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salutació del president
Un d’aquests projectes, com bé sabeu, és el CeMaV (Centre
de Medicina Avançada del Vallès), la seva construcció es
fa en el que va ser el vell edifici de Ca la Sila. Les obres
quedaran acabades a finals d’any i a principis de l’any
vinent començaran a funcionar les seves instal·lacions.
Aquest centre ens permetrà millorar el servei als nostres
mutualistes i alhora ampliar les activitats que “La Mútua”
desenvolupa. Però permeteu-me que us digui que tinc el
ferm convenciment que aquest projecte mèdic serà,
de ben segur, un eix polaritzador d’activitats que provocarà
externalitats positives per la ciutat de Granollers.

Benvolgut Mutualista,
Un any més, tinc l’honor de poder dirigir-me a tots vostès,
des d’aquesta publicació que sintetitza gran part de
l’activitat de “La Mútua” al llarg de l’any 2008.
Tal com ja havíem previst, les xifres de l’any 2008 mostren
els primers símptomes dels efectes de la crisi. Malgrat
això, les previsions s’han complert, i entenem que els
resultats han estat satisfactoris en tots els sentits,
com vostès tindran ocasió de veure.
Els efectes de la crisi, lamentablement, s’allargaran durant
l’any 2009 i potser una bona part del 2010. Això provocarà
que els resultats de l’Entitat, tot i essent destacables,
siguin menors que els registrats els anys anteriors al
començament de la crisi. En qualsevol cas, l’Entitat presenta
avui, la millor situació de solvència de la seva història
i perquè no dir-ho, potser també d’un futur proper.

La Mútua Nostra Senyora del Carme, tal com ha fet
sempre, ha col·laborat en nombroses manifestacions
culturals, esportives o d’interès social a la nostra comarca.
Entenem que és la nostra Responsabilitat Social i, en
aquest sentit, vull manifestar-vos la voluntat de tota la
Junta Directiva de l’Entitat de seguir exercint aquesta
responsabilitat en la mesura de les nostres possibilitats.
Finalment, vull transmetre el meu agraïment a tota la
Junta Directiva de l’Entitat, que tinc l’honor de presidir,
ja que gràcies a la seva incondicional i desinteressada
entrega, ha fet possible que ara us puguem presentar el
que entenem un balanç satisfactori de la marxa de la
nostra Entitat. Com no podria ser d’una altra manera,
aquest agraïment, s’ha de fer extensiu a l’equip directiu,
per la seva il·lusió i, alhora, alta capacitat professional,
i en general a tot el personal de “La Mútua”. També a tots
els mutualistes que dipositeu la vostra confiança en
l’Entitat i tot el seu equip. A tots vosaltres, moltes gràcies.
Ben atentament,

Des de la Junta Directiva us volem traslladar un missatge
d’optimisme. L’Entitat està treballant, en aquests moments
en diversos projectes que, sens dubte, configuraran
l’esdevenidor de l’Entitat, de forma que m’agradaria podervos traslladar tota la il·lusió que aquesta Junta Directiva
té en tot plegat.
04

I memòria 2008 I

Joan Díaz José, President

introducció
Aquesta Memòria posa de manifest les dades més
rellevants en relació a l’activitat i la gestió econòmica
de “La Mútua” que, com vostès ja saben, és una entitat
que emmarca el seu àmbit d’actuació en la provisió de
serveis asseguradors i assistencials.
L’activitat realitzada a l’empara d’aquestes dues
activitats es presenta en el document adjunt en relació
al tipus de client i de provisió i, al mateix temps, permet
una comparació amb el darrer any en funció de la
magnitud tractada.
La presentació de l’activitat assistencial es fa diferenciant
el lloc de la seva prestació. Així, podem veure en una
mateixa taula els diferents serveis realitzats per la
nostra xarxa assistencial (clínica i delegacions) i per la
xarxa assistencial concertada.
En l’informe de gestió es presenten les principals
magnituds econòmiques de la nostra Entitat i poden
trobar una aproximació a l’evolució del negoci
assegurador en forma de primes emeses, la composició
de la cartera, provisions tècniques i inversions, i marge
de solvència.

Per acabar, podran consultar els informes d’auditoria
i de la comissió de control.
Sense cap més preàmbul, la Mutualitat Nostra Senyora
del Carme, M.P.S. “La Mútua”, es complau en fer-los
a mans la Memòria de l’any 2008.

