Control i
Auditoria.

✓

La Junta de Govern estableix i executa la política previsora, financera i social de la mutualitat.

✓

La Comissió de control i auditoria és l’encarregada de verificar i emetre l’informe sobre el funcionament
econòmic i financer de la mutualitat. Tanmateix verifica la independència de l’auditor extern així com la seva
metodologia de treball. Aquesta es composa per tres associats, elegits per l’Assemblea, que no formen part de
la Junta de Govern

L’Òrgan de gestió té atorgada la responsabilitat de l’administració i gestió de l’entitat. Aquesta responsabilitat recau en la
figura del Director General, nomenat per la Junta de Govern, que li delega aquestes facultats. Tanmateix, el Director
General lidera el Comitè de Direcció, integrat pels directors corporatius de les diferents línies d’activitat, i que treballa pel
bon funcionament i compliment del règim econòmic i administratiu amb l’objectiu d’assolir l’optimització dels resultats.

Activitat de Grup Mutuam
(102-2) (102-3) (102-4) (102-7)

El Grup Mutuam desenvolupa la seva activitat en el sector sociosanitari i en el sector d’atenció a la dependència a través
de la seva seu central a Barcelona i mitjançant diversos centres distribuïts per Catalunya que es detallen a continuació.
També es disposa d’una oferta asseguradora que dona cobertura als mutualistes de l’Entitat.
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
11 Residències assistides (841 PLACES)
• 4 Barcelona Ciutat
o Centre Residencial Mutuam Collserola (MGI)
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o
o
o

Residència Font Florida (DGAPD)
Residència Mercat del Guinardó (DGAPD)
Residència Molí-Via Favència (DGAPD)

•

6 Demarcació de Barcelona
o Centre Assistencial Mutuam La Creueta de Sabadell (Mutuam)
o Residència Les Franqueses (Mutuam)
o Residència Rubí (DGAPD)
o Residència Sant Cugat (DGAPD)
o Residència Jaume Nualart de Cornellà (DGAPD)
o Centre Residencial Mutuam Manresa (Mutuam)

•

1 Demarcació de Tarragona
o Residència Vila-seca (MGI).

CENTRES DE DIA (449 PLACES)
• 19 Centres de dia localitzats a Barcelona, Cornellà de Llobregat, Badalona, Sant Cugat del Vallés, Rubí, Sabadell,
Les Franqueses del Vallés, Manresa, Girona i Vila-Seca.
APARTAMENTS TUTELATS (156 PLACES)
• 4 centres d’Apartaments situats a:
o Güell (Fundació Mutuam)
o Apartaments Agustí Montal (MGI)
o Espanya Industrial Barcelona (DGAPD)
o Mion de Manresa (DGAPD)
CASALS
• 3 casals d’avis establerts a Rubí, Cornellà de Llobregat i Sant Cugat del Vallés; (DGAPD)
SALUT MENTAL (60 PLACES)
• Centre de salut mental la Sardana de Manresa (Mutuam)
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
•

2 Hospitals Sociosanitaris i 3 centres residencials amb places d’atenció sociosanitària (375 PLACES)
o HSS Mutuam Güell de Barcelona (propietat de Grup Mutuam)
o HSS Mutuam Girona (propietat de Fundació Mutuam Conviure)
o Residència Vila-seca, Centre Assistencial Mutuam Collserola i Centre Assistencial Mutuam La Creueta
(propietat del Grup Mutuam)

•

2 Hospitals de dia (41 PLACES)
o Rehabilitador (Mutuam Girona)
o Psicogeriàtric (Mutuam Güell)

•

23 Equips d’Atenció Residencial (EAR) (11.671 PLACES RESIDENCIALS)
o 12 Barcelona
o 5 Vallès Oriental i Occidental
o 6 Baix Llobregat

•

13 Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) (5.437 PACIENTS)
o 10 PADES convencionals. (9 a Barcelona i 1 a Girona)
o 3 PADES d’Atenció Continuada (a Barcelona)
o 1 Unitats de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI) a Barcelona

•

Altres serveis
o 1 Equip de suport al dany cerebral adquirit (a Tarragona)
o 2 Equips psicològics d’Atenció a la Cronicitat (a Girona)
o 1 Equip de rehabilitació neurològica continuada (a Girona)
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ACTIVITAT DE SUPORT: EQUIPS D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL (EAPS) (4.184 PACIENTS)
•

4 Equips d’atenció psicosocial (Servei concertat amb Obra Social “La Caixa) (3 a Barcelona i 1 a Girona)

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) (520 USUARIS)
Aquest servei es presta principalment a Barcelona ciutat, i 1 a Tarragona.
•

Serveis d’atenció a la persona: Suport en les activitats de la vida diària, cura i control de l’alimentació, supervisió
de la medicació, vetlles i guàrdies nocturnes, acompanyaments fora de la llar i orientació i suport a les persones
cuidadores, entre d’altres.
Serveis d’atenció a la llar: neteja, manteniment i ordre de la llar, cura de la roba, etc.
Altres serveis: podologia, perruqueria, fisioteràpia, logopèdia, etc.

•
•

MUTUALISME (1.270 ASSEGURATS)
•
•

5 assegurances: dental, podològica, Servei Gent Gran, dependència, hospitalització i intervencions quirúrgiques.
El Servei Gent Gran integra un servei d’orientació social i Mutuam Activa (servei d’organització d’activitats d’oci
cultural).

1.2 Clients i mercats
(102-6)

Es tracta d'un model assegurador social i de proximitat, que ofereix solucions a les necessitats de protecció social dels
ciutadans i ciutadanes, en particular de les persones grans. Les activitats del Grup Mutuam s’ubiquen a Catalunya. L’
activitat es centra especialment a la ciutat de Barcelona, però es presenten serveis en alguns municipis de l’àrea
metropolitana de Barcelona, Girona i Tarragona.
A causa dels diferents tipus d'activitat que engloba Grup Mutuam, la seva l’activitat es desenvolupa tant a través de
contractació pública com privada. La contractació pública representa el 84,3% de la facturació anual.

1.3 Pertinença a associacions del sector i l'entorn
(102-13)

D’acord amb la seva responsabilitat amb la societat el Grup Mutuam s’implica amb altres institucions social, sanitàries,
universitats i altres associacions del sector amb l’objectiu de garantir el desenvolupament de les seves polítiques i
estratègies, millorant la qualitat de l’atenció assistencial, la docència i la recerca, així com també per millorar la satisfacció
de la ciutadania. És per això que l’Entitat pertany a l’ Associació Catalana de Recursos Assistencials, a la Federació de
Mutualitats de Catalunya, a la Unió Catalana d’Hospitals, a la Cambra de Comerç de Barcelona i a la Coordinadora
Catalana de Fundacions.
Aquestes col·laboracions permeten sumar esforços i augmentar la capacitat del Grup Mutuam per comprendre els
problemes, trobar solucions i proporcionar resultats.

1.4 Objectius i estratègies
L’any 2021, el Grup Mutuam va aprovar el Pla Estratègic 2021-2024.
Aquest Pla Estratègic es constitueix d’acord a la seva Missió, Visió i Valors:
Missió (la nostra raó de ser). Oferir serveis sanitaris i socials, sense afany de lucre, per cuidar a persones que pateixen
malalties cròniques i les que es troben en situació de dependència o final de vida, donant també suport a les seves famílies.
Treballar, amb qualitat i eficiència, tant per al sector públic com per al privat.
Visió (el que aspirem a ser): Volem ser un referent de qualitat, eficiència i valors en el sector sociosanitari i d’atenció a la
dependència a Catalunya, fomentant la professionalitat, la innovació, la recerca i el compromís de totes les persones del
Grup Mutuam amb els valors distintius de l’entitat. Promovent les sinèrgies entre atenció social i sanitària.
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Valors:
✓

Respecte a la individualitat, autonomia i dignitat de les persones.

✓

Professionalitat, fomentant el creixement personal i tècnic dels nostres professionals.

✓

Compromís amb el país, el comportament ètic, l’economia social i la RSC.

✓

Innovació, oberts a adaptar-nos a les noves necessitats i a les oportunitats de les noves tecnologies.

Per aconseguir els seus objectius, Grup Mutuam orienta la seva acció a través dels següents eixos estratègics:
✓

Ser una entitat de confiança, reconeguda en la qualitat i en propòsit social.

✓

Ser referents en models d’atenció sanitària i social.

✓

Ser una entitat atractiva per als professionals.

✓

Integrar la transformació digital a l’organització.

✓

Impulsar l’eficiència organitzativa i financera

Compromís amb la transparència
Com a organització socialment responsable, que gestiona tant recursos privats com fons públics, el Grup Mutuam té una
responsabilitat especial envers els seus grups d’interès i la societat. El seu objectiu és establir relacions basades en
l’honestedat i la transparència.
Els seus estats comptables són auditats anualment i es garanteix el compliment de les lleis que li són d’aplicació. A més a
més està dotada de mecanismes de control addicionals:
• Una política de seguretat específica per a la gestió de la informació sanitària (consentiments informats, informació
a pacients, etc.)
• Mesures adequades per garantir el compliment de la Llei Orgànica de protecció de dades personals i garanties
dels drets digitals
• Un Comitè d’Ètica
• Un Comitè de Qualitat
Més enllà del que resulta d’obligat compliment, durant el 2020 el Portal de la Transparència s’ha mantingut com la finestra
de l’organització cap a l’entitat. Aquest portal aporta dades sobre l’estructura institucional i de govern, la gestió econòmica,
la gestió dels professionals i la pròpia activitat.

1.5 Visió de l'entorn
Es preveu que per l’any 2060 gairebé la meitat de la població més gran sigui octogenària. Els canvis en les estructures
demogràfiques comporten importants conseqüències estructurals, tant des del punt de vista individual, social com
econòmic, particularment pel que fa a l'atenció de les necessitats sociosanitàries de la població, que s'evidencien en major
mesura quan les persones majors de 65 anys guanyen pes en l'estructura poblacional. Una esperança de vida més longeva
i la probabilitat de viure alguns anys amb una capacitat funcional limitada, en forma de dependència o discapacitat, és una
realitat actual que obliga a millorar els serveis sociosanitaris i residencials.
La resolució i suport a les situacions de dependència serà un element indispensable de la societat del futur on la protecció
de les persones en situació de dependència es converteix en un repte ineludible pels poders públics però també per les
empreses i professionals que dediquen la seva activitat a la tercera edat, als malalts crònics, a les persones dependents,
etc.
La continuïtat de la pandèmia de la SAR-COVID-19, durant l’any 2021 ha tingut un impacte molt significatiu en les activitats
de l’entitat. El Grup Mutuam ha tingut la consideració d’entitat amb activitat essencial per la seva activitat sanitària i
d’atenció a la dependència.
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1.6 Impactes, riscos i oportunitats principals
Els riscos són inherents a totes les activitats empresarials . En aquest sentit, l’Entitat disposa d’una política que regula la
gestió dels riscos als quals està exposada i que emanen dels processos operatius. Aquesta Política de Gestió de Riscos
està dissenyada per identificar esdeveniments o potencials contingències que puguin afectar l'organització amb la finalitat
de gestionar-les, proporcionant així una seguretat raonable sobre l’assoliment d'objectius.
(102-31)

Durant l’any s’han celebrat un total de nou Juntes de Govern, en les que es revisen les dades econòmiques. Així mateix
un cop l’any es revisa l’avaluació i gestió dels riscos detectats. Tot i que els riscos ambientals no s’han detectat de forma
exhaustiva, s’han identificat algunes qüestions ambientals al Programa de Compliance penal.
El Sistema de Control Intern i de Gestió de Riscos de Grup Mutuam està concebut com un conjunt de procediments i
activitats destinats a assegurar les tasques de mitigació i seguiment dels riscos identificats, a través de l’elaboració d’un
mapa de riscos agregat que ofereix una visió tant global com en termes relatius dels principals riscos que poden afectar a
l’activitat de l’Entitat.
D’aquesta manera, un cop identificats els riscos propis de l'àrea afectada, s’estableixen mesures de quantificació del risc,
es determinen accions per supervisar i controlar aquests riscos, s’estableixen mesures per mitigar l'impacte dels mateixos
i finalment es determinen els sistemes d'informació i control intern per controlar i gestionar els riscos. En base aquesta
informació, anualment es fa una revisió general i s’emet un informe de valoració, en el que es determina si cal incorporar
nous riscos i/o prendre mesures. Durant l’any 2021 s’ha revisat el mapa de riscos de l’entitat i s’han revisat i actualitzat els
procediments definits, per a la seva mitigació.
(102-15)

L’any 2017, la Junta de Govern de Mutuam MPS va aprovar el model de control intern que aplica a tot el Grup Mutuam.
Aquest Model de control intern conté tots els processos de gestió agrupats en diferents categories, que es revisen sempre
que les circumstancies organitzatives o de negoci ho requereixin.
Amb l'objectiu d'aconseguir identificar tots els riscos que afectin a l’Entitat, es realitza el control de riscos d’acord amb el
Model de control intern:

PROCESSOS CORPORATIUS

PROCESSOS DE NEGOCI

PROCESSOS DE SUPORT

PROCESSOS DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
PROCESSOS DE LES FUNCIONS
FONAMENTALS DE GOVERN CORPORATIU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandat de la junta de govern
Cultura de control intern
Estratègia
Recursos humans
Compliment normatiu/prevenció de delictes
Control d’autoritzacions i límits
Identificació i control de funcions amb potencial
conflicte d'interessos
Identificació i control d'accions i/o serveis externalitats
Creació i comercialització de productes
Assegurances
Serveis sanitaris
Servei d’atenció a la dependència
Inversions financeres
Protecció a l'assegurat/usuari
LOPD
Administració: comptabilitat/compres/manteniment
Informació i comunicació interna i externa
Tecnologia de la informació i comunicació
Processos de gestió de qualitat i compliment ISO

•
•
•
•

Gestió de riscos
Auditoria interna
Compliment normatiu
Verificació actuarial
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L'enfocament aplicat a la detecció de riscos és multidisciplinari. Es compta amb un equip de col·laboradors on cada
responsable de procés de control intern fa la valoració de riscos del seu procés.
(102-30)

