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SALUTACIÓ
DEL PRESIDENT1

BENVOLGUTS	MUTUALISTES,
Ara fa tot just un any m’adreçava a vostès per primera vegada 
i, si em permeten la confiança, els confesso que ser el primer 
responsable i màxim representant del soci és, tal com espe-
rava, a banda d’un honor, una gran responsabilitat alhora que 
una experiència molt enriquidora. Poder exercir aquest càrrec 
des de la vocació de servei que identifica a la nostra entitat 
m’enorgulleix especialment.
Dit això i, com sigui que els fets compten més que les pa-
raules, avui els presentem els resultats dels serveis que “La 
Mútua” ha realitzat per tots nosaltres durant l’any 2013. Un 
any dur, de molt d’esforç i millora de serveis amb uns resultats 
finals positius que avalen la feina feta.
De l’anàlisi d’aquests resultats i, amb la mirada posada més 
enllà del curt termini, cal encetar una reflexió de cap on va el 
sector i com encarem els reptes que l’entorn ens posa. Ara, 
més que mai, ens veiem en l’obligació d’explicar el mutua-
lisme entès com una cadena solidaria que comença a cada 
llar. Avis, fills i néts fent-se confiança mútua i a la seva mútua.
Una sinistralitat creixent, un envelliment progressiu de la car-
tera i una lleugera davallada de la població són símptomes 
inicials de trencament d’aquesta cadena solidaria i, per exten-
sió, de la nostra manera de fer. Obligats a fer un major control 
del risc assegurador, cal posar sobre la taula solucions als 
desafiaments que planteja aquesta realitat, ja que l’èxit d’ahir 
o d’avui, no ens garanteix el de demà.
La resolució d’aquests reptes ha de permetre garantir en tot 
moment la competitivitat i el lideratge de ”La Mútua” sense 

renunciar al model mutual.
D’altra banda, l’aprofundiment en l’aplicació de Solvència II 
i el bon govern de les entitats asseguradores, dins del marc 
legislatiu vigent i d’obligat compliment a partir de l’any 2015, 
és una oportunitat de millora del nostre model organitzatiu i 
del control del risc.
Mútua de Granollers és la història d’un èxit que inicia la seva 
crònica al segle passat recollint l’esperit de l’antiga German-
dat de Socors Mutus per a Senyores de Nostra Senyora del 
Carme establerta a la vila de Granollers el 17 d’octubre de 
1886 i, des d’aleshores, ha anat aportant valor als seus as-
sociats.
És en aquest sentit que els vull fer saber que el Cemav (Centre 
de Medicina Avançada del Vallès) ha ampliat la seva superfí-
cie disponible a la 4a planta. A hores d’ara, el funcionament 
d’aquestes instal·lacions quasi a ple rendiment i la millora de 
les perspectives econòmiques de les societats allà ubicades 
fan que els pugui parlar de la consolidació d’aquest espai.
He començat aquesta salutació des de l’orgull de pertinença. 
Satisfet d’exposar novament dades positives, en línia a les 
dels darrers anys. Dibuixant una situació actual més que su-
ficient. Emmarcant el futur dins d’una realitat canviant i en la 
convicció, avalada per la història llunyana i recent, que som 
capaços de fer realitat allò que ens proposem. No voldria aca-
bar sense encoratjar-los a viure el fet assegurador d’acord 
al model mutual, tal com molts de vostès ja fan, passant de 
pares a fills la satisfacció de ser de “La Mútua”.
També vull fer palès, des d’aquestes línees, l’esforç de tota 
la Junta Directiva per la seva participació en tot allò que ha 
estat menester des d’aquesta Presidència, pel que els hi estic 
molt agraït. Altrament voldria també fer-ho extensiu a tot el 
personal de l’Entitat.
Adreçant-los unes darreres paraules d’agraïment per la seva 
confiança i participació els faig arribar una cordial salutació,