En relació a l’activitat per a mutualistes, trobaran una
descripció de les prestacions assistencials cobertes
realitzades. També podran veure les prestacions
atorgades a l’empara dels productes complementaris
i la distribució i evolució de la població mutual per edats
i sexes.
Seguidament els presentarem l’activitat per a tercers
realitzada per als nostres clients no mutualistes.
La traducció econòmica final més detallada d’aquesta
activitat es farà evident en el compte de resultats i en
el balanç de situació juntament amb el pressupost per
l’any 2009.

Ricard Blanch i Mas, Director General

I memòria 2008 I 05

informe de gestió
Magnituds Econòmiques Principals
1. Evolució del negoci assegurador
Les primes emeses netes d’anul·lacions de l’exercici 2008
han arribat als 8.693.375 €, fet que representa un augment
d’un 4,53% respecte l’exercici anterior. Aquest increment
respon a la revisió de les tarifes que va efectuar-se a
principis de l’exercici, així com a la reducció en l’aplicació
dels descomptes per número de persones assegurades
en cada una de les pòlisses.

PÒLISSA
“LA MÚTUA QUIRÚRGICA”
“LA MÚTUA AMBULATÒRIA”
“A03 AMB. EMP.”
“A04 AMB. EMP. PLUS”
“LA MÚTUA FAMILIAR”
“LA MÚTUA MONTSENY”
“LA MÚTUA AMIGA”
“LA MÚTUA TOTAL”
“LA MÚTUA MANTENIMENT”
“LA MÚTUA DENTAL”
“SERVINGRES”
“SEGURDC”
“MÚTUA ACCIDENTS”
TOTAL

En el capítol de despeses tècniques, la partida principal
correspon al cost de les prestacions, que han pujat a
6.906.379 €. Aquesta partida ha augmentat en 732.791 €
respecte l’exercici anterior, que ha representat un índex
de sinistralitat del 79,46%. La taxa de sinistralitat ha
augmentat un 5,21% respecte l’exercici 2007, que va
tancar amb un 74,18%. Aquest augment en la sinistralitat
ha estat ocasionat bàsicament, per l’augment en el
06
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En relació al moviment de la cartera de productes
asseguradors, en el transcurs de l’any 2008 la cartera
ha crescut un 2,36% respecte el tancament de l’exercici
2007. Aquest creixement s’ha aconseguit per la gran
acceptació que hi ha hagut en el nostre col·lectiu
assegurador del nou producte de “La Mútua”, la “Mútua
Accidents”, del que hem aconseguit contractar 1106
contractes nous. En quant a productes asseguradors
assistencials hem patit les conseqüències generals de
l’entorn econòmic, doncs hi ha hagut un retrocés del
3,21% respecte el tancament de 2007.

2008

2007

NET

886
982
67
175
14.156
1.522
50
44
11
520
221
674
1.106
20.414

959
891
65
187
14.593
1.678
45
43
18
550
231
688
0
19.948

-73
91
2
-12
-437
-156
5
1
-7
-30
-10
-14
1.106
466

número de sinistres greus ocorreguts en el transcurs
del 2008, així com per un augment en els costos sanitaris
externs.
Aquest augment de sinistralitat han portat a un resultat
tècnic de 159.014 €, disminuint un 3,84% respecte l’any
anterior .

informe de gestió
Pel que fa a l’evolució de les provisions tècniques i
inversions han augmentat respecte el 2007. Concretament
les provisions tècniques s’han situat en 1.898.076 €, amb
un augment del 10,10% respecte el 2007, i les inversions
aptes per a la cobertura de les provisions tècniques
s’han situat en 5.003.342 €, que representa un superàvit
de 3.105.266 €.

Per portar a terme aquest nou centre sanitari, l’any 2007
es va constituir la societat limitada, Immobles Calasila
SLU, encarregada de realitzar tot el projecte de construcció
i posterior explotació del centre. El juliol del 2008 Immobles
Calasila SLU va signar, amb l’entitat Caixa de Manlleu i
l’Institut Català de Finances, un préstec hipotecari per tal
de poder fer la construcció de l’edifici.