La supervisió del sistema de compliment i la gestió dels riscos és responsabilitat de la Funció d’Auditoria interna, que és
una de les funcions del Sistema de Govern al servei de la Junta de Govern.
Aquesta Funció es troba regulada per la Política d’Auditoria interna que té com a objectiu 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 així com també
informar dels resultats a la Junta de Govern.
En aquest sentit, aquesta Auditoria també té com prioritat l’anàlisi de totes les funcions i processos clau de la gestió de
negoci i dels aspectes més pertinents dels processos. Per tant es centra en verificar el sistema de compliment, de gestió
de riscos, la continuïtat del negoci així com els sistemes d’informació.
Per altra banda, el Grup Mutuam també és conscient que l’actual previsió de l’entorn i les tendències del sector també són
factors d’oportunitats per l’Entitat. L’augment de la demanda d’uns serveis més complexes així com també el canvi en el
concepte d’envelliment són una plataforma per una nova demanda de serveis que millorin tant l’entorn econòmic com el
social. Un context que es veu reforçat per les necessitat de les administracions públiques de seguir donant cobertura dels
seus serveis amb la màxima qualitat.
En aquest punt, la situació sanitària i social derivada de la pandèmia de la Covid19 obre uns escenaris nous i incerts que
obligaran al reposicionament de les estratègies i actuacions de totes les entitats, molt especialment, les prestadores de
serveis sanitaris i socials.
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2

INFORMACIÓ SOBRE QÜESTIONS AMBIENTALS
2.1 Gestió ambiental

(103-2) (103-3)
Les activitats de Grup Mutuam poden tenir repercussions sobre el medi ambient i sobre la salut. Conscient d’això treballa
per d’avançar en el seu compromís per disminuir els riscos i els impactes ambientals de la seva activitat sanitària i social.
En aquest sentit, actualitza periòdicament el seu model de prevenció de riscos i així com la implantació de noves
tecnologies en els centres que contribueixin positivament a un desenvolupament sostenible.
L’Entitat realitza les seves activitats en compliment de la legislació vigent d’aplicació en matèria mediambiental així com
amb aquells compromisos adquirits de forma voluntària. D’aquesta manera fomenta bones pràctiques mediambientals
gràcies a l’adopció de mesures com el canvi de lluminària o l’eliminació de gots i ampolles de plàstic a la seu central.
Durant el 2021 no s’ha rebut cap reclamació per qüestions relatives a impactes mediambientals
(102-11)
Amb l’objectiu d’evitar danys greus en el medi ambient, el Grup Mutuam inclou qüestions relatives a temes mediambientals
en el seu Programa de Compliance Penal. A més a més, l’Entitat té establerts indicadors en el seu sistema de gestió de
qualitat que permeten mesurar directament l’impacte de les distintes accions dutes a terme dins les iniciatives d’eficiència
energètica i ús de recursos en les instal·lacions.
Així, com a part dels esforços per protegir l’entorn, les principals actuacions van dirigides a l’eficiència i reducció de l’energia
i la correcta gestió dels residus i materials, referent a aquest punt, s’ha encarregat la el·laboració d’un pla de gestió de
residus a una consultora externa, degut a la pandèmia de COVID-19, la implantació d’aquest pla s’ha ajornat a l’any 2022.

2.2 Canvi climàtic i altres tipus de contaminació
(103-2) (201-2)

El Grup Mutuam és plenament conscient que la seva activitat té efectes directe i indirectes en la emissió de gasos
hivernacle (GEH), com a empresa socialment responsable, la seva postura en la lluita del canvi climàtic ha de ser activa.
Per tal de mesurar acuradament l’impacte de la activitat del grup en la emissió de GEH, el Grup Mutuam elabora un estudi
d’emissions anual del qual s’aporten a continuació els resultats més rellevants.
Aquest estudi s’ha fet d’acord amb els requisits de la norma ISO 14064:1-2012, Grup MUTUAM va decidir establir l’any
2020 com a base de comparació ja que és el primer any en que s’ha realitzat el càlcul segons la normativa mencionada.
A continuació, es pot observar la distribució́ del pes de cada font d’emissió́ en la petjada de carboni. Es pot veure que el
consum de fonts fixes, més concretament, de gas natural, és el major responsable del valor de la petjada de carboni,
representant el 51,79% del total, seguit de les emissions derivades de l’electricitat, les quals representen el 40,05% del
total de les emissions, i de les emissions fugitives, amb un 8,11%. Les emissions provinents de fonts mòbils són les que
menys han contribuït amb la petjada de carboni, representant un 0,06% del total.
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El límits operacionals s’estableixen considerant les emissions generades durant el 2021 en els següents abasts:

S’han exclòs les emissions de l’abast 3, ja que segons la ISO14064-1:2012 no és un càlcul d’obligatorietat.
La distribució d’emissions per cada abast és la següent:
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ABAST

FONT D'EMISSIÓ
FONTS FIXES

ABAST 1

FONTS MÒBILS
EMISSIONS FUGITIVES

ABAST 2
TOTAL

CONSUM D'ELECTRICITAT

T.CO2 eq 2021

%

1.850,14

51,79%

2,00

0,06%

289,63

8,11%

1.430,83

40,05%

3.572,60

100%

La distribució de les emissions de CO2 per cada centre assistencial es presenta de forma gràfica a continuació:

S’analitzen també aquests resultats a partir de dos indicadors: per treballadors i per superfície:
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Abast 1
2,08
27,97

t CO2e / treballador
Kg CO2e / m2

Abast 2
1,39
18,69

Total
3,47
46,66

Amb aquests indicadors es podrà estudiar l’evolució de la petjada de carboni amb valors relatius que, a diferència dels
valors absoluts estudiats fins ara, tenen en compte les variacions en l’activitat de l’organització.
Un cop identificades les fonts més intensives en CO2 dins de la petjada de carboni de Grup Mutuam, les
propostes de mesures per la seva mitigació́ són les següents:
• Substitució́ d’equips de refrigeració́ i climatització́ per uns els quals sigui possible utilitzar gasos
refrigerants amb menor potencial d’escalfament global, reduint d’aquesta forma l’impacte ambiental.
• Realitzar la compra d’electricitat verda, és a dir, procedent de fonts 100% renovables. Amb aquesta
actuació́ s’aconseguiria que l’abast 2 fos nul en emissions de GEH.
• Instal·lació́ de làmpades i altres aparells d’alta eficiència quan es vagin substituint aquells més antics i
ineficients.
Mencionar també, que durant l’any 2020 es va desplegar un pla quinquennal de manteniment que contempla
la substitució de calderes obsoletes per altres que presenten una major eficiència energètica.

2.3 Economia circular i prevenció i gestió de residus
2.3.1

Residus

(103-2)

El Grup Mutuam és conscient de la necessitat de dur a terme una gestió responsable dels residus generats per l’activitat,
en especial aquells generats per l’activitat sanitària.
Es disposa d’un Protocol de gestió de deixalles i residus sanitaris, desenvolupat d’acord amb la corresponent normativa
d’aplicació a l’organització, que es troba dirigit a millorar la seguretat i la higiene en el treball i la protecció del medi ambient.
Amb aquest Protocol es dona a conèixer als professionals la classificació i les tipologies de residus que es poden generar
als centres així com el circuit d’actuació davant d’accidents amb residus sanitaris amb risc d’infecció. A més a més, aquest
pretén sensibilitzar sobre la necessitat d’incloure bones pràctiques en l’activitat diària centrades en la idea de reducció,
reutilització i reciclatge dels béns consumits.
(306-2)
Volum de residus generats per tipus

2020

2021

Residus no perillosos (Tones)*

799,1

1.110

Paper (Kg)**

3.820

22.639

Residus biològics (m3)***

98,46
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* Actualment el Grup Mutuam no disposa de la informació de recollida de residus no perillosos de tots els centres. Per aquest motiu la informació sobre
el volum de la qual es disposa ha estat extrapolada a la resta de centres. L’increment s’explica per la major activitat realitzada al 2021.
**L’increment del 2021 es deu, per una banda, a la recollida selectiva existent a Girona i Güell del paper i cartó que abans no es reportava, i a l’expurgo
de documentació antiga realitzat.
***Inclou residus perillosos. Els residus perillosos que genera Grup Mutuam només són residus sanitaris. L’any 2021 s’ha reduït el volum d’aquests
residus. Recordem que al 2020 es van incrementar degut a la pandèmia de COVID – 19 que va generar un gran volum de rebuig d’equips de protecció
individual.

A la majoria de centres, els residus no perillosos es separen per fraccions (orgànica, plàstic, vidres i cartró), excepte a Les
Franqueses, Sant Cugat i Cornellà, en tant l'Ajuntament només proporciona un contenidor. Aquests residus no perillosos
són gestionats per proveïdors de recollida d’escombraries, que de conformitat amb el corresponent certificat, els dipositen
als abocadors autoritzats per l’Agència Catalana de Residus de Catalunya. En relació al paper, aquest es recull en
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contenidors proporcionats per l’empresa de destrucció de documents (DCD) per el seu posterior reciclatge. Finalment, els
residus sanitaris són gestionats per l’empresa CONSENUR, també registrada a l'Agència Catalana de Residus, i reben el
tractament adequat a les seves característiques.
El material sanitari pràcticament no té marge per ser reciclat o recuperat. Per això, es treballa per millorar la minimització
del consum dels materials utilitzats com a conseqüència de l’activitat de l’organització. En aquest sentit s’han eliminat els
gots i ampolles de plàstic a la seu central.
El consum de paper principalment és conseqüència de les activitats administratives i, per tant, no és un material inherent
al desenvolupament de l’activitat assistencial. No obstant, s’entén que fer un ús elevat té un impacte negatiu per al medi
ambient i per això, es sensibilitza per la reducció de l’ús, reutilització i reciclatge.
El grup de treball de l’Eix 5 del Pla de RSC del Grup Mutuam, té com un dels seus objectius operatius l’elaboració un pla
de gestió de residus. Durant l’any 2021 s’han recollit dades quantitatives i qualitatives de tots els centres que serviran de
base per a l’elaboració del pla durant l’any 2022.

2.3.2

Malbaratament alimentari

(103-2)

Les pèrdues i el desaprofitament d'aliments representa un fenomen de grans implicacions que exigeix una acció
immediata i una resposta global tant per a governs com per a les empreses. En aquest sentit, el Grup Mutuam degut a la
seva activitat, és conscient de la necessitat de prendre les mesures necessàries per gestionar el malbaratament
alimentari i dirigir-se a un canvi de model basat en l’economia circular. A l’actualitat, les cuines de totes les residencies
estan gestionades per empreses proveïdores de càtering, les quals dissenyen i planifiquen menús cada vegada més
acurats amb l’objectiu de reduir el malbaratament. Ús sostenible dels recursos.

2.4 Ús sostenible dels recursos
2.4.1

AIGUA

(303-5)
Es procura fer un ús sostenible de l’aigua, per això es controlen els consums. D’acord amb aquest seguiment s’intenten
adoptar mesures d’estalvi en els centres, tant pel que fa a la pròpia instal·lació com conscienciant els professionals i
pacients. Mostra d’aquest compromís és la instal·lació d’aixetes automàtiques i difusors d’aigua en alguns centres. S’ha
produït una reducció del consum del 1% respecte l’any 2020, sent Tarragona la zona amb un descens més gran (-22%).
Consum d'aigua (m3) de totes les zones
Barcelona
Tarragona
Girona
Total

2.4.2

2020
81.480
7.072
6.246
94.798

2021
82.619
6.743
4.876
94.238

ENERGIA

(103-2)
El Grup Mutuam centra els seus esforços per millorar l’eficiència energètica dels seus centres amb dos objectius: fer front
al canvi climàtic i aconseguir un subministrament d’energia segur, sostenible i competitiu. Les principals fonts d’energia
que consumeixen les empreses del Grup Mutuam són el gas natural (52%) i l’electricitat (48%)
Amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica, durant l’any 2014 es van dur a terme auditories energètiques en alguns
dels centres. A través d’aquestes es va obtenir informació fiable sobre el consum d’energia als edificis i locals i quins eren
els factors que afectaven al consum. Això va permetre identificar ineficiències energètiques traduïbles en mesures de
millora.
(302-4)
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Durant el 2021, el consum d’electricitat ha incrementat en un 3 % respecte a l’any anterior. Cal destacar, que tot i que en
el últims anys s’ha renovat de forma progressiva el sistema d’il·luminació en tant s’han vingut canviat els fluorescents o
lluminàries convencionals per LED, que consumeixen menys, l’activitat durant l’any 2020 va ser inferior a la del 2021 degut
a la pandèmia per la COVID-19.
2.4.3

PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT

(103-2)
Els centres de treball del Grup Mutuam estan situats en espais urbans i per tant no generen un impacte directe en la
biodiversitat.
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3

INFORMACIÓ SOBRE QÜESTIONS SOCIALS I RELATIVES Al PERSONAL

(103-2) (103-3)

Els professionals són l’actiu més valuós i el pilar essencial del desenvolupament de l’activitat assistencial. Amb la seva
dedicació, coneixement i experiència, l’Entitat garanteix una excel·lent qualitat dels seus serveis de salut, residencials,
domiciliaris i d’assegurances.
Els principis i valors de l’Entitat estan dirigits a donar resposta a les necessitats dels professionals que integren el Grum
Mutuam en relació amb la seva vida laboral i professional, amb l’objectiu de generar un alt grau de pertinença, implicació i
motivació. Fomentar el seu desenvolupament professional, garantir la seva seguretat i establir un marc de conciliació social
i laboral són una prioritat clau per assolir un elevat nivell d’excel·lència i, en conseqüència, obtenir un alt nivell de satisfacció
dels usuaris i familiars.
Dins d’un marc ètic i responsable, s’elaboren polítiques i processos interns que es centren en el desenvolupament d’entorns
segurs i saludables, en la igualtat d’oportunitats, en la promoció de la conciliació familiar, la formació, la participació, el
diàleg i la no discriminació.