D’acord amb la legislació vigent, les Mutualitats de Previsió
Social han de disposar d’un patrimoni propi no compromès
anomenat marge de solvència que excedeixi d’una quantitat
mínima, calculat d’acord amb aquesta reglamentació
específica. Al tancament del 2008 el patrimoni propi no
compromès excedeix notablement l’import de la quantia
mínima, presentant a nivell total un superàvit de 10,3
milions d’euros.

En la línia de potenciar l’expansió geogràfica de “La Mútua”,
en el transcurs de l’exercici 2008 les accions realitzades
han estat diverses i molt importants per al futur de la
nostra Entitat, així hem procedit a:

2. Evolució del negoci assistencial per a tercers
En el transcurs de l’exercici 2008 hem augmentat els
serveis mèdics prestats a tercers (no socis de “La Mútua”)
i hem potenciat la seva activitat. És per aquest motiu que
la facturació per aquest concepte ha augmentat durant
l’exercici 2008 un 4,26% respecte de l’exercici anterior.
Tot i l’augment de l’activitat i de la facturació assistencial
a tercers, el resultat d’explotació de l’Activitat Assistencial
s’ha situat en 1.121.100 €, experimentant un lleuger
retrocés d’un 4,13%.

3. Valoració de l’exercici
El resultat net obtingut de l’exercici 2008 ha estat de
982.908,52 €, la qual cosa ha permès situar els Fons
Propis de “La Mútua” en 11.527.560 €, confirmant la seva
solidesa financera per engegar el projecte d’un nou centre
assistencial i de diagnòstic per la imatge.

• L’actualització i modernització de les instal·lacions de
“La Mútua” a Arbúcies. Aquestes noves instal·lacions
van començar a ser operatives a principis de març del
2008, obrint així de manera definitiva a tots els socis
d’Arbúcies i comarca un servei modern i de qualitat
amb la incorporació a la zona d’un aparell de Rx i un
mamògraf, inexistents en tot el territori.
• La comercialització d’un nou producte assegurador,
la “Mútua Accidents”, ha permès distribuir un producte
complementari als assistencials que ha tingut molt
bona acceptació a la nostra cartera de clients.
• S’ha continuat la tasca de fer acords de col·laboració
amb centres mèdics del Vallès Oriental, Vallès
Occidental, Osona i Maresme per tal d’ampliar
territorialment el nostre àmbit de cobertura i donar un
servei més proper.
Hem fet inversions en equipaments mèdics que posen a
disposició de l’associat les últimes tecnologies per tal
d’augmentar la sensibilitat i fiabilitat dels nostres
diagnòstics. En el transcurs del 2008 s’ha comprat una
nova taula radiològica digital, així com un nou aparell
d’ortopantomografia d’última generació, també digital,
per al Servei de Radiologia. També s’ha incorporat al servei
d’oftalmologia un autorefractòmetre .
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informe de gestió
Pel que fa a sistemes d’informació hem contractat
el desenvolupament d’un aplicatiu informàtic específic
per al negoci assegurador. El cost total d’aquest
desenvolupament està pressupostat en 400.000 €, i es
distribuirà entre els exercicis 2007 i 2008, i està previst
que a finals del 2009 estigui preparat per a la seva posta
en marxa.
Respecte al nou edifici de Ca la Sila, el mes de gener
d’aquest any 2008 s’han començat les obres d’excavació
del terreny, i s’han executat els murs pantalla, arribant la
construcció fins al sostre de la planta baixa a desembre
d’aquest mateix any.
Estem realitzant tot allò que en el seu moment era
un “futurible” i que cada cop més és una realitat.
Una estructura asseguradora sòlida, tal i com exigeixen
el mercat assegurador i les institucions oficials, i unes
instal·lacions assistencials modèliques per poder atendre
millor els socis tant des del punt de vista tecnològic com
de confortabilitat.
Les nostres 20.000 pòlisses d’assegurances no són fruit
de la casualitat si no de l‘esforç de tots els que estem al
servei del soci, encapçalats pel President, la Junta Directiva,
la Direcció i tot el seu equip, així com també de tot el
personal, tan mèdic com administratiu.
De l’esforç en el servei de tots plegats i de la confiança
de tots vostès s’esdevé l’èxit de la nostra Entitat,
gràcies i per molts anys.

Ricard Blanch i Mas, Director General
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activitat per a mutualistes
En aquest apartat tractarem les cobertures d’assistència
sanitària i altres cobertures complementàries.
Les cobertures d’assistència sanitària, que s’han atorgat
queden detallades tot seguit per les prestacions que els
presentem en funció del servei o tipus d’acte mèdic realitzat
segons sigui el cas.

HOSPITALITZACIÓ
QUIRÚRGICA (CLÍNICA)
QUIRÚRGICA
MÈDICA
PEDIÀTRICA
OBSERVACIÓ
PARTS / CESÀRIES
UCI / UVI
TOTAL

ALTES
590
56
120
25
7
254
16
1.068

2008
ESTADES *
760
562
757
206
22
784
151
3.242

Pel que fa a l’hospitalització, parlarem de grans motius
d’ingressos: quirúrgics, mèdics, pediàtrics, observació,
obstètrics (parts i cesàries) i a les unitats de cures o
vigilància intensiva.

ALTES
632
59
88
8
3
241
9
1.040

2007
ESTADES
799
680
618
104
5
815
103
3.124

%VARIACIÓ
ALTES ESTADES
-4,94
-6,65
-17,35
-5,08
22,49
36,36
98,08
212,50
340,00
133,33
-3,80
5,39
46,60
77,78
3,76
2,69

* Dues mitges estades s’han comptabilitzat com una estada en el total d’estades.

En relació al darrer any hem cobert 28 altes i 118 estades
més, la qual cosa suposa un augment d’un 2,7% i un 3,8%
respectivament. El quocient estades/altes d’enguany és de
3,03 estades per alta. Pel que fa a la nostra clínica aquesta
relació és de 1,28.

absoluts de 17 i 4 ingressos més respectivament.
El motiu d’ingrés que ha fet augmentar més els dies
d’estada en relació a l’any 2008 ha estat l’internament
pediàtric, de tal manera que, per aquest motiu, hem cobert
102 estades més que el darrer any.

Els motius d’ingrés que han sofert més variació en relació
al darrer any han estat l’hospitalització pediàtrica i
l’observació. Concretament estem parlant, en nombres

Pel que fa a l’activitat ambulatòria diferenciarem: visites,
actes terapèutics, proves diagnòstiques i activitat quirúrgica.
A continuació els presentem les dades pel que fa al respecte:

ACTIVITAT AMBULATÒRIA
VISITES (CLÍNICA I DELEGACIONS)
PROVES DIAGNÒSTIQUES (CLÍNICA I DEL.)
ACTES TERAPÈUTICS (CLÍNICA I DEL.)
QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA (CLÍNICA)
VISITES
PROVES DIAGNÒSTIQUES
ACTES TERAPÈUTICS

2008
NÚM.
88.814
11.435
3.736
496
7.506
5.454
5.810

2007
NÚM.
88.389
10.507
3.687
556
7.390
5.865
5.811

%VARIACIÓ
0,48
8,83
1,33
-10,79
1,57
-7,01
-0,02
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activitat per a mutualistes
El total de visites realitzades a la clínica i a les nostres
delegacions ha estat pràcticament el mateix que l’últim
any, les proves diagnòstiques han augmentat un 8,83% i
els actes terapèutics un 1,33%. Pel que fa a l’activitat
quirúrgica ambulatòria ha minvat un 10,8%.
En relació a les visites cobertes a la nostra xarxa
assistencial concertada hem augmentat un 1,57%,
les proves diagnòstiques han minvat en un 7% i el nombre
d’actes terapèutics no ha variat.

Aquestes xifres d’activitat ambulatòria suposen, de forma
agregada, un manteniment en el nombre de visites i d’actes
terapèutics i un lleuger augment pel que fa a les proves
diagnòstiques.
Altres prestacions cobertes en serveis de suport clínic:
laboratori, diagnòstic per la imatge, fisioteràpia i
rehabilitació i endoscòpies queden paleses en les taules
següents:

2008
NÚM.
SUPORT CLÍNIC
ANÀLISIS CLÍNIQUES (CLÍNICA I DELEGACIONS) 11.700
30.450
REHABILITACIÓ (CLÍNICA I DEL.)
18.620
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CLÍNICA I DEL.)
515
ENDOSCÒPIES (CLÍNICA I DEL.)
2.336
ANÀLISIS CLÍNIQUES
63
REHABILITACIÓ
2.619
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
229
ENDOSCÒPIES
A la nostra clínica i delegacions les anàlisis clíniques
realitzades en relació al darrer any han estat pràcticament
les mateixes, la rehabilitació ha disminuït un 6,37%,
el diagnòstic per la imatge ha augmentat un 11,9% i les
endoscòpies de tot tipus han augmentat prop d’un 26%.
A la nostra xarxa assistencial concertada destaca l’augment
en el nombre de rehabilitacions i endoscòpies cobertes.