3.1 Ocupació
3.1.1

Ocupació

Els treballadors i treballadores del Grup Mutuam són fonamentals pel creixement de l'Entitat, pel desenvolupament de
l’activitat i per una prestació de serveis d'alta qualitat. Per això, la contractació dels millors talents, la seva identificació amb
els valors de l'organització i una política de contractació estable i a llarg termini són elements clau per mantenir una força
laboral motivada i alineada amb els objectius del Grup.
En base a això la Política de RRHH descriu l’orientació estratègica per a la gestió de persones i reconeix als professionals
que hi treballen com l’eix fonamental per al desenvolupament de la seva activitat. A través d’aquesta Política es tracten
qüestions relatives a la selecció de personal, el procés d’acollida, la contractació i gestió, la formació i desenvolupament
professional, les relacions laborals, la seguretat i salut laboral i la conciliació de la vida personal, familiar i professional.
Amb l’objectiu d’afrontar amb èxit els seus reptes i millorar la qualitat dels serveis, la plantilla total del Grup Mutuam. S’ ha
incrementat durant l’any 2021 un 4,29%.
(102-7) (102-8)
Empleats / des, segons sexe

2021

2020

Dones

1.156

1.117

% dones

88%

89%

Homes

158

143

% homes

12%

11%

Total

1.314

1.260

L’Entitat es caracteritza per ser una plantilla amb una amplia diversitat de nacionalitats. Si bé el 86,76% de les persones
treballadores són de nacionalitat espanyola (1140 treballadores), a l’actualitat la plantilla es composa per persones
provinents de 33 països diferents. Les nacionalitats més representades són: el Marroc (26 persones treballadores);
Hondures (18 persones treballadores); Perú (17 persones treballadores); Equador (12 persones treballadores); Bolívia (12
persones treballadores).
L’ocupació de qualitat és la clau principal per garantir l’estabilitat i per millorar el rendiment dels professionals, però també
per assolir un servei de màxima excel·lència que generi valor als usuaris i els seus familiars. Per aquest motiu, el Grup
Mutuam concentra els seus esforços a fidelitzar el seu equip humà amb contractes de caràcter estable. Durant el 2021, el
numero de contractes temporals ha sigut de 289 persones, incrementant-se un 2,12% respecte l’any anterior i la
contractació de persones amb contracte indefinit també s’ha vist incrementat en un 4,91% més respecte l’any 2020, fins
arribar a 1025 persones fixes (78% de plantilla total).
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Empleats/des per contracte laboral i sexe

2021

Indefinit
Dones
Homes
Temporal
Dones
Homes
Total

1.025
902
123
289
254
35
1.314

Degut a les característiques de l’activitat assistencial de persones grans i discapacitades i amb l’objectiu d’oferir sempre
un servei de màxima qualitat és necessària també la contractació temporal per substituir als professionals absents amb
reserva de lloc de treball, així com també per a la realització de determinats projectes de curta durada. El percentatge de
persones amb contracte a temps complert també s’ha vist incrementat en un 0,13 % en relació al 2020. El número de
persones amb contracte a jornada completa l’any anterior va ser de 765 persones front 495 contractes a temps parcial.
Empleats/des per jornada laboral i sexe

2021

Completa
Dones
Homes
Parcial
Dones
Homes
Total

766
672
94
548
484
64
1.314

(405-1)

Número i percentatge d'empleats/des per
categoria segons grups d'edat

2021
Núm.
422

%

Menors de 30 anys

41

9,7%

Entre 30 i 50 anys

255

60,4%

Més grans de 50 anys

126

29,9%

Formació professional I i II

777

Menors de 30 anys

190

24,5%

Entre 30 i 50 anys

277

35,6%

Més grans de 50 anys

310

39,9%

Oficis i serveis diversos

115

Llicenciats / Diplomats / Graduats

Menors de 30 anys

1

0,9%

Entre 30 i 50 anys

36

31,3%

Més grans de 50 anys

78

67,8%

Empleats/des segons categoria
professional i sexe

2021
Núm.

%
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Llicenciats / Diplomats / Graduats

422

Dones

355

84,1%

Homes

67

15,9%

Formació professional I i II

777

Dones

692

89,1%

Homes

85

10,9%

Oficis i serveis diversos

115

Dones

109

94,8%

6

5,2%

Homes *

Número d'acomiadaments
Per sexe
dones
homes
Per grup d'edat
Menors de 30 anys
Entre 30 i 50 anys
Més grans de 50 anys
Per classificació professional
Llicenciats / Diplomats / Graduats
Formació professional I i II
Oficis i serveis diversos
Per país
ESPANYA
MARROC
HONDURES
ECUADOR
CUBA

3.1.2

2021
12
5
0
4
13
3
4
0
15
0
0
1
1

Remuneracions

La política retributiva de l’Entitat ve marcada per l'estricte compliment de la legislació vigent, per les normes de
compensació establertes en cadascun dels Convenis Col·lectius que són d’aplicació segons l’activitat, per les condicions
conjunturals del mercat de treball i els principis d’equitat, igualtat i no discriminació. No obstant, el salari de les persones
treballadors dels centres gestionats per l’organització estan condicionats pels límits i altres requeriments dels plecs dels
concursos de l’administració publica.
El procés per determinar la remuneració s’estableix a través de la Política Retributiva de l’Entitat. El Grup Mutuam aplica
una política retributiva d'igualtat en la que reconeix la professionalitat dels seus treballadors i compensa adequadament la
seva contribució, de forma justa i equitativa i de conformitat a les lleis i el conveni col·lectiu d’aplicació. Les condicions
retributives s’ajusten a les peculiaritats locals i antecedents històrics.
A més a més, l’Entitat té establert un sistema de Retribució Variable per Objectius personals, grupals i corporatius, amb la
intenció de promoure la motivació de l’equip humà, ajudar a retenir el talent, arrelar el sentiment de pertinença i el
compromís amb l’organització i el reconeixement.
•

Objectius Personals: es tracta de l’assignació de tasques o projectes amb caràcter individual com per exemple,
entre d’altres, la col·laboració en activitats complementaries a la feina habitual com a redacció de procediments,
assistència a comissions tècniques, iniciativa implicació i presentació de propostes de millora, el treball en equip.
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•

Objectius Grupals, de Centre o Departament: aquests objectius es relacionen amb l’assoliment de resultats
qualitatius, quantitatius, clínics, assistencials i d’eficiència de serveis o unitats assistencials al qual pertany la
persona treballadora.

•

Objectius Corporatius: vinculats directament amb el resultat financer de l’entitat.

Les remuneracions mitjanes de la plantilla del Grup Mutuam durant el 2021 va ser de 26.105,32 € per les dones, que
representa un increment del 2,86% respecte 2020 i de 32.462,65 € per als homes, que suposa un decrement del 2,6%
respecte el 2020. Les remuneracions per l'exercici 2021 es presenten a la següent taula:
(201-3)

Remuneració mitjana (en euros)

2021

2020

Dones

26.105,32

25.380,37

Homes

32.462,65

33.338,94

Menors de 30 anys

21.808,78 €

20.985,47 €

Entre 30 i 50 anys

29.819,58 €

28.358,17 €

Més grans de 50 anys

26.096,00 €

25.806,16 €

Llicenciats / Diplomats / Graduats

38.087,86 €

39.454,43 €

Formació professional I i II

19.306,33 €

18.703,11 €

Oficis i serveis diversos

17.249,84 €

16.335,03 €

Per sexe

Per grup d'edat

Per classificació professional

Dins del quadre anterior s’inclou les remuneracions de l’Alta Direcció format per 5 homes i 3 dones, per import total de
864.646 euros, dels quals 49.350 euros són en aportació al pla de pensions en l’exercici 2021.
Així mateix, la Junta de Govern ha percebut l’any 2021, 27.600 euros en dietes.
(405-2)
Bretxa salarial

2021

2020

Salari brut / ha dones

26.105,32

25.380,37

Salari brut / h en homes

32.462,65

33.338,94

80,42%

76,13%

Per sexe

Ràtio

La bretxa salarial el 2021 va ser de 0,19% i al 2020 va ser del 0,24%. Durant el 2021, tot i que es van contractar més
dones, els homes contractats van ocupar llocs de treball classificats com a llicenciats/diplomats/graduats, el salari del qual
és més elevat en aquestes categories.
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(202-1)
Ràtio del salari de categoria inicial estàndard per
sexe davant del salari mínim local

2021

Salari de categoria inicial estàndard (Grup
Mutuam)
Dones

14.797,86 €

Homes

14.797,86 €

Salari mínim interprofessional (Espanya)
Dones

13.510,00 €

Homes
Ràtio salari categoria inicial estàndard / salari
mínim interprofessional

13.510,00 €

Dones

109,53%

Homes

109,53%

Nota: El salari inicial de referencia utilitzat ha estat el de la categoria mes baixa i freqüent,
és a dir el de Gerocultor o Gerocultora

(401-2)

Els treballadors i treballadores del Grup Mutuam poden gaudir de beneficis socials en funció del Conveni Col·lectiu que li
sigui d’aplicació. Entre d’altres, poden gaudir dels següents: assegurança de Vida i/o Incapacitat permanent, Pla de
Pensions o Premi de Jubilació; assegurança de Salut; complement per Incapacitat Temporal; retribució flexible per l’accés
a productes o serveis amb avantatges fiscals; concessió de beques i altres ajuts als estudis; permisos per estudis; flexibilitat
horària; flexibilitat per canviar de centre de treball i /o canvis de torn; utilització de serveis prestats pel Grup Mutuam amb
condicions avantatjoses.
3.1.3

Polítiques de desconnexió laboral

El Grup Mutuam té un compromís amb la conciliació de la vida familiar, personal i professional i per això adopta diferents
tipus de mesures. Actualment però, no disposa de polítiques de desconnexió laboral amb caràcter formal, tot i que l’Entitat
fa tot el possible per respectar aquest dret del treballador a fer efectius tant el temps de descans com el respecte de la
seva intimitat personal i familiar.
3.1.4

Persones amb discapacitat

(103-2)
El Grup Mutuam compleix amb la normativa vigent de la Llei 1/2013, de 29 de novembre, Llei General de Drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, establint un mínim del 2% de personal discapacitat en aquelles
entitats que superin 50 treballadors. En particular, l’Entitat ha signat contractes de serveis amb centres de treball especial
com la Fundació Esclerosi Múltiple, Grupo SIFU. Actualment, les persones amb discapacitat en el total de la plantilla
representen un 2,73%.
L'objectiu general de l'accessibilitat universal en els llocs de treball consisteix a tractar d'aconseguir la millor adaptació
possible dels entorns de treball i dels mitjans tecnològics de producció a tots els treballadors i treballadores. A l'hora
d'accedir a un lloc de treball, la variabilitat interpersonal dels futurs treballadors, fa necessari, en major o menor mesura,
una avaluació inicial del lloc de treball i dels riscos derivats de la mateixa. Aquestes intervencions són més necessàries en
el cas de col·lectius amb discapacitat. Per això, Grup Mutuam treballa per adoptar les mesures necessàries per adaptar
els llocs de treball que així ho requereixin. Així per exemple, en els centres assistencials es procura ubicar a la persona en
la planta o en el torn de treball que sigui més adequat a la seva constitució física i a les seves circumstancies personals. A
més a més aquests centres disposen de llits motoritzats i d’ajudes tècniques per a la mobilització de malalts i residents.
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(405-1)
Empleats/des amb discapacitat segons
classificació professional

2021

2020

Llicenciats / Diplomats / Graduats

5

9

Dones

5

9

Homes

0

0

Formació professional I i II

17

26

Dones

14

22

Homes

3

4

Oficis i serveis diversos

1

3

Dones

1

3

Homes

0

0

3.2 Organització del treball
3.2.1

Organització del temps de treball

En relació amb l'organització de la feina, depenent del Conveni d'aplicació, es determina a cada persona de l’equip humà
una jornada de treball o una altra, definint el calendari en cada centre de treball amb les hores laborals establertes. Així
mateix, les hores treballades s'estableixen en els diferents convenis existents en els diversos centres de l’Entitat.
Els directors dels centres són les persones responsables de mantenir de manera equilibrada els llocs de treball per tal
d’assegurar la màxima qualitat assistencial però també per garantir el compliment dels contractes i l’equilibri pressupostari
establert per cada director d’àrea. Així, en la mesura del possible, aquells llocs que així ho permetin, s’intenta possibilitar
certa flexibilitat horària d’entrada i sortida o ajustar el temps de les hores del dinar. No obstant això, aquells llocs de treball
en què la flexibilitat no resulta factible se segueix una política que permet als professionals subjectes a torns poder
intercanviar els torns amb altres col·laboradors o col·laboradores als efectes de poder conciliar la vida personal, familiar i
laboral.
Tenint en compte lo anterior, cal destacar que degut a les característiques de l’activitat assistencial gran part de l’equip
humà duu a terme una atenció directe i per tant el treball es realitza en regim de torns mati, tarda i nit cobrint les 24 hores
els 365 dies de l’any, tant els hospitals Sociosanitaris i Centres Residencials com les unitats assistencials del Programa
d’Atenció Domiciliaria Equips de Suport (PADES). Per la seva banda els Equips d’Atenció Residencial (EAR) també
realitzen serveis d’atenció continuada nocturna, caps de setmana i festius. El personal d’atenció indirecta treballa de dilluns
a divendres a jornada partida.
3.2.2

Absentisme

El nombre total d'hores perdudes per accident de treball del Grup Mutuam va ser de 14.740 hores en l’exercici 2021
respecte a les 13.040 hores de l'exercici 2020 (+13,04%).
3.2.3

Conciliació

(103-2)

El Grup Mutuam aposta per la conciliació familiar i el desenvolupament de la vida laboral i professional dels seus
treballadors i treballadores de forma igualitària, potenciant la igualtat d'oportunitats i la no discriminació en el si de l’Entitat.
Per això, dins de les seves capacitats es treballa per implementar diverses actuacions que afavoreixin aquesta conciliació,
al marge de les definides a la normativa vigent.
Aquestes polítiques de conciliació estan orientades a :
•

Afavorir el teletreball: sempre i quan això sigui possible segons el perfil professional
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•
•
•
•
•

Mobilitat i promoció interna
Temps de treball: flexibilitat horària
Canvis de torn o horari intensiu
Reunions dins de l’horari laboral
Altres polítiques socials com descomptes per a les persones treballadores en els serveis d’atenció a la
dependència de familiars.