URGÈNCIES
URGÈNCIES (CLÍNICA)
ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
SERVEIS D’AMBULÀNCIA
URGÈNCIES
Això ha suposat una disminució global de les urgències
en relació a l’any passat d’un 3,6%.
A banda, s’han cobert 37 serveis d’ambulància i 436
assistències domiciliaries.
10
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2007
NÚM.
11.768
32.520
16.641
409
2.247
30
1.873
141

%VARIACIÓ
-0,58
-6,37
11,89
25,92
3,96
110,00
39,83
62,41

En aquesta àrea, tractada de forma conjunta, els apartats
que augmenten són: les endoscòpies i el diagnòstic per
la imatge.
Pel que fa a les prestacions atorgades en relació a
urgències, atenció domiciliaria i serveis d’ambulància els
presentem tot seguit les dades de referència:
2008

2007

NÚM.
15.049
436
37
636

NÚM.
15.786
805
56
483

%VARIACIÓ
-4,67
-45,84
-33,93
31,68

A l’empara de les cobertures de les assegurances
complementàries hem atorgat respectivament les
prestacions següents de “La Mútua SegurDC”, Assitència
en viatge, “La Mútua Dental” i Servingrés:

activitat per a mutualistes
ALTRES SERVEIS ASSEGURADORS
SERVEIS DE DECÉS
ASSISTÈNCIA EN VIATGE
ACTES MÈDICS ODONTOLÒGICS
RESCABALAMENTS

2008
NÚM.
17
85
3878
19 (30.276€
€)

2007
NÚM.
22
101
3998
24 (14.368€
€)

%VARIACIÓ
-22,73
-15,84
-3,00
-20,8% (15.908€
€)

Per tal d’avaluar la composició i l’evolució de la nostra
població mutual els mostrem les dades per sexes i trams
d’edat referents al nombre de mutualistes (persones
protegides) dels dos darrers exercicis:
2008
EDAT
0-14
15-44
45-64
›64
TOTAL

HOMES
1.135
3.161
2.526
1.762
8.584

DONES
1.056
3.729
2.892
2.167
9.844

2007
TOTAL
2.191
6.890
5.418
3.929
18.428

HOMES
1.170
3.403
2.567
1.738
8.878

Actualment els mutualistes són 18.428 persones, el que
suposa un decrement de 556 persones en relació al darrer
any, la qual cosa significa un 2,98% menys, essent els
trams d’edat compresos entre els 0-14 i els 15-44 anys,
els que pateixen una davallada més important, fet que
ha suposat que la taxa d’envelliment (població ›64 anys /
població total %) hagi passat del 20,54% fins al 21,3%.
A tall d’exemple, aquesta mateixa taxa al Vallès Oriental
és del 13,21%.

DONES
1.083
3.981
2.887
2.165
10.116

TOTAL
2.253
7.384
5.454
3.903
18.994

%V
-2,75
-6,69
-0,66
0,67
-2,98

Pel que fa a la taxa de població infantil (població 0-14
anys / població total %) és del 11,89%, al Vallès Oriental
és del 15,67%.
L’índex de feminitat, que relaciona la població femenina i
la masculina, es situa al 1,15 a la nostra entitat, i 0,99 al
Vallès Oriental.
La mitjana d’edat dels mutualistes és de 43 anys, mentre
que al Vallès Oriental és de 37,4.
Enguany el temps mitjà que els nostres assegurats
gaudeixen de la condició de mutualistes és de 12 anys.

activitat per a tercers
Les taules que podran consultar tot seguit presenten les
dades d’activitat en relació al tipus d’actuació mèdica i
permeten una comparativa amb les dades de l’any 2007,

tal com hem anat fent al decurs d’aquesta memòria.
Així, pel que fa a l’hospitalització:
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activitat per a tercers
2008
HOSPITALITZACIÓ
QUIRÚRGICA (CLÍNICA)
PEDIÀTRICA
PARTS / CESÀRIES
TOTAL

ALTES
334
10
2
346

En relació al darrer any, l’activitat quirúrgica total ha
augmentat lleugerament, en canvi pel que fa a les estades
es manté pràcticament igual.