(401-3)
Permís parental

2021

Personal que ha tingut dret a a permís parental

33

Dones

25

Homes

8

Personal que s'ha acollit al permís parental

33

Dones

25

Homes

8

Taxa de tornada a la feina
Dones

80%

Homes

88%

Taxa de tornada a la feina
Dones

100%

Homes

100%

3.3 Salut i seguretat laboral
(403-1)
La gestió de la prevenció és un element clau per assegurar unes bones condicions de seguretat i de salut en l’entorn de
treball. Grup Mutuam porta la seva implantació a través d'un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals que garanteix
la integració de la seguretat i salut amb criteris de prevenció en els tots els processos i serveis. Aquest compromís es troba
regulat a través del Manual del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, el qual està constituït per una política
i planificació de la prevenció que determina la seva implementació i funcionament així com el sistema de comprovació i
acció correctora en cas pertinent.
(403-3)
En aquest sentit, l’Entitat disposa d’un Servei de Prevenció Propi Mancomunat que assumeix les funcions corresponents
a les especialitats i disciplines preventives de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia
Aplicada. Aquestes funcions són desenvolupades per 2 tècniques que han estat formades en aquestes especialitats. La
disciplina Vigilància de la Salut es gestionada per una empresa externa de serveis especialitzats en Medicina del Treball.
Tanmateix, la implicació i compromís de tota la plantilla i sobretot, dels representants dels treballadors són elements clau
per assolir els objectius fixats.
(403-2)
La identificació de perills i avaluació dels riscos són la base sobre la qual definir les diferents mesures preventives per
assegurar les millors condicions de treball, realitzant per a això els mesuraments o estudis específics que siguin precisos i
actualitzant-sempre que sigui necessari. En aquest sentit, els perills laborals s’identifiquen mitjançant avaluacions
periòdiques de seguretat, higiene, ergonòmics i psicosocials que realitza el servei de prevenció propi mancomunat, sistema
que es auditat extensament cada 4 anys. Tanmateix, es disposa d’un procediment per a la investigació d’accidents.
Per altra banda, es realitzen avaluacions psicosocials als centres cada quatre anys, les quals es van alternant amb
avaluacions ergonòmiques, de condicions de treball i Plans de autoprotecció o emergència. L’estudi d’avaluació de riscos
psicosocials s’entén com un mecanisme indispensable per identificar tant els aspectes positius que estan sent ben
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gestionats per la companyia com els aspectes negatius derivant en un pla d'acció. Gràcies a aquest s’han implantat
accions de millora com per exemple mesures per reduir l’absentisme, millores en la comunicació i la participació dels
professionals mitjançant reunions periòdiques d’activitat en les que poden fer propostes de millora i participar en la
coordinació dels equips de treball. També s’han impartit píndoles formatives de suport i salut emocional i team Building.
(403-5)
Amb l’objectiu de promoure la salut i la seguretat dels treballadors a través de mesures i activitats que suposin la prevenció
de determinats riscos en el treball, es duen a terme accions de formació en Prevenció de riscos Laborals (PRL) entre els
treballadors com ara el curs inicial de PRL del Pla d’acollida, Mobilitzacions de malalts; Plans d’Emergència; Reanimació
càrdio-pulmonar (RCP), Curs avançat de Prevenció per a nous delegats de PRL. Prevenció de riscos nosocomials (per
punxades), Gestió de malalts amb demències, Prevenció i gestió de possible conflictes violents; Curs de prevenció de
l’assetjament psicològic a la feina.
(403-6)
La activitat de Prevenció de Riscos Laborals va adquirir un protagonisme especial pel COVID19, tenint que portar a terme
nombroses actuacions en matèria de Prevenció, focalitzades sobre tot amb els efectes de la pandèmia envers els
treballadors, revisant i aplicant als centres de treball els diversos protocols assistencials a mida que s’anaven actualitzant,
recerca i validació dels Equips de Protecció Personal (ÉPI’s), transmissió d`informació, instruccions i seguiment dels
professionals positius per COVID i/o en situació d’aïllament o d’incapacitat Temporal. Actualització de las avaluacions de
riscos dels diferents centres incorporant els riscos biològics derivats de la COVID. També es van portar a terme altres
avaluacions de riscos laborals, com l’Avaluació Psicosocial a la residencia Sant Cugat.
S’han desenvolupat diversos projectes dirigits a millorar la seguretat i salut dels treballadors així com promoure el benestar
físic, com per exemple: la substitució de productes d’algunes màquines de vending per productes més saludables.
(403-9)
Accidents

2021

Hores reals treballades*
Dones
Homes
Accidents sense baixa laboral
Dones
Homes
Accidents amb baixa laboral
Dones
Homes
Accidents amb baixa laboral in itinere
Dones
Homes
Jornades perdudes*
Dones
Homes
Índex de freqüència
Dones
Homes
Índex de gravetat
Dones
Homes
Malalties professionals
Dones
Homes
Defuncions resultants d'una lesió per accident laboral2
Taxa de defuncions resultants d'una lesió per accident laboral
Lesions per accident laboral amb grans conseqüències
(sense incloure defuncions)
Taxa de lesions per accident laboral amb grans
conseqüències (sense incloure defuncions)

1.849.387

58
55
3
64
58
6
15
13
2
2.8087

0

0

0
0
0
0
0
0
0
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Lesions per accident laboral registrable4
Taxa de lesions per accident laboral registrable
Principals tipus dels accidentes
Taxa d'absentisme
Hores d'absentisme

Sobreesforç
10,23%
210.654

*No es disposa d’aquesta informació desglossada per sexe.

3.4 Relacions socials
El diàleg social té un paper primordial en l’establiment de les relacions laborals. El Grup Mutuam construeix relacions de
confiança i honestedat amb l’objectiu d’ aconseguir un treball productiu i decent, en condicions de llibertat, seguretat i
dignitat. Per això, totes les relacions es fonamenten d’acord a l’ètica professional i els principis d’imparcialitat, de
transparència, confidencialitat, equitat, dignitat, integritat i prevenció.
(402-1)
En aquest sentit, és bàsic el respecte a les normes laborals, els drets de la plantilla i dels seus representants i per això
també estableix les seves relacions laborals d’acord als corresponents Convenis Col·lectius. Els terminis de preavís sobre
els canvis operacionals significatius són els establerts pels corresponents Convenis o en el seu defecte per l’Estatut dels
Treballadors.
(102-41)
En particular, el Grup Mutuam està regulat per 4 convenis col·lectius:
Percentatge d'empleats / des coberts pel conveni col·lectiu
Conveni Col·lectiu general, d’àmbit estatal que regula el sector d’entitats d’assegurances, reassegurances i
mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
Conveni Col·lectiu estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció
de l'autonomia personal
Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres
de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)
TOTAL

4,0%
12,0%
27,3%
56,7%
100,0%

Des del Grup Mutuam es dona suport als drets d'associació, representació sindical i negociació col·lectiva de tots els
empleats, d'acord amb la normativa corresponent. En aquest sentit, 12 dels Centres del Grup Mutuam tenen Representació
Legal dels treballadors a través de la qual es manté un contacte permanent amb Recursos Humans amb la finalitat de
tractar aquelles qüestions i necessitats prioritàries de l’equip humà. Per altra banda es garanteix el dret dels treballadors a
reunir-se i associar-se, en particular a través dels comitès d’empresa als quals se’ls garanteix un espai físic dintre de cada
centre. Aquests Comitès són renovats cada 4 anys i l’Entitat participa de forma activa en la celebració del procés electoral.
Per altra banda, el procediment de prevenció de delictes disposa d’un canal de denúncies així com també d’un correu per
denunciar casos d’assetjament sexual, que afavoreix la comunicació dels treballadors amb l’Entitat.
(403-4)
Els centres disposen de comitès de Seguretat i Salut integrats per representants dels treballadors i de la Direcció de
l’empresa per tractar temes relacionats amb la salut i seguretat en el treball.
(102-43)
La implicació dels treballadors i treballadores és clau per a la sostenibilitat de l’Entitat i pel desenvolupament del negoci.
Per aquest motiu durant el 2021, se’ls va fer partícips en el procés de materialitat dut a terme a l’Entitat.
Finalment cal destacar l’important paper de les comissions i comitès per als professionals del Grup Mutuam. Es tracta de
grups de treball permanents que estan formats per un equip interdisciplinari de professionals experts que aporten els seus
coneixements i la seva experiència a l'Entitat amb el propòsit d’assolir objectius comuns i de contribuir en la millora de la
qualitat de la seva activitat.
Finalment cal destacar l’important paper de les comissions i comitès per als professionals del Grup Mutuam. Es tracta de
grups de treball permanents que estan formats per un equip interdisciplinari de professionals experts que aporten els seus
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coneixements i la seva experiència a l'Entitat amb el propòsit d’assolir objectius comuns i de contribuir en la millora de la
qualitat de la seva activitat.
Es disposa de les següents comissions i comitès:
•
•
•
•
•
•
•

Comitè de Recerca
Comitè de Farmàcia
Comissió de Qualitat
Comitè d’Infermeria
Comitè d’Ètica
Comissió Atenció Centrada en la Persona
Comitè de Mediació

En aquesta línia, el Grup Mutuam és conscient de la importància de la cohesió entre els treballadors així com de la
importància de tenir cura dels seus professionals. Per això es duen a terme activitats dirigides al benestar de les persones
així com d'integració, que fomentin la solidaritat, la participació i la comprensió que tots els professionals conformen un tot
integrat. A causa de les restriccions sanitàries derivades de la Covid19 s’han modificat el format per dur a terme algunes
activitats com:
•
•
•
•

Concurs de fotografia entre els treballadors del Grup Mutuam
Suport a celebracions en dates emblemàtiques (Nadal, Diada, Sant Jordi)
Acte de reconeixement als companys que es jubilen (anual)
Mostres de condol o de felicitació als empleats en dates assenyalades

3.5 Formació
(103-2)
A través del procediment de formació i el corresponent Pla de Formació, el Grup Mutuam vol garantir el desenvolupament
permanent dels seu equip humà, de forma global, alineant la formació amb les necessitats generades per les estratègies
de negoci, en el marc d'una cultura empresarial d’innovació, integritat i excel·lència.
Amb el propòsit de dotar-los de coneixements útils per desenvolupar la seva tasca, el Grup Mutuam ajuda a millorar la
seva progressió personal i professional a través de formació continuada.
Aquest compromís amb la Formació contínua es realitza a través de diverses formes, oferint tant accions formatives
col·lectives com individuals, programades o no programades, incloses o no en els plans de formació i finançades
íntegrament pel Grup Mutuam o de manera compartida amb el professional, directament o a través de beques. A més a
més, també s’ofereixen permisos individuals de formació retribuït. Aquest 2021 s’ha format a 778 persones amb un total
de 10.047 hores lectives. Un 97,6% d’increment respecte l’any 2020.
El Procediment de Formació defineix la metodologia per detectar, confeccionar, desenvolupar i avaluar les accions
formatives. En particular el Pla Anual de formació, es confecciona amb caràcter bianual, consisteix en la (I) identificació de
les necessitats formatives, (II) disseny dels cursos de Formació, (III) desenvolupament d’aquest Pla i (IV)avaluació de la
seva eficàcia.
En aquest context, són importants els comitès de formació que es troben a gairebé tots els centres. La seva finalitat és
identificar les necessitats formatives dels empleats del centre, proposar accions formatives alineades amb aquestes
necessitats i supervisar i promoure l’assistència als cursos que es convoquin al centre.
Finalment cal destacar la contribució de la Fundació Mutuam Conviure en quest àmbit, la qual promou accions de
formació continuada així com també els convenis de col·laboració signats amb altres institucions per a la formació per a
la Recerca biomèdica.
(404-2)
La promoció estimula l’autodesenvolupament i crea interès en el treball. El Grup Mutuam és plenament conscient de la
necessitats d’afavorir la promoció dels seus professionals, en tant són el pilar fonamental del seu èxit. Així, es treballa per
establir unes pautes, justes i clares on la gran majoria de vacants són promocionades a tots els treballadors i treballadores
a través de la Intranet.
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(404-1)
La formació feta en 2021 s’ha dirigit fonamentalment a llicenciat, diplomats, graduats, FP I i II i oficis i serveis diversos.
Total d'hores de formació per categoria
professional

2021

2020

Variació 20202021 (%)

Llicenciats / Diplomats / Graduats

4.753

4.872

-2,43%

Formació professional I i II

5.252

4.366

20,31%

43

141

-69,50%

10.047

9.378

7,13%

7,65

7,32

Oficis i serveis diversos
Total
Hores de mitjana de formació per empleat / a

3.6 Igualtat i no discriminació
(103-2)

El Grup Mutuam entén la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi bàsic i estratègic de la gestió de
l'organització. Acabar amb la desigualtat suposa un procés de canvi directament relacionat amb els valors de l’Entitat. Per
tant, s’aposta per una gestió dels recursos humans basada estrictament en criteris professionals, garantint l'absència de
discriminació per motius de raça, religió o conviccions, idees polítiques o sindicals, nacionalitat, llengua, sexe, estat civil,
edat o discapacitat. El propi Codi de Conducta estableix com a principi fonamental el tracte respectuós a les persones
evitant qualsevol tips de discriminació.
Si bé el 88% de la plantilla són dones, cal posar de manifest que els criteris de selecció, tal i com estableix la Política de
RRHH, són estrictament objectius basats en la formació, experiència, trajectòria professional, capacitats, competències i
potencial de desenvolupament de la persona, sense discriminació per raó del seu origen, nacionalitat, religió, raça, sexe ó
edat
Les dones tenen un alt percentatge de representació en càrrecs de direcció (16 directores de centre). El Comitè de direcció
està format per 5 homes i 2 dones).
(103-2)
El Pla d’Igualtat vigent a Grup Mutuam s’adreça a totes les persones treballadores de qualsevol empresa del Grup així com
aquelles persones que col·laborin de manera habitual com ara estudiants en pràctiques, col·laboradors d’ETT, etc. Aquest,
a través de les accions plantejades, té per finalitat la promoció de la igualtat real i efectiva entre homes i dones amb
l’objectiu d’evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Els seus àmbits d’actuació són: l’accés a l’organització, la
classificació professional, promoció, formació, política retributiva, ordenació del temps del treball, conciliació i prevenció de
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
A més a més, també es disposa d’un Protocol per a la prevenció de l’assetjament Psicològic en el treball (mobbing). Aquest
també prohibeix i rebutja qualsevol manifestació de violència, d'assetjament físic, sexual, psicològic, moral o altres, d'abús
d'autoritat en el treball i qualssevol altres conductes intimidatòries o ofensives per als drets personals dels seus
professionals.
(406-1)
Durant l’exercici 2021, no s'ha registrat casos de discriminació en les entitats del Grup Mutuam.
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4

INFORMACIÓ SOBRE EL RESPECTE DELS DRETS HUMANS

(103-2) (103-3)
El respecte dels drets humans és part integral dels valors del Grup Mutuam. És el mínim estàndard d'actuació per
desenvolupar l'activitat empresarial de forma legítima. La prevenció dels riscos de vulneració dels drets humans està
contemplada en el Codi de Conducta , en les Polítiques de compliment normatiu , i en el model de prevenció de delictes
penals.
L’Entitat aplica els principis de tracte honest i de respecte als drets humans previstos en el seu Codi de Conducta, de
manera que les relacions entre tots els col·laboradors i col·laboradores i proveïdors de l’organització s'han de caracteritzar
pel tracte just, educat i respectuós.
El Grup Mutuam treballa per entendre els impactes en els drets humans derivats de la seva activitat i es compromet a
prevenir i evitar contribuir als impactes negatius adversos i, si escau, mitigar en el possible. A través del Model de prevenció
de delictes s’ha contemplat que els riscos respecte la vulneració dels drets humans són de probabilitat remota i impacte
menor o insignificant. No obstant, l’àmbit de l’atenció a la dependència disposa de protocols d’actuació d’atenció a les
persones grans i dependents que determinen controls per evitar potencials riscos.
Tanmateix, el Grup Mutuam posa tots els mitjans per vetllar pel compliment de les disposicions de l'OIT, especialment
d'aquelles relacionades amb la llibertat d’associació i dret a negociació col·lectiva, el treball infantil, el treball forçós i
obligatori i la no discriminació i assumeix el compromís de desenvolupar les seves activitats d'acord amb aquestes i la
legislació vigent en cada moment.
D’acord amb lo anterior, la gestió dels recursos humans ve presidida pel respecte a la diversitat, la igualtat d'oportunitats i
la no discriminació tal i com es manifesta en el Codi de Conducta de l’Entitat i en particular a la Política de Recursos
Humans.
(102-17)
Finalment, el Grup Mutuam disposa d’una canal de denúncies, la finalitat del qual és prevenir, detectar, investigar i resoldre
qualsevol tipus d’incompliment legal o de la normativa interna (com el Codi de Conducta i el Reglament de Prevenció de
Delictes).
(411-1)(412-1) (419-1) (412-2)
En els exercicis 2019, 2020 i 2021, el Grup Mutuam no ha registrat cap denúncia per casos de vulneració dels drets
humans, ni d’incompliment de les lleis en els àmbits social i econòmic o casos de violacions dels drets de la població
indígena, com tampoc s'han identificat operacions sotmeses a avaluació sobre els drets humans o avaluat els proveïdors
en relació amb impactes socials.
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5

INFORMACIÓ RELATIVA A LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I EL SUBORN
5.1 Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals

(103-2) (103-3)
El model de governança pretén ajustar l’actuació de tots els professionals a les conductes més estrictes d’ètica i d’integritat.
L’ objectiu és actuar de forma transparent i responsable, intentant anar sempre un pas endavant a la normativa, prevenint
possibles riscos del seu incompliment i establint un sistema transparent de lluita contra la corrupció.
Els principis generals que guien la conducta de Grup Mutuam són:
✓

Respecte pels drets fonamentals: vetllar pel respecte dels drets fonamentals de les persones segons allò
establert al codi penal i garantir els respecte dels drets humans reconeguts en la Declaració Universal dels Drets
Humans.

✓

Imparcialitat: tractem respectuosament a les persones amb les quals ens relacionem professionalment i evitem
tot tipus de discriminació per raó de naixement, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.

✓

Honestedat i integritat: compliment de la normativa legal i els principis d’ètica professional. Totes les actuacions
es desenvoluparan d’acord amb el principi d’honestedat i integritat, i s’evitarà qualsevol forma de corrupció,
implementant-se les mesures necessàries per lluitar contra aquesta.

✓

Transparència: la transparència i el diàleg obert són l’eix de la relació interpersonal. Per això, posem a disposició
dels clients i treballadors un conjunt de canals de diàleg, a través dels quals ens comuniquem, i les persones
poden expressar les seves necessitats, inquietuds i expectatives.

✓

Confidencialitat: complim amb la corresponent legislació de Protecció de Dades Personals. El Grup Mutuam es
compromet a què les dades i informació personal dels clients i treballadors sigui confidencial. La seguretat de la
informació és un deure que implica tots els treballadors, els quals hauran de protegir la informació del Grup
Mutuam i desenvolupar les seves activitats, assumint i aplicant les normes i procediments de seguretat establerts.
El tractament de dades de caràcter personal ha de realitzar-se garantint el dret a la intimitat de les persones amb
subjecció a la normativa sobre dades de caràcter personal.

✓

Professionalitat i confiança: ens caracteritzem per actuar amb professionalitat , diligència, vocació de servei i de
qualitat als clients. Exigim a tota l’organització un nivell adient d’actuació, dotant-la dels recursos necessaris. La
qualitat en la prestació de serveis no és suficient sinó s’acompanya amb la confiança de les persones.

✓

Responsabilitat social: l’Entitat es compromet a aplicar les millors pràctiques de govern corporatiu i a contribuir
al desenvolupament social i econòmic, respectant els drets humans i el medi ambient.

✓

Prevenció de riscos laborals: la Política de Prevenció de Riscos Laborals té com a objecte proporcionar entorns
de treball segurs i saludables, garantint així el dret de les persones a la protecció de la seva salut i integritat.

(205-1)
El Grup Mutuam és plenament conscient de que la seva activitat té un impacte sobre tots aquells amb qui es relaciona i
per això els aspectes ètics tenen una importància altament significativa. En aquest sentit, l’Entitat té establertes un conjunt
de mesures preventives que reforcen l’activitat de conformitat amb les lleis i de forma ètica i responsable, evitant així
responsabilitats derivades de possibles incompliments.
En aquest sentit, el Grup Mutuam té implantant un Codi de Conducta que es configura com el sistema bàsic de prevenció
i compliment normatiu aplicable a tota l’organització a través del qual es determinen les pautes de conducta que han de
guiar el comportament ètic dels administradors, empleats, agents i col·laboradors de l’organització.
(205-2)
Grup Mutuam va desenvolupar durant el 2018 el Model de prevenció de delictes penals.
Per als membres de qualsevol organització, la cultura ètica i les mesures contra la corrupció són elements clau per fomentar
el compromís, el treball en equip i el respecte professional. Així, durant l'exercici 2019 es va comunicar a tota la plantilla
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l’existència del model de prevenció de delictes penals, i se’ls hi ha donat accés al document complert en format digital a
través de la intranet.
Per altra banda, també s’ha realitzat la comunicació del Codi de Conducta a tota la plantilla, lliurant un exemplar en paper
a cada persona i donat accés al document en format digital a la intranet. Aquesta documentació també és adjuntada en el
Pla d’Acollida dels nous empleats.
Durant el 2020 s’ha posat en marxa un pla de formació on-line sobre el codi de conducta i el compliment normatiu i que
fins el 9 de març de 2021 s’ha posat a disposició del total dels empleats en la data de matriculació del curs, un audiovisual
de 1h 30’ a través de la plataforma de formació Moodle de Mutuam. Els empleats que han resultat aptes son 700, n’hi ha
95 empleats que no han finalitzat el curs i 485 que no s’han connectat a la plataforma de formació. L’índex d’aprofitament
es del 54,7% . Durant el 2021 s’han organitzat més edicions per donar la oportunitat als que encara no ho l’havien fet.
D’aquesta manera s’han tornat a matricular a 683 treballadors, essent aptes 133, el que implica un 19% dels matriculats.
En total han fet la formació en prevenció de delictes i codi de conducta 815 treballadors.
Durant el 2021 Mutuam, i en col·laboració amb la Federació de Mutualitats, han fet extensiu a tot el personal del Grup
Mutuam, una sèrie d’infografies relacionades amb la prevenció de delictes penals, per tal d’inculcar la cultura de compliment
i del codi de conducta, a tots els treballadors del Grup.
En aquesta línia també s’ha de tenir en compte que el Grup Mutuam és conscient que operar en un sector altament regulat
fa essencial la funció de compliment normatiu, en tant aquesta garanteix l'eficàcia i eficiència de les seves operacions, la
fiabilitat de la seva informació financera i protegeix els seus actius.
L’Entitat aplica polítiques de compliment normatiu de manera transversal a tota l’organització, les quals van més enllà del
compliment legal i s’emmarquen dins d’una cultura empresarial ètica. Per això les polítiques de compliment normatiu tenen
una doble funció, és a dir estan dirigides tant a garantir que l’operativa de l’Entitat compleixi la legislació vigent que li és
d’aplicació com també a complir la normativa interna.
El compliment normatiu extern es garanteix a través d’una Política de compliment normatiu encarregada, per la Junta de
Govern al responsable de la Funció de Compliment. Aquesta Funció és desenvolupada per la Federació de Mutualitats de
Catalunya.
Per altra banda el compliment normatiu intern s’assegura gràcies a un Sistema de control intern constituït per diferents
processos de control que es troben integrats en el seu sistema de gestió. Aquest es regula mitjançant la corresponent
Política de control intern.
(103-2)
Dins del marc de compliment, l’Entitat disposa d’un Model de prevenció de delictes penals, regulat per la Política de
Prevenció de delictes. Es tracta d’un model d’aplicació transversal a tots els departaments que es troba integrat en el
sistema de control intern de l’organització, i que va més enllà de les responsabilitats legals, reflectint així el un compromís
ètic de l’organització, mitjançant l'enfortiment d'una veritable cultura de compliment a l'interior de tota la seva estructura.
Aquesta política reflecteix la voluntat de treballar amb integritat i honestedat, en línia amb els valors inclosos en el Codi de
Conducta, evitant qualsevol tipus de corrupció, suborn o pràctica no ètica.
El mapa de riscos ha identificat que el risc de comissió del delicte de corrupció i/o suborn és pràcticament inexistent a la
major part de les activitats de l’Entitat, i en aquelles que pot existir, la ocurrència es determina com a improbable o remota
i amb un impacte menor o insignificant. Tot i així existeixen procediments de control d’autoritzacions i límits per evitar els
riscos en aquest àmbit.
En la revisió del mapa de riscos realitzada en 2021, es corrobora la poca incidència que en els diferents departaments
poden tenir els delictes de suborn i/o corrupció. I en cas d’existir els diferents controls són suficients per mitigar els riscos.
(103-2)
Finalment, cal destacar que el Grup Mutuam va aprovar a l’any 2018 una Política de prevenció de blanqueig de capitals.
Aquesta és d’aplicació voluntària a totes les empreses del Grup i de conformitat amb l’article 2 de la Llei 10/2010 amb
caràcter obligatori a la Fundació Privada Mutuam Conviure. En aquest sentit, per evitar qualsevol risc, la Direcció general
i la Direcció financera tenen establerts controls en els procediments per evitar qualsevol risc de blanqueig de capitals.
En aquest sentit, el mapa de riscos del Model de Prevenció de Delictes del Grup Mutuam també ha identificat que els riscos
a controlar en l’àmbit del blanqueig de capitals són improbables o d’ocurrència remota i d’impacte menor o moderat, i no
són d’aplicació en l’àmbit assistencial.
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Amb l’objectiu de vetllar perquè les entitats del Grup Mutuam no siguin un conducte per blanquejar diners, els òrgans de
govern i el personal amb responsabilitats de gestió conserven durant 10 anys, registres amb la identificació del titular real
de totes les persones que aporten o reben a títol gratuït fons o recursos de les entitats.

5.2 Aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre
(103-2)
El Grup Mutuam compleix amb la normativa sobre blanqueig de capitals i per això identifica totes aquelles persones tant
físiques com jurídiques de les quals rep o realitza alguna aportació econòmica.
Les aportacions realitzades durant el 2021, a entitats fiscals sense fins lucratius d’acord a la Llei 49/2002, han estat per
valor de 266.189 €.
(201-1)
Aportacions a fundacions i associacions de la comunitat local (en
euros)
MUTUAM MPS a Fundació Privada Mutuam Conviure
MUTUAM MPS a FUNDACIO ONCOLLIGA GIRONA
MUTUAM MPS a Fundació Privada Les Franqueses del Vallés per a Gent
Gran
Mutual Gestión Integral a Fundació Privada Mutuam Conviure
Residències Mutual a Fundació Privada Mutuam Conviure
Total

2021
25.000,00€

2020
25.000,00€

285,00€
0,00€

11.700,00€

25.000,00€

25.000,00€

200.000,00€
250.285,00 €

61.700,00€
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6

INFORMACIÓ SOBRE LA SOCIETAT
6.1 Impacte de l'activitat en la societat

(103-2) (103-3) (413-1) (413-2)(102-43)
El retorn a la societat forma part de la cultura de Grup Mutuam, i per això totes les empreses que constitueixen l’Entitat
impulsen iniciatives que tenen un impacte positiu en el progrés econòmic i social de l’entorn en el que operen, com per
exemple a través de la generació d'ocupació local.
En aquest sentit, la promoció d'iniciatives d'inclusió de persones amb discapacitat juga un paper molt important així com el
seu compromís amb els joves gràcies a la promoció del seu desenvolupament personal i professional a través dels convenis
de pràctiques.
A més a més, el Grup Mutuam té un fort compromís amb el desenvolupament econòmic i social del territori on desenvolupa
la seva activitat, de manera que contribueix a la generació de riquesa mitjançant el desenvolupament de relacions
contractuals amb els proveïdors locals. El percentatge total de compres a proveïdors locals en 2021 ha estat del 79%.
(204-1)
Proporció de despesa en proveïdors locals

2021

2020

Nombre de proveïdors locals

751

510

Despesa en proveïdors locals (% sobre el total)

79%

81%

Nota: S’entén com a local els proveïdors amb seu a Catalunya.

(203-1)
Per altra banda, a través de la seva activitat, el Grup Mutuam proporciona un benefici públic gràcies a la millora de les
capacitats i els coneixements de la comunitat de professionals del sector, però també gràcies a l´activitat d´atenció
continuada i nocturna dels serveis de PADES i EAR que eviten centenars d´ingressos hospitalaris a l´any a Urgències
hospitalàries i millora l’eficiència del sistema sanitari, reduint ingressos innecessaris.
LA DOCÈNCIA I LA RECERCA COM A BASE DE LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
(203-2)

Les activitats de docència i recerca són una peça fonamental pel Grup Mutuam com a motor de generació, incorporació i
transmissió de coneixements. La premissa bàsica és que la creació de nous coneixements és una de les principals fonts
de riquesa i de benestar social. Amb el propòsit d’abordar els reptes relatius a la salut i el benestar dels ciutadans,
contribuïm al desenvolupament científic.
La pandèmia de la Covid19 ha penalitzat l’activitat de Formació i Recerca en els àmbits sanitari i residencial. No obstant,
incorporant els mitjans tecnològics adequats i el personal necessari Grup Mutuam ha pogut liderar les activitats que la
Fundació Mutuam Conviure va decidir no suspendre i portar a terme en l’exercici 2021.
L’activitat científica i de divulgació promoguda des del Comitè de Recerca i Docència ha estat :
✓ 7 articles
✓ 20 comunicacions en format pòster
✓ 3 comunicacions orals online
La representació del Grup Mutuam ha consistit en la participació en 4 congressos, 3 jornades i 1 simposium :
✓ 2 congressos virtuals SEGG
✓ 44 IHF World Hospital Congress
✓ 5 Congreso Nacional de Psicologia
✓ 9 Congreso Sociedad Española de Psicooncologia
✓ Jornada Residències
✓ Jornades internacional de Psicooncologia i CP
✓ 14 jornades internacionals SECPAL
13 Simposio Nacional de UPP y heridas crónicas
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LA FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE
(203-2)
Per altra banda, també cal destacar l’important impacte de la Fundació Mutuam Conviure sobre la societat, en tant dirigeix
tots els seus esforços i recursos a millorar de forma contínua el sector perquè les persones grans puguin gaudir d’uns
serveis assistencials, sanitaris i socials de qualitat.
La Fundació treballa anualment sobre quatre línies d’actuació:
•

Formació continuada dels professionals, l’objectiu de la qual és l’actualització continuada dels coneixements
científics i acadèmics, tant a nivell teòric com pràctic, dels professionals de les diferents disciplines mèdiques.
Sessions de formació continuada en gerontologia clínica i cures pal·liatives, Jornada Sociosanitària, Jornada
Residencial i beques per a cursos professionals són algunes de les iniciatives per a la millora assistencial de la
gent gran i dependent.