ESTADES
256
18
6
280
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%VARIACIÓ
-0,89
-6,07
0,00
2,06

-25,00
-0,18

2008

2007

NÚM.
3.353
525
429
273
210
1.212
31

NÚM.
3.790
343
261
291
73
445
42

%VARIACIÓ
-11,53
53,06
64,37
-6,19
187,67
172,36
-26,19

A l’àrea de suport clínic l’activitat mèdica que es contempla
és: laboratori, diagnòstic per la imatge, fisioteràpia i
rehabilitació i endoscòpies. El volum dels actes mèdics
realitzats sota aquest epígraf queden palesos en la taula
següent:

SUPORT CLÍNIC
ANÀLISIS CLÍNIQUES (CLÍNICA I DEL.)
REHABILITACIÓ (CLÍNICA I DEL.)
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CLÍNICA I DEL.)
ENDOSCÒPIES (CLÍNICA I DEL.)
ANÀLISIS CLÍNIQUES
REHABILITACIÓ
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
ENDOSCÒPIES
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ESTADES
272
0
8
280

Pel que fa a l’activitat ambulatòria diferenciarem: visites,
actes terapèutics, proves diagnòstiques i activitat quirúrgica.
A continuació els presentem les dades pel que fa al respecte:

ACTIVITAT AMBULATÒRIA
VISITES (CLÍNICA I DELEGACIONS)
PROVES DIAGNÒSTIQUES (CLÍNICA I DEL.)
ACTES TERAPÈUTICS (CLÍNICA I DEL.)
QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA (CLÍNICA)
VISITES
PROVES DIAGNÒSTIQUES
ACTES TERAPÈUTICS
El total de visites ha estat de 3.563, fet que suposa un 7,8%
menys que l’any passat pel mateix concepte. Això no
obstant, les proves diagnòstiques s’han més que doblat,
i els actes terapèutics han pujat un 16,3% d’un any a l’altre.
Pel que fa a la cirurgia ambulatòria hi ha una disminució
xifrada en un 6,2%.

2007
ALTES
337
0
2
339

2008
NÚM.
4.239
19.623
10.911
45
897
9
393
1

2007
NÚM.
3.406
20.791
11.941
14
1.050
0
140
0

%VARIACIÓ
24,46
-5,62
-8,63
221,43
-14,57
180,71

activitat per a tercers
Aquí destaca una disminució de l’activitat en l’àrea de
diagnòstic per la imatge i un augment de les anàlisis
clíniques i les endoscòpies en relació al l’any passat.

URGÈNCIES
URGÈNCIES (CLÍNICA)
URGÈNCIES

2008
NÚM.
8.218
3

A urgències, l’activitat realitzada ha davallat, concretament
en xifres absolutes estem parlant de 4.314 actes mèdics
menys (34,42%). La taula següent ens mostra la seva
distribució:
2007
NÚM.
12.532
3

%VARIACIÓ
-34,42
0,00

A banda de tota aquesta activitat, i com ja és ben sabut,
la nostra clínica disposa d’un centre de reconeixements
mèdics oficials que enguany ha prestat aquest servei
en un total de 7.027 ocasions. Això suposa gairebé la
mateixa activitat que el darrer any.

7.200 €
7.000 €
6.800 €
6.600 €
6.400 €
6.200 €
6.000 €
5.800 €
5.600 €
5.400 €
2005

2006

El conjunt de les dades exposades anteriorment en
relació a l’activitat realitzada a la clínica i les delegacions
assistencials expliciten una lleugera disminució de
l’activitat hospitalària i de suport clínic i una considerable
davallada d’urgències, combinat amb un lleuger augment
de l’activitat ambulatòria i un estancament de la xifra de
reconeixements mèdics oficials.