•

Programes de recerca i estimulació professional. Fidel al compromís amb la promoció de la recerca
relacionada amb la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària, la Fundació convoca cada any premis de
Recerca d’Atenció Sociosanitària i d’atenció a la dependència als que poden optar professionals dels sectors.
Estableix convenis amb entitats dedicades a la recerca biomèdica i disposa d’un programa de subvencions per
a projectes de recerca interns.

•

Programes de sensibilització i prevenció. Aquests tenen com a objectiu la sensibilització de la gent gran, i de
la societat en general, de la importància que te la prevenció de la pèrdua de les capacitats cognitives. Es realitzen
tallers de memòria i jornades d’activitats amb la gent gran en que, de forma lúdica, treballen les funcions
cognitives.

•

Programes d’ajudes i subvencions. A través d’aquest programa l’Entitat col·labora amb altres
organitzacions, com Paliativos sin Fronteras, Avismón, Fundació Pal.liaclínic, Càritas Diocesana,
Associació Familiars Alzheimer, Arrels Fundació, Fundació Banc d’Aliments i Associació de Familiars
de Malalts Mental de Catalunya per assegurar les necessitats de les persones grans.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
(413-1) (413-2)
Des d’una perspectiva d’acció social, el Grup Mutuam, com a entitat sense ànim de lucre, col·labora activament, junt amb
altres actors de l’entorn, en projectes d’acció social centrats en la millora de la salut i el benestar social de les persones
grans i dependents, i de les seves famílies. En aquest sentit, l’activitat de l’Entitat no té un impacte negatiu en la comunitat
on opera.
En el marc del projectes de millora de la salut i benestar de les persones grans i dependents:
A) Model de gestió assistencial
El Grup Mutuam situa les persones grans en el centre de les seves accions i per això té implantat un model de gestió
assistencial basat en l’Atenció Centrada en la Persona (ACP).
L’ essència de la ACP és el protagonisme que té la persona i que passa a ser el motor i el referent del procés d’atenció.
Per poder desenvolupar-la cal que és modifiqui la posició entre els professionals i la persona que necessita cures, per tal
que aquesta sigui equilibrada i no jeràrquica, els professionals passen de ser prescriptors a ser facilitadors, per tal que la
persona sigui el més autònoma possible en la presa de decisions.
Les línies d’actuació principals que ha definit Grup Mutuam per integrar aquest model son les següents:
•

SENSIBILITZACIÓ DELS PROFESSIONALS
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Des de la direcció de l’àrea en conjunt amb el grup central de ACP es dissenya un pla per formar a tot l’equip
assistencial que garanteixi que aquest respon a la missió i visió definits pel Grup.
• GRUPS MOTORS
Per tal de poder liderar amb èxit tots els projectes que poden sorgir a un centre, es necessari que la direcció
compti amb el suport d’un equip, que lideri les accions de millora i en faci el seguiment necessari.
Aquests grups tenen un reconeixement formal i se’ls capacita per poder exercir aquest rol dintre de l’equip
assistencial del centre.
• SISTEMA DE REFERENTS I TUTORS
El professional referent acompanya a la persona en el seu dia a dia i es amb qui estableix un vincle de confiança.
És l’interlocutor i el referent de la persona gran i de la seva família. Les seves funcions són:
o Continuïtat en l’acompanyament a la persona en el seu projecte de vida.
o Tenir cura de que es compleixin els gustos i preferències de la persona, així com els seus drets.
o Facilitar que la persona pugui prendre les seves pròpies decisions i fer d’enllaç perquè aquestes siguin
respectades.
• HISTÒRIA DE VIDA I FITXA DE PREFERÈNCIES
Conèixer la història de vida de les persones és imprescindible per poder proporcionar una atenció integral i
centrada en la persona. Conèixer els gustos, aficions, costums, etc... de les persones a les que atenem facilita
donar una atenció individualitzada que respecti la seva trajectòria de vida.
• PIA
El Pla Interdisciplinar d’atenció individualitzada (PIAI / P.A.I.) com metodologia bàsica de treball, té com objectiu
donar resposta a les necessitats de la persona a la que s’atén des d’un punt de vista holístic: físic, psíquic, social
i espiritual.
Esdevé l’eix indispensable per desenvolupar l’atenció, es basa en les capacitats, habilitats, necessitats, desitjos
i expectatives de cada persona. Aquest pla esdevindrà el punt de partida per prendre decisions, marcar objectius
i consensuar amb la pròpia persona i/o la seva família tots els aspectes que afectin al seu benestar des d’una
perspectiva centrada en la persona i que persegueix una millora de la seva qualitat de vida.
• AVALUACIÓ PARTICIPATIVA: AVANZAR
L’instrument Avanzar sorgeix de la publicació “La atención gerontològica centrada en la persona” (Martinez,
2011), per facilitar el canvi de model en el centres d’atenció a persones grans, mitjançant seqüències que orienten
el progrés a través de diferents fases. És una revisió interna, participativa a través del consens dels membres de
l’equip, del funcionament actual del centre, desgranant les intervencions quotidianes.
• DCM
Dementia Care Mapping (DCM) va ser dissenyada per poder determinar la qualitat de l’atenció que rebien les
persones amb demència. És una metodologia d’observació. S’utilitza com a instrument per al desenvolupament
de les pràctiques assistencials centrades en la persona i també com a eina per a la recerca.

B) Model d’atenció sense contencions físiques.
Amb l’objectiu d’eliminar o minimitzar la utilització de contencions restrictives dels usuaris dels centres, s’ha impulsat un
model d’atenció creat al voltant de la dignitat de la persona cuidada tenint com a indicador destacat el percentatge d’ús de
contencions a la organització.
Aquest model s’ha implantat amb l’acompanyament de la “Fundación cuidados dignos” (https://cuidadosdignos.org/),que
certifica als centres en la norma Libera-Care. Actualment, tots els centres estàn en diferents fases d’implantació d’aquesta
norma. La Residència Vila-seca ha obtingut la certificació “Libera dignos”, aconseguint l’assoliment complert d’aquesta
norma.
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C) Activitats
Degut als protocols creats arrel de la pandèmia de COVID-19 durant l’any 2021, , els projectes, jornades i sortides
orientades a desenvolupar la creativitat, la mobilitat i l’autonomia de les persones grans en contacte amb les tradicions i la
cultura del seu entorn, s’han vist limitats substancialment degut al confinament de les persones als centres contemplades
en aquests protocols de prevenció de la COVID-19.
Per tal de satisfer les necessitats socials dels residents, en especial el contacte amb les famílies, s’ha normalitzat l’ús de
mètodes de comunicació telefònica i també mitjançant videoconferències amb dispositius electrònics.
A mesura que les indicacions de les autoritats sanitàries ho han permès, s’han implantat les visites concertades de familiars
als centres
Degut també amb la pandèmia, s’han tingut de limitar les activitats amb la comunitat.
Aquest 2021 es destaquen les següents activitats:
•
•
•
•
•
•
•

Tallers terapèutics pels usuaris: musicoteràpia, cuina, pintura, costura, jardineria, dansa, meditació, cosmètica,
cinema, entre d'altres.
Tallers específics d'estimulació cognitiva, gimnàstica i motricitat.
Hort urbà: conreu i cura d'hortalisses i natura, promovent l'exercici moderat i amb beneficis socials i terapèutics.
Teràpia amb gossos.
Concurs de postals de Nadal intercentres per dissenyar la postal corporativa del Grup Mutuam
Taller d'origami i papiroflèxia: treballem la motricitat fina.
Instal·lació de màquines de vending de producte saludable.

UNA ASSISTÈNCIA MÉS PROPERA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIAT
Tot i que en el Grup Mutuam continua viva la iniciativa de voluntariat, amb motiu de la pandèmia per la COVID 19, iniciada
a mitjans del 2020, l’any 2021 encara no es van poder activar totalment aquestes tasques tal i com es venia fent en els
anys anteriors. Únicament va haver tasques de voluntariat en relació als equips EAPS, on un grup de voluntaris han
realitzat acompanyaments principalment a l’Hospital sociosanitari Mutuam Güell i a la Residència el Molí del Grup Mutuam.
Cal assenyalar que aquest voluntaris han estat format tant en cures pal·liatives com amb malaltia crònica complexa.

6.2 Accions d'associació i patrocini
(102-13)
El Grup Mutuam té el convenciment de la necessitat de establir relacions estretes amb altres organitzacions amb el propòsit
de generar un vincle amb el territori i el seu teixit social alhora que respon a reptes sanitaris i desafiaments relatius amb
l’envelliment.
A continuació es detallen les principals organitzacions amb les que l’Entitat promou vincles de col·laboració:
-

Aliances docents amb universitats i escoles universitàries d´infermeria:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Blanquerna
Universitat Ramón LLull
Universitat de Vic
Universitat Internacional de Catalunya,
Universitat de Girona

Detallem els convenis de col·laboració vigents per a la formació, i persones que hi participen:
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Entitats

-

Núm.

Persones

UNIVERSITATS

37

187

INSTITUTS

16

53

ALTRES

39

147

TOTAL

92

387

Col·laboracions en R i D:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

Fundació Clínic Barcelona
Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Fundació Salut i Envelliment UAB
ICO Institut Català d’Oncologia
Càtedra de Cures Pal·liatives UVic / UCC
Fundació Vidal i Barraquer Institut Universitari URL

Col·laboracions amb entitats de caràcter social:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Paliativos sin fronteras
Fundación Paliaclínic
Avismón
Càritas Diocesana
Fundació Bancària La Caixa
Associació Familiars Alzheimer
Arrels Fundació
Fundació Banc d’Aliments
Associació de Familiars de Malalts Mental de Catalunya

A més, la Fundació Mutuam Conviure durant l’any realitza aportacions als centres assistencials per desenvolupar activitats
que propiciïn el benestar de les persones ateses. En 2021, amb motiu de les restriccions per l’estat d’alarma generat per
la Covid19, s’han emprat aquestes aportacions en facilitar eines tecnològiques per la interaccions amb familiars o amb
entitats que tenen com a objectiu, contribuir a activitats lúdiques anuals.
La Fundació Mutuam Conviure ha hagut d’adaptar el seu Programa d’Activitats, que anualment aprova el Patronat com a
òrgan de govern que té atribuïda aquesta funció, a la situació causada per la pandèmia, portant a terme les activitats
permeses per les autoritats sanitàries, i ha tractat de complir els seus objectius fundacionals (recerca i docència, .....) en
la mesura d’allò possible. En tots els projectes que s’han dut a terme s’han incorporat els mitjans tecnològics necessaris.

6.3 Subcontractació i proveïdors
Responsabilitat social i ambiental dels proveïdors
(103-2) (102-9)
El Grup Mutuam promou el seu compromís amb la sostenibilitat als seus proveïdors, compartint les bones pràctiques,
procurant que assumeixin com a propis els valors de l’Entitat i assegurant que compleixin amb la normativa corresponent.
En el seu compromís amb la sostenibilitat, el Grup Mutuam és proveeix amb recursos de proximitat. Gràcies a aquesta
filosofia contribueix al desenvolupament econòmic i social del país i minimitza l’impacte ambiental.
(308-1) (308-2)
Totes les compres, a excepció dels fàrmacs i material sanitari, que es gestiona per Farmàcia Central, es fan de manera
centralitzada al Departament de Patrimoni i Subministraments. Això inclou la negociació amb els proveïdors i la recerca
del producte més idoni segons les necessitats del moment. Tanmateix, per establir una millor relació amb els proveïdors
es promou la seva participació en algunes reunions que es fan als centres i es realitzen reunions periòdiques amb els
mateixos.
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L’any 2018, en alguns dels centres, es va instaurar un sistema d’auditoria de proveïdors de restauració, neteja i bugaderia
a través de les quals es valoren aspectes relatius a la qualitat. En particular els proveïdors de restauració i neteja disposen
de polítiques i certificacions ambientals.

6.4 Consumidors
6.4.1

Salut i seguretat dels consumidors i les consumidores

(103-2)
El Grup Mutuam busca la total satisfacció dels seus usuaris, en particular, i de la societat en general. D’acord amb aquest
compromís l’Entitat s’esforça per anticipar-se a les seves necessitats i treballa per buscar solucions que aportin un valor
afegit dins d’un marc d’excel·lència i qualitat. La voluntat de donar resposta a les necessitats assistencials i de salut dels
usuaris i familiars fa que l’organització es trobi en un constant procés de millora continua de la qualitat.
El model d’atenció a l’usuari esdevé un element fonamental per garantir una atenció global de qualitat del servei i vetllar
pel compliment de la carta de Drets i Deures així com també la Guia per a la prevenció i gestió de conflictes violents amb
els usuaris.
En aquest sentit, es comprèn la qualitat sanitària com un aspecte prioritari per la salut i la seguretat dels usuaris. La Política
de Qualitat de l’Entitat proporciona un marc de referència per definir els objectius de la qualitat, els quals es mesuren
mitjançant indicadors als que se’ls hi assigna, sempre que és possible, un estàndard de qualitat. Aquesta política de forma
expressa estableix l’obligació d’actuar amb la màxima qualitat assistencial en tot el procés d’atenció a la persona, oferintli aquelles prestacions més adequades, identificant-ne els potencials riscos associats i prevenint els possibles
esdeveniments adversos.
La dinàmica de treball del Grup Mutuam es basa en un sistema de gestió de qualitat total, utilitzant com a model
d’excel·lència la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015. El disseny i la implantació del sistema de gestió de la qualitat del Grup
Mutuam, ha tingut en compte la normativa, legislació i reglamentació vigent que li és d’aplicació.
Actualment hi ha 2 centres certificats amb el sistema de gestió de Qualitat ISO 9001:2015, l’hospital sociosanitari Mutuam
Güell i la Residència Vilaseca, així com els Serveis centrals. A més a més, es treballa per implantar sistemes de gestió a
la resta dels centres de Grup Mutuam, basats en la mateixa Norma. L’any 2021, s’ha realitzat l’auditoria de re-certificació,
tenint només 1 No conformitat.
Aquest 2021, s’han iniciat les auditories externes de CatSalut a tots els centres i recursos Sociosanitaris, havent avaluat
els centres: HAI Mutuam Güell, Centre Vila-Seca, Centre Collserola i els PADES de Barcelona.
(416-1)
Pel que fa a la seguretat dels pacients es disposa de diferents eines que permeten implementar pràctiques segures, així
com incorporar la gestió del risc sanitari i formar els nostres professionals. Es destaca la realització de projectes específics
per garantir la seguretat dels usuaris com per exemple els errors en els medicaments. A més, aquesta seguretat es treballa
amb uns indicadors i amb el seguiment de quadres de comandament:
•
•
•
•

Errors de medicació
Incidència de Nafres de pressió
Caigudes
Transmissió de malalties (les infeccions nosocomials són indicadors que CatSalut requereix).

La seguretat alimentaria també és un punt cardinal de la nostra activitat. La responsabilitat recau sobre l’empresa
subcontractada que disposa de les acreditacions corresponents, la qual ha estat valorada segons el preu, les referències
d’altres clients i el seu sistema de gestió de qualitat.
A més a més, per garantir la qualitat del servei i per tant la seguretat dels usuaris, l’Entitat es preocupa per conèixer les
seves preocupacions, per això es realitzen sistemàticament enquestes de satisfacció. Això ajuda a conèixer el nivell de
satisfacció però també la seva opinió a partir de la seva experiència de servei i en conseqüència a identificar aquells
aspectes a millorar en la qualitat assistencial per oferir un servei òptim i adequat a les seves necessitats.
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Satisfacció dels usuaris
Aquest 2021 s’han realitzat un total de 948 enquestes al usuaris i familiars dels nostres serveis
Índex global de satisfacció: 8,8
Mitjana de satisfacció
Residències
Centres de Dia
Hospitals sociosanitaris
EPAC
Mutuam a Casa

8,12
9
8,3
9,7
9

També s’han realitzat enquestes a altres grups d’interès, professionals i altres entitats, per poder definir el nou Pla
estratègic, obtenint l’índex de satisfacció 7,5 i 8,4, respectivament.
(416-2)
Durant el 2021, no s’han donat casos d'incompliment relatius als impactes en la salut i seguretat de les categories de
productes i serveis.
6.4.2

Sistemes de reclamació i queixes

(103-2)
El Grup Mutuam centra a les persones ateses i les seves famílies com un dels grups d’interès més importants. Aquest fet
marca la importància del servei d’atenció a l’usuari, a través del qual s’atenen i gestionen els suggeriments i les queixes
dels usuaris alhora que ajuden a garantir els nivells de qualitat desitjats.
El Grup Mutuam té un sistema de reclamacions, queixes i suggeriments propis, basat en la metodologia utilitzada pel
departament de Salut.
Durant el 2021, la Unitat d’Atenció a l’Usuari ha rebut i gestionat 63 reclamacions d’usuaris: 31 assistencials, 30 no
assistencials i 2 d’hoteleria dels àmbits residencial i sociosanitari. Per altra banda s’ha rebut 60 escrits d’agraïments
d’usuaris i/o familiars.
Per altra banda, cal destacar que el Grup Mutuam compte amb una política de privacitat. Garantir la confidencialitat de les
dades dels usuaris és una preocupació de tots els professionals de l’Entitat. La seguretat de la informació es compleix de
forma escrupolosa per part tant de l’ equip humà, com per part del personal que es subcontracta i de les empreses
proveïdores. També s’han aportat els recursos necessaris i adoptat les mesures adequades que garanteixen el compliment
de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Mitjançant
formació s’ha conscienciat a tot el personal del Grup Mutuam de la seva importància.
Però la privacitat ha d’anar més enllà de les dades de caràcter personal, és a dir l’existència dels deures que els
professionals tenen envers els pacients, en el sentit del seu compromís per proporcionar la millor atenció sanitària possible
sense menyscabar la intimitat del pacient. És a dir, aquells elements fonamentals de la seva identitat que són propis i
exclusius de cada persona.
(418-1)
Durant el 2021, no s’han rebut reclamacions fonamentades relatives a violacions de la privacitat del client i pèrdua de
dades del client.

6.5 Informació fiscal
Beneficis per país (en euros)

2021

2020
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Espanya

1.619.054,21

1.395.420,07

Total general

1.619.054,21

1.395.420,07

2021

2020

577.025,89

254.950,93

2021

2020

Nota: Benefici del Grup consolidat abans d'impostos

Impostos sobre beneficis pagats
Valor
(201-4)
Subvencions públiques rebudes
Valor

2.209.683,39***

4.024.780,92**

*Nota: Subvencions per la realització dels tallers de memòria l’any 2019.
**Subvencions rebudes de la Direcció General d’Autonomia Personal i Discapacitat (3.526.510,65 EUR) per les places socials
contractades i no ocupades , seguin protocols assistencials per pal·liar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 a les residencies i
centres de dia públics ,i del Servei Català de la Salut( 498.270,27) , íntegrament destinada a compensar al personal per l’esforç realitzat
com a conseqüència de la crisi sanitària.
*** Subvencions rebudes de la Direcció General de Provisió de Serveis del Departament de Drets Socials (2.209.683,39 EUR)
per les places socials contractades i no ocupades , seguin protocols assistencials per pal·liar els efectes de la crisi sanitària COVID-19
a les residencies i centres de dia públics
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ANNEX I. Continguts Llei 11/2018
En el present informe es recull la informació no financera de resposta i de les seves societats dependents durant l'any
2019. A través d'aquest document, l'organització dona resposta als requeriments d'Informació no Financera i Diversitat
contemplats per la Llei 11/2018 de 29 de desembre.
S'han aplicat els principis de comparabilitat, fiabilitat, materialitat i rellevància que recull la Llei d'Informació No Financera:
• CRITERI DE COMPARABILITAT: "L'organització informant ha de seleccionar, recopilar i comunicar la informació
de forma coherent. La informació comunicada s'ha de presentar d'una manera que permeti als Grups d'interès
analitzar els canvis en l'acompliment de l'organització i que doni suport a l’anàlisi relativa a altres organitzacions
".
•

CRITERI DE FIABILITAT: "L'organització informant ha de reunir, registrar, recopilar, analitzar i comunicar la
informació i processos utilitzats per a la preparació de l'informe, de manera que puguin ser objecte de revisió i
que estableixin la qualitat i la materialitat de la informació".

•

CRITERI DE MATERIALITAT I RELLEVÀNCIA: "L'informant ha de tractar temes que: reflecteixin els impactes
significatius econòmics, ambientals i socials de l'organització informant; influeixin substancialment en les
valoracions i decisions dels Grups d'interès ".

Mitjançant l'informe, es recullen tots els aspectes identificats com a materials, alineats amb els requeriments contemplats
per la Llei 11/2018 d'Informació No Financera.

Continguts de la Llei 11/2018 en matèria
d'informació no financera i diversitat

Estàndard

Capítol de Referència

Verificació

MODEL DE NEGOCI

Descripció
del model
de negoci
del grup

Breu descripció del model de negoci del
grup, que inclourà el seu entorn
empresarial, la seva organització i
estructura, els mercats en què opera,
els seus objectius i estratègies, i els
principals factors i tendències que
poden afectar a la seva futura evolució.

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6
GRI 102-7
GRI 102-10
GRI 102-13
GRI 102-15
GRI 102-30
GRI 102-31

1. Model de negoci
1. Model de negoci
1. Model de negoci
1. Model de negoci
1. Model de negoci
1.2. Clients i Mercats
3.1 Ocupació
1.1 Societats i productes
1. Model de negoci
1. Model de negoci
1.6 Impactes, riscos i oportunitats
1.6 Impactes, riscos i oportunitats
1.6 Impactes, riscos i oportunitats

INFORMACIÓ SOBRE QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Polítiques

Principals
riscos

General

Polítiques que aplica el grup, que
inclogui els procediments de diligència
deguda aplicats d'identificació,
avaluació, prevenció i atenuació de
riscos i impactes significatius, i de
verificació i control, així com les
mesures que s'han adoptat.
Principals riscos relacionats amb
aquestes qüestions vinculats a les
activitats del grup, entre elles, quan
sigui pertinent i proporcionat, les seves
relacions comercials, productes o
serveis que puguin tenir efectes
negatius en aquests àmbits, i com el
grup gestiona aquests riscos, explicant
els procediments utilitzats per detectarlos i avaluar-los d'acord amb els marcs
nacionals, europeus o internacionals de
referència per a cada matèria. S'ha
d'incloure informació sobre els impactes
que s'hagin detectat, oferint un
desglossament dels mateixos, en
particular sobre els principals riscos a
curt, mitjà i llarg termini.
Efectes actuals i previsibles de les
activitats de l'empresa en el medi
ambient i, si escau, en la salut i la
seguretat
Procediments d'avaluació o certificació
ambiental
Recursos dedicats a la prevenció de
riscos ambientals

GRI 103-2

2. Informació sobre qüestions
ambientals
2. Informació sobre qüestions
ambientals

GRI 103-3

GRI 102-11

2. Informació sobre qüestions
ambientals

GRI 102-15

1.6 Impactes, riscos i oportunitats

GRI 102-30

1.6 Impactes, riscos i oportunitats

GRI 201-2

2.2. Canvi Climàtic i altres tipus de
contaminació

GRI 102-15
GRI 102-31
No GRI
No GRI

1.6 Impactes, riscos i oportunitats
2. Informació sobre qüestions
ambientals
2. Informació sobre qüestions
ambientals
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Estàndard

Aplicació del principi de precaució

GRI 102-11

Provisions i garanties per a riscos
ambientals

No GRI
GRI 103-2
GRI 302-4

Contaminaci
ó

Economia
Circular i
prevenció i
gestió de
residus

Ús
sostenible
dels
recursos

Verificació

Mesures per prevenir, reduir o reparar
les emissions de carboni que afecten
greument el medi ambient, tenint en
compte qualsevol forma de
contaminació atmosfèrica específica
d'una activitat, inclòs el soroll i la
contaminació lumínica

Mesures de prevenció, reciclatge,
reutilització, altres formes de
recuperació i eliminació de deixalles.
Accions per combatre el malbaratament
d'aliments
El consum d'aigua i el subministrament
d'aigua d'acord amb les limitacions
locals
Consum de matèries primeres i les
mesures adoptades per millorar
l'eficiència del seu ús

Energia: Consum, directe i indirecte;
Mesures preses per millorar l'eficiència
energètica, Ús d'energies renovables

GRI 103-2

2.3. Economia Circular: prevenció i
gestió de residus

GRI 306-2

2.3. Economia Circular: prevenció i
gestió de residus

GRI 303-5

2.4.1 Aigua

GRI 103-2

2.4.2 Materials
2.4.2 Materials

GRI 301-1
GRI 103-2
GRI 302-1

2.4.3 Energia
2.4.3 Energia

GRI 302-3
GRI 302-4

2.4.3 Energia
2.4.3 Energia

GRI 305-1
GRI 305-2
Emissions de gasos d'efecte hivernacle
GRI 305-3
GRI 305-4
Canvi
climàtic

GRI 102-15
Les mesures adoptades per adaptar-se
a les conseqüències del Canvi Climàtic

GRI 103-2
GRI 201-2

Objectius de reducció establerts
voluntàriament a mig i llarg termini per
reduir les emissions GEH i mitjans
implementats amb aquesta finalitat
Protecció de
la
biodiversitat

Capítol de Referència
2. Informació sobre qüestions
ambientals
2. Informació sobre qüestions
ambientals
2.2. Canvi Climàtic i altres tipus de
contaminació
2.3.3 Energia

Mesures preses per preservar o
restaurar la biodiversitat
Impactes causats per les activitats o
operacions en àrees protegides

2.2. Canvi Climàtic i altres tipus de
contaminació
2.2. Canvi Climàtic i altres tipus de
contaminació
2.2. Canvi Climàtic i altres tipus de
contaminació
2.2. Canvi Climàtic i altres tipus de
contaminació
1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals
2.2. Canvi Climàtic i altres tipus de
contaminació
2.2. Canvi Climàtic i altres tipus de
contaminació
Informació no disponible

GRI 103-2
GRI 103-2

GRI 304-1
GRI 304-2
GRI 304-4
INFORMACIÓ SOBRE QÜESTIONS SOCIALS RELATIVES AL PERSONAL
Polítiques que aplica el grup, que
GRI 103-2
inclogui els procediments de diligència
deguda aplicats d'identificació,
Polítiques
avaluació, prevenció i atenuació de
riscos i impactes significatius, i de
GRI 103-3
verificació i control, així com les
mesures que s'han adoptat.
Principals riscos relacionats amb
aquestes qüestions vinculats a les
activitats de el grup, entre elles, quan
sigui pertinent i proporcionat, les seves
relacions comercials, productes o
serveis que puguin tenir efectes
GRI 102-15
negatius en aquests àmbits, i com el
grup gestiona aquests riscos, explicant
Principals
els procediments utilitzats per detectarriscos
los i avaluar-los d'acord amb els marcs
nacionals, europeus o internacionals de
referència per a cada matèria. S'ha
d'incloure informació sobre els impactes
que s'hagin detectat, oferint un
GRI 102-30
desglossament dels mateixos, en
particular sobre els principals riscos a
curt, mitjà i llarg termini.
GRI 102-7
Nombre total i distribució d'empleats per
sexe, edat, país i classificació
GRI 102-8
professional
Ocupació
GRI 405-1
Nombre total i distribució de modalitats
GRI 102-8
de contracte de treball

2.4.4 Protecció de la biodiversitat
No aplica
No aplica
No aplica
3. Informació sobre qüestions socials
i de personal
3. Informació sobre qüestions socials
i de personal

1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals

1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals
3.1 Ocupació
3.1 Ocupació
3.1 Ocupació
3.1 Ocupació
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d'informació no financera i diversitat
Mitjana anual de contractes indefinits,
temporals i a temps parcial per sexe,
edat i classificació professional
Nombre d'acomiadaments per sexe,
edat i classificació professional
Remuneracions mitjanes i la seva
evolució desagregades per sexe, edat i
classificació professional o igual valor
Bretxa Salarial
Remuneració dels llocs de treball iguals
o de mitjana de la societat
La remuneració mitjana dels consellers i
directius, incloent la retribució variable,
dietes, indemnitzacions, el pagament
als sistemes de previsió d'estalvi a llarg
termini i qualsevol altra percepció
desagregada per sexe

Organització
de la feina

3.1.2 Remuneracions

GRI 401-2
GRI 405-2

3.1.2 Remuneracions
3.1.2 Remuneracions
3.1.2 Remuneracions

GRI 201-3

3.1.2 Remuneracions

Empleats amb discapacitat

GRI 405-1. b)

3.1.3 Polítiques de desconnexió
laboral
3.1.4 Persones amb discapacitat

Organització del temps de treball
Nombre d'hores d'absentisme
Mesures destinades a facilitar el gaudi
de la conciliació i fomentar l'exercici
coresponsable d'aquests per part dels
dos progenitors.