2007

2008

L’agrupació d’aquestes mateixes dades (clínica,
delegacions i xarxa concertada) demostren un creixement
moderat de l’activitat ambulatòria i hospitalària,
un estancament de les tasques en les àrees de suport
clínic i reconeixements mèdics i una clara disminució de
l’activiat a urgències.
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compte de resultats
I.

COMPTE TÈCNIC DE NO-VIDA

I.1.

PRIMES DE L’EXERCICI, NETES DE REASSEGURANÇA

A.

PRIMES MERITADES

31-12-2008 €

A1. ASSEGURANÇA DIRECTA
A3. VARIACIÓ DE LA CORRECCIÓ PER DETERIORAMENT DE LES PRIMES PENDENTS DE COBRAMENT

B.

PRIMES A LA REASSEGURANÇA CEDIDA

I.2.

INGRESSOS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS

B.

INGRESSOS D’INVERSIONS FINANCERES

I.4.

SINISTRALITAT DE L’EXERCICI NETA DE REASSEGURANÇA

A.

PRESTACIONS PAGADES DE L’ASSEGURANÇA

B.

VARIACIÓ DE LA PROVISIÓ PER A PRESTACIONS

C.

DESPESES IMPUTABLES A PRESTACIONS

1.5.

VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES, NETES DE REASSEGURANÇA

1.7.

DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES

A.
B.

DESPESES D’ADQUISICIÓ
DESPESES D’ADMINISTRACIÓ

1.8.

ALTRES DESPESES TÈCNIQUES

A.
D.

VARIACIÓ DEL DETERIORAMENT PER INSOLVÈNCIES
ALTRES

A1. ASSEGURANÇA DIRECTA
B1. ASSEGURANÇA DIRECTA

I.10. RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE NO-VIDA
III.

COMPTE NO TÈCNIC

III.1. INGRESSOS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS
A.
B.

INGRESSOS PROCEDENTS DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
INGRESSOS PROCEDENTS DE LES INVERSIONS FINANCERES

III.2. DESPESES DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS
A.

DESPESES DE GESTIÓ DE LES INVERSIONS

B.

CORRECCIONS DE VALOR DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS

A2. DESPESES D’INVERSIONS MATERIALS
B2. DETERIORAMENT DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
B3. DETERIORAMENT D’INVERSIONS FINANCERES

C.

PÈRDUES PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS
C2. DE LES INVERSIONS FINANCERES

III.3. ALTRES INGRESSOS
B.

RESTA D’INGRESSOS

III.4. ALTRES DESPESES
B.

RESTA DE DESPESES

III.5. SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE NO TÈCNIC)
III.6. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
III.7. IMPOST SOBRE BENEFICIS
III.8. RESULTAT PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES
III.9. RESULTAT PROCEDENT D’OPERACIONS INTERROMPUDES NET D’IMPOSTOS

III.10. RESULTAT DE L’EXERCICI
14
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31-12-2008 €

pressupost de l’any 2009
€
QUOTES DE L’EXERCICI

9.208.186

QUOTES DE SOCIS

9.208.186

INGRESSOS DE LES INVERSIONS

45.000

INGRESSOS PROCEDENTS D’INVERSIONS FINANCERES

45.000

SINISTRALITAT DE L’EXERCICI, NETA DE REASSEGURANÇA

-7.366.550

PRESTACIONS PAGADES

-7.124.270

VARIACIÓ PROVISIÓ PRESTACIONS
DESPESES IMPUTABLES A PRESTACIONS
VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES
DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES

-242.280
-1.473.310

DESPESES D’ADQUISICIÓ

-644.574

DESPESES D’ADMINISTRACIÓ

-828.736

ALTRES DESPESES TÈCNIQUES

-368.327

ALTRES DESPESES

-368.327

INGRESSOS ACCESSORIS

1.894.619

INGRESSOS DE LES INVERSIONS

588.753

INGRESSOS PROCEDENTS D’INVERSIONS MATERIALS

519.753

INGRESSOS PROCEDENTS D’INVERSIONS FINANCERES

69.000

DESPESES DE LES INVERSIONS MATERIALS

-336.420

DESPESES D’INVERSIONS MATERIALS

-314.500

CORRECCIONS DE VALOR DE LES INVERSIONS MATERIALS
ALTRES INGRESSOS
ALTRES DESPESES
IMPOST SOBRE BENEFICIS
RESULTAT DE L’EXERCICI (SUPERÀVIT)

-21.920
23.000
-1.404.245
-202.677
608.029
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balanç de situació
ACTIU
A.1. EFECTIU I ALTRES ACTIUS EQUIVALENTS

€

1.481.786,35

A.4. ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER LA VENDA

995.257,43

I.