No GRI
No GRI
GRI 401-3

3.1.1 Ocupació
3.2.2. absentisme
3.2.3. Conciliació

GRI 103-2

3.2.3. Conciliació

GRI 403-1
GRI 403-2
GRI 403-3
GRI 403-5
GRI 403-6

3.3 Salut i seguretat laboral
3.3 Salut i seguretat laboral
3.3 Salut i seguretat laboral
3.3 Salut i seguretat laboral
3.3 Salut i seguretat laboral

Accidents de treball (freqüència i
gravetat) desagregat per sexe
Malalties professionals (freqüència i
gravetat) desagregat per sexe
Organització del diàleg social, inclosos
els procediments per informar i
consultar al personal i negociar amb ells
Percentatge d'empleats coberts per
conveni col·lectiu per país
Balanç dels convenis col·lectius,
particularment en el camp de la salut i
seguretat en el treball
Polítiques implementades en el camp
de la formació

Accessibilit
at

GRI 102-36

GRI 202-1

Quantitat total d'hores de formació per
categories professionals

GRI 403-9
GRI 403-2
No GRI
GRI 102-43
GRI 402-1
GRI 403-1
GRI 102-41
No GRI
GRI 403-4
GRI 103-2
GRI 404-2

Verificació

3.1 Ocupació

No GRI

Salut i
Seguretat

Formació

No GRI

Capítol de Referència
3.1 Ocupació

Implantació de mesures de desconnexió
laboral

Condicions de salut i seguretat en el
treball

Relacions
Socials

Estàndard
No GRI
(recàlcul GRI
102-8)

3.3 Salut i seguretat laboral
3.3 Salut i seguretat laboral
3.3 Salut i seguretat laboral
3.4 Relacions socials
3.4 Relacions socials
3.4 Relacions socials
3.4 Relacions socials
3.4 Relacions socials
3.4 Relacions socials
3.5 Formació
3.5 Formació
3.5 Formació

GRI 404-1

Accessibilitat universal de les persones
GRI 103-2
amb discapacitat
Mesures adoptades per promoure la
igualtat de tracte i d'oportunitats entre
GRI 103-2
homes i dones
Plans d'igualtat
GRI 103-2
Mesures adoptades per promoure
GRI 103-2
l'ocupació
Igualtat
Protocols contra l'assetjament sexual i
GRI 103-2
per raó de sexe
La integració i l’accessibilitat universal
GRI 103-2
de les persones amb discapacitat
GRI 103-2
Política contra tot tipus de discriminació
i, si escau, de gestió de la diversitat
GRI 406-1
INFORMACIÓ SOBRE EL RESPECTE DELS DRETS HUMANS
Polítiques que aplica el grup, que
GRI 103-2
inclogui els procediments de diligència
GRI 103-3
deguda aplicats d'identificació,
Polítiques
avaluació, prevenció i atenuació de
riscos i impactes significatius, i de
GRI 412-2
verificació i control, així com les
mesures que s'han adoptat.
Principals riscos relacionats amb
GRI 102-15
aquestes qüestions vinculats a les
activitats de el grup, entre elles, quan
sigui pertinent i proporcionat, les seves
relacions comercials, productes o
Principals
serveis que puguin tenir efectes
riscos
negatius en aquests àmbits, i com el
GRI 102-30
grup gestiona aquests riscos, explicant
els procediments utilitzats per detectarlos i avaluar-los d'acord amb els marcs
nacionals, europeus o internacionals de

3.1.4 Persones amb discapacitat
3.6 Igualtat i no discriminació
3.6 Igualtat i no discriminació
3.6 Igualtat i no discriminació
3.6 Igualtat i no discriminació
3.1.4 Persones amb discapacitat
3.6 Igualtat i no discriminació
3.6 Igualtat i no discriminació

4. Informació sobre el respecte als
drets humans

1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals

1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals
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Estàndard

Capítol de Referència

Verificació

referència per a cada matèria. S'ha
d'incloure informació sobre els impactes
que s'hagin detectat, oferint un
desglossament dels mateixos, en
particular sobre els principals riscos a
curt, mitjà i llarg termini.
Aplicació de procediments de deguda
diligència en drets humans
Prevenció dels riscos de vulneració dels
drets humans i, si escau, mesures per
mitigar, gestionar i reparar possibles
abusos comesos

GRI 103-2
GRI 414-2
GRI 103-2
GRI 412-1
GRI 102-17

Drets
Humans

Denúncies per casos de vulneracions
de drets humans

GRI 103-2
GRI 411-1
GRI 419-1

Promoció i compliment de les
disposicions dels convenis fonamentals
de l'OIT relacionades amb el respecte
per la llibertat d'associació i el dret a la
GRI 103-2
negociació col·lectiva, l'eliminació de la
discriminació en l'ocupació i l'ocupació,
l'eliminació de la feina forçós o obligatori
i l'abolició efectiva de la feina infantil
INFORMACIÓ RELATIVA A LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
Polítiques que aplica el grup, que
GRI 103-2
inclogui els procediments de diligència
GRI 103-3
deguda aplicats d'identificació,
Polítiques
avaluació, prevenció i atenuació de
riscos i impactes significatius, i de
GRI 205-2
verificació i control, així com les
mesures que s'han adoptat.
Principals riscos relacionats amb
GRI 102-15
aquestes qüestions vinculats a les
activitats de el grup, entre elles, quan
GRI 102-30
sigui pertinent i proporcionat, les seves
relacions comercials, productes o
serveis que puguin tenir efectes
negatius en aquests àmbits, i com el
grup gestiona aquests riscos, explicant
Principals
els procediments utilitzats per detectarRiscos
los i avaluar-los d'acord amb els marcs
nacionals, europeus o internacionals de
GRI 205-1
referència per a cada matèria. S'ha
d'incloure informació sobre els impactes
que s'hagin detectat, oferint un
desglossament dels mateixos, en
particular sobre els principals riscos a
curt, mitjà i llarg termini.
Mesures adoptades per prevenir la
GRI 103-2
corrupció i el suborn
Mesures per lluitar contra el blanqueig
GRI 103-2
de capitals
Corrupció i
suborn
GRI 103-2
Aportacions a fundacions i entitats
sense ànim de lucre
GRI 201-1
INFORMACIÓ SOBRE LA SOCIETAT
Polítiques que aplica el grup, que
inclogui els procediments de diligència
deguda aplicats d'identificació,
Polítiques
avaluació, prevenció i atenuació de
riscos i impactes significatius, i de
verificació i control, així com les
mesures que s'han adoptat.
Principals riscos relacionats amb
aquestes qüestions vinculats a les
activitats de el grup, entre elles, quan
sigui pertinent i proporcionat, les seves
relacions comercials, productes o
serveis que puguin tenir efectes
negatius en aquests àmbits, i com el
grup gestiona aquests riscos, explicant
Principals
els procediments utilitzats per detectarriscos
los i avaluar-los d'acord amb els marcs
nacionals, europeus o internacionals de
referència per a cada matèria. S'ha
d'incloure informació sobre els impactes
que s'hagin detectat, oferint un
desglossament dels mateixos, en
particular sobre els principals riscos a
curt, mitjà i llarg termini.
Compromis
Impacte de l'activitat de la societat en
os de
l'ocupació i el desenvolupament local

4. Informació sobre el respecte als
drets humans
4. Informació sobre el respecte als
drets humans
4. Informació sobre el respecte als
drets humans
4. Informació sobre el respecte als
drets humans
4. Informació sobre el respecte als
drets humans
4. Informació sobre el respecte als
drets humans
4. Informació sobre el respecte als
drets humans
4. Informació sobre el respecte als
drets humans
4. Informació sobre el respecte als
drets humans

5.1. Lluita contra la corrupció, el
suborn i el blanqueig de capitals

1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals
1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals

1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals

5.1. Lluita contra la corrupció, el
suborn i el blanqueig de capitals
5.1. Lluita contra la corrupció, el
suborn i el blanqueig de capitals
5.1. Lluita contra la corrupció, el
suborn i el blanqueig de capitals
5.1. Lluita contra la corrupció, el
suborn i el blanqueig de capitals

GRI 103-2

6.1. Impacte de l'activitat en la
societat

GRI 103-3

6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals

GRI 102-15

1.6 Impactes, riscos i oportunitats
principals

GRI 102-30

GRI 203-1

6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
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Continguts de la Llei 11/2018 en matèria
d'informació no financera i diversitat
l'empresa
amb el
desenvolup
ament
sostenible

Estàndard

Relacions mantingudes amb els actors
de les comunitats locals i les modalitats
de diàleg amb aquests

GRI 102-43

Accions d'associació o patrocini
Inclusió en la política de compres de
qüestions socials, d'igualtat de gènere i
ambientals

GRI 102-13
GRI 103-2

6.3 Subcontractació i proveïdors

GRI 102-9
GRI 103-2
GRI 308-1

6.3 Subcontractació i proveïdors
6.3 Subcontractació i proveïdors
6.3 Subcontractació i proveïdors
6.3 Subcontractació i proveïdors

GRI 203-2
GRI 204-1
GRI 413-1
GRI 413-2
GRI 203-1
Impacte de l'activitat de la societat en
les poblacions locals i el territori

GRI 203-2
GRI 413-1
GRI 413-2

Subcontract
ació i
proveïdors

Consideració en les relacions amb
proveïdors i subcontractistes de la seva
responsabilitat social i ambiental

Sistemes de supervisió i auditories i
resultats de les mateixes

GRI 413-1

GRI 308-1

6.3 Subcontractació i proveïdors

GRI 308-2

Beneficis obtinguts per país

No GRI

Impostos sobre beneficis pagats

No GRI

6.4.1 Salut i seguretat dels
consumidors
6.4.1 Salut i seguretat dels
consumidors
6.4.1 Salut i seguretat dels
consumidors
6.4.2 Sistemes de reclamació i
queixes
6.4.2 Sistemes de reclamació i
queixes
6.5 Informació fiscal
6.5 Informació fiscal

Subvencions públiques rebudes

GRI 201-4

6.5 Informació fiscal

Mesures per a la salut i seguretat dels
consumidors
Consumidor
s

GRI 416-1
GRI 416-2

Sistemes de reclamació, queixes
rebudes i resolució de les mateixes

Verificació

GRI 308-2

GRI 103-2

Informació
fiscal

Capítol de Referència
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.1. Impacte de l'activitat en la
societat
6.2 Accions d'associació i patrocini

GRI 103-2
GRI 418-1
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ANNEX II. ANÀLISI DE MATERIALITAT
Relació amb els Grups d’interès
Pel Grup Mutuam els Grups d’interès són tots aquells col·lectius amb els quals es relaciona, i sobre els que té un impacte
a través de la seva activitat diària. La seva integració en la gestió diària de l’Entitat és una de les eines més importants per
dur a terme una gestió socialment responsable. Per això, l’organització duu a terme totes les mesures possibles per
construir relacions de confiança i sòlides amb els ells i per crear un valor afegit que s’adapti a les seves necessitat i
preocupacions a través d’un diàleg fluid i participatiu.
La identificació dels grups d’interès responen a criteris com: la dependència (aquells grups que depenen des serveis de
l’organització i aquells de qui es depèn per continuar amb l’activitat); responsabilitat (tant comercial, com legal, operativa,
social, etc.); proximitat (aquells grups que es troben físicament dins la nostra àrea d’actuació); i influencia (aquells que
poden tenir un impacte sobre la nostra estratègia o activitat).
El Grup Mutuam manté, mitjançant diferents canals de comunicació, un diàleg constant amb tots els grups que es
relacionen a continuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Òrgans de Govern
Persones ateses i famílies
Treballadors
Voluntariat
Administracions Públiques
Proveïdors externs
Patronals i sindicats
Societat
Xarxa sanitària i social
Prescriptors
Altres entitats

Anàlisi de Materialitat
En el marc de l’elaboració de la memòria de sostenibilitat de l’any 2019 del Grup Mutuam s’ha elaborat una nova anàlisi
de materialitat que ha permès identificar els temes rellevants per als grups d’interès. Aquest procés ha seguit 3 fases:
•

Identificació. El primer pas ha estat l’exploració de temes potencialment rellevants per a l’organització i els seus
grups d’interès. La recopilació de temes ha partit d’una anàlisi interna de l’organització i una anàlisi externa a
partir d’un estudi de benchmarking sectorial i dels principals estàndards de referència en sostenibilitat. El llistat
ha estat validat pel Comitè de Direcció.

•

Priorització. Per prioritzar els temes més rellevants segons el grau d’importància des de la perspectiva de
l’organització i dels grups d’interès, s’ha desenvolupat un procés participatiu tenint en consideració el principi de
materialitat i de participació dels grups d’interès. Per a la priorització interna s’ha comptat amb la participació dels
diferents òrgans de govern; per a la priorització externa, s’ha fet una consulta directa als grups d’interès a través
d’un qüestionari en línia. En particular a treballadors i treballadores de l’Entitat, a persones ateses, proveïdors,
patronals i sindicats, societat, prescriptors de xarxa, a l’Administració pública, participants en voluntariat i altres
entitats. Per a l’anàlisi estadística de l’àmbit extern, s’han ponderat les respostes segons la importància que cada
grup d’interès té per a la pròpia empresa. Aquesta aproximació permet donar una visió de conjunt més coherent
i d’acord amb la realitat del Grup Mutuam.

•

Validació. A través de la revisió i la validació per part de direcció, es garanteix que la memòria ofereix una
representació completa del context de sostenibilitat de l’organització, incloent-hi tant els impactes positius com
els negatius.

104

Com a resultat de la revisió de l’anàlisi de materialitat, s’ha obtingut una matriu de materialitat, que reflecteix el grau
d’importància de cada aspecte considerat durant l’estudi, en funció de dos factors:
•

•

La importància respecte als efectes econòmics, socials i ambientals per a l’organització
La importància en les valoracions i decisions dels grups d’interès
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Matriu de Materialitat
En cursiva i negreta els temes materials

 Acompliment econòmic
 Lluita contra la corrupció
 Bon Govern
 Energia
 Efluents i residus
 Aigua
 No discriminació
 Diversitat i igualtat

Alta

 Presència en el mercat

d’oportunitats

Media
Baixa

Importància pels grups d’ interès

 Salut i seguretat en el treball
 Ocupació
 Formació i educació
 Avaluació social dels proveïdors
 Emissions
 Competència deslleial

 Materials
 Llibertat d’associació i

 Gestió de la relació amb el

negociació col·lectiva

 Relació treballador-empresa
 Privacitat del client
 Compliment normatiu

 Avaluació ambiental dels
proveïdors
 Avaluació dels drets humans
 Malbaratament alimentari*
 Qualitat del menjar*
 Formacions i jornades*
 Bioètica per la gestió de
conflictes ètics*
 Programes de recerca i
publicacions científiques*
 Innovació en productes i serveis
 Màrqueting i etiquetatge
 Política pública
 Aliances per una atenció
sanitària sostenible*
 Pràctiques d’adquisició

 Comunitats locals
 Salut i seguretat dels clients
 Accés a tractaments mèdics de
qualitat*
 Conciliació*
 Relació amb familiars i
acompanyament en el dol*
 Promoció del voluntariat*
 Estabilitat en la cadena de
subministrament*

 Qualitat Assistencial*
 Relació amb l’administració
pública*

Baixa

Media

Alta

client*

Importància para Grup Mutuam
 Temes de gestió responsable
 Temes de prestació del servei
 Temes de recursos humans
 Temes ambientals
 Temes de compromís social
* Temes que no corresponen Estàndards GRI
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