995.257,43

INSTRUMENTS DE PATRIMONI

A.5. PRÉSTECS I PARTIDES AL COBRAMENT

3.899.002,91

III.
V.
IX.

3.476.403,65
6.916,07
415.683,19
415.683,19

DIPÒSITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT
CRÈDITS PER OPERACIONS D’ASSEGURANCES DIRECTES
ALTRES CRÈDITS
2. RESTA DE CRÈDITS

A.9. IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

3.800.666,93

I.
II.

3.243.969,02
556.697,91

IMMOBILITZAT MATERIAL
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

A.10. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

388.963,24

III.

388.963,24

ALTRE ACTIU INTANGIBLE

A.11. PARTICIPACIONS EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES

4.125.814,61

III.

4.125.814,61

PARTICIPACIONS EN EMPRESES DEL GRUP

A.13. ALTRES ACTIUS
III.
IV.

PERIODIFICACIONS
RESTA D’ACTIUS

TOTAL ACTIU
16
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105.713,30
29.923,03
75.790,27

14.797.204,77

balanç de situació
PASSIU I PATRIMONI NET
A.

€

PASSIU

A.3. DÈBITS I PARTIDES A PAGAR
II.
IV.
VII.
IX.

31-12-2008

DIPÒSITS REBUTS PER REASSEGURANÇA CEDIDA
DEUTES PER OPERACIONS DE REASSEGURANÇA
DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT
ALTRES DEUTES
1. DEUTES AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
2. ALTRES DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP Y ASSOCIADES
3. RESTA D’ALTRES DEUTES

1.096.535,49
5.294,20
8.226,93
105.477,56
977.536,80
303.163,69
674.373,11

A.5. PROVISIONS TÈCNIQUES

1.898.076,03

IV.
VI.

1.021.046,80
877.029,23

PROVISIONS PER A PRESTACIONS
ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES

A.6. PROVISIONS NO TÈCNIQUES

275.486,42

II.

275.486,42

PROVISIÓ PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS

TOTAL PASSIU

B.

PATRIMONI NET

B.1. FONS PROPIS
I.
III.
VII.

3.270.097,94

FONS MUTUAL
RESERVES
3. ALTRES RESERVES
RESULTAT DE L’EXERCICI

TOTAL PATRIMONI NET

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

11.527.106,83
30.050,61
10.514.600,63
10.514.600,63
982.455,59

11.527.106,83

14.797.204,77
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informe de la comissió de control
MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME
MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL
A l'atenció del Sr. President
Sr. Joan Díaz José
Benvolgut senyor,
Complimentant tot allò que disposa l'article 40 dels Estatuts Socials de l'Entitat, aquesta Comissió de Control acorda,
per unanimitat, fer arribar a la Presidència de “La Mútua” el present informe referit a les seves actuacions durant
l'exercici de 2008.
Per això la Comissió fa constar que,
durant l'any 2008 ha conegut la tasca portada a terme per la Junta, mitjançant l'assistència a les seves reunions i també
amb la recepció de les actes corresponents a les mateixes.
Per portar a terme la nostra tasca ens han estat facilitats tota mena d'aclariments, dades i estadístiques, així com tota
la informació que hem demanat, fins i tot els informes de l'auditoria realitzada.
Fruit de les nostres actuacions, durant l'exercici de 2008 no tenim constància que s’hagi produït cap circumstància de
cap mena que pogués haver donat lloc a emetre informes sobre qüestions o situacions concretes. Així mateix, totes les
actuacions analitzades reflecteixen un fidel seguiment de les Línies Generals d'Actuació aprovades per la Junta i
ratificades en l'Assemblea General Ordinària del 26 de juny de 2008.
Els senyors comissionats volem ressaltar finalment, el nostre agraïment per totes les facilitats rebudes per poder complir
la nostra tasca.
Granollers, 26 de maig de 2009

Josep Blanchart Santacreu
20
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Sergi Garcia Claveria

Jaume Bages Badillo
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