Atentament,

President Ramon Daví Navarro.
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En la memòria que els fem arribar queda reflectida l’activitat 
realitzada i els principals paràmetres econòmics del tanca-
ment de l’exercici de l’any 2013.
De l’anàlisi de les xifres que els presentem, el fet que carac-
teritza més l’estat del que succeeix és l’augment de la sinis-
tralitat, d’altra banda en constant creixement aquests darrers 
anys.
Això és conseqüència, entre d’altres factors, a un major ús 
dels nostres serveis (freqüentació) i a l’envelliment de la nostra 
massa social, sobretot dels nostres associats de “La Mútua 
Familiar”, la pòlissa majoritària en la nostra cartera, conjunta-
ment a una lleugera davallada del nombre d’assegurats.
L’anàlisi del moviment del nombre d’assegurats, pel que fa a 
“La Mútua Familiar”, i més concretament, de les altes i baixes, 
mostra un increment de persones assegurades majors de 55 
anys i un descens de les persones més joves. No cal dir que 
aquest fet comporta un desequilibri que ens aboca a un pro-
gressiu deteriorament del nostre risc d’acord amb el canvi 
de la piràmide poblacional que s’està produint. Aquesta cir-
cumstància ens obliga a fer un esforç per rejovenir la nostra 
població i, probablement, a repensar el model.
Conscients de la situació i, sota el context socioeconòmic 
actual, on el preu és el factor clau de la compra del servei, 
enguany posarem a disposició de tots vostès nous productes 
capaços d’entendre i d’atendre millor aquesta demanda. Això 
ens ha de permetre augmentar la nostra competitivitat i asse-
gurar la sostenibilitat.
Pel que fa a la forma de presentació dels resultats de l’exercici, 
la Memòria esta dividida en diferents apartats amb un format 

INTRODUCCIÓ2
similar al d’anys anteriors.
En primer lloc, l’informe de gestió, on expliquem la situació 
dels productes asseguradors que comercialitza “La Mútua” 
fent una pinzellada a la situació del món assegurador i al de-
teriorament de l’economia general i, de com influeix tot plegat 
en el sector i, de retruc, a les mutualitats.
L’esforç que hem fet els darrers anys per diversificar la nostra 
oferta asseguradora ha esmorteït la davallada de socis dels 
darrers anys. Tot aquest treball ens ha portat un resultat tèc-
nic millor que el que havíem previst, dit d’una altra forma, per 
sobre del pressupost. Això no obstant, nous productes i ser-
veis ens han de permetre properament fer de “La Mútua” una 
entitat encara més competitiva en el sector.
Pel que fa a l’evolució del negoci assistencial per a tercers 
(resultat no tècnic), l’altra línia de negoci de la nostra orga-
nització, hem tancat l’any amb un increment d’un 2,3% de la 
facturació respecte a l’exercici anterior.
Dit tot això, la valoració de l’exercici, no pot ser d’altra que 
positiva. En un moment de crisi i competència ferotge com 
l’actual, poder presentar els resultats positius que els mos-
trem ens congratula especialment.
En segon lloc, els presentem les dades de l’activitat assis-
tencial i asseguradora en taules que permeten la compara-
ció de l’activitat dels dos darrers anys.
Els resultats econòmics els poden veure en el compte de re-
sultats i el balanç de situació.
El pressupost per l’any 2014 perfila la previsió per aquest any 
i, finalment l’informe d’auditoria i de la comissió de control 
i seguiment donen fe de les dades que els fem a mans.
Tenim per endavant el repte d’assegurar la viabilitat de la mu-
tualitat i estem fent passos en aquest sentit. La Junta Directi-
va ens encoratja i s’involucra profundament en les decisions 
que ens toca prendre; no en va, d’acord amb els nostres Es-
tatuts, és l’òrgan col·legiat de representació, de govern i de 
gestió de la mutualitat.
Segur que entre tots plegats sabrem trobar i donar les res-
postes adequades a la situació actual, així com preveure es-
deveniments que ens permetin encarar el futur amb garanties. 
Un cop més gràcies per fer-nos confiança.

Director General Ricard Blanch i Mas.
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1.	EVOLUCIÓ	DEL	NEGOCI	ASSEGURADOR
S’acaba l’any 2013 amb els primers signes d’esperança 
pels propers exercicis. A l’Eurozona les grans econo-
mies, amb Alemanya al capdavant, assenyalen el camí 
cap a la recuperació econòmica. L’economia espanyola 
confirma a principis del 2014 el ritme de millora mostrat a 
finals dels 2013, amb un lleuger creixement de la deman-
da interna i la contínua millora en el sector exportador.

En el sector assegurador espanyol també es perce-
ben lleugers símptomes de recuperació econòmica. 
Les primes globals del sector baixen en el 2013 un 
3,27%, que comparat amb el decreixement d’un 5% 
en el 2012 és un retrocés inferior. L’estalvi gestionat a 
través de productes d’assegurances de vida ha cres-
cut un 3%, i en les primes de no vida s’ha experi-
mentat un retrocés d’un 2,75%. Dins de les assegu-
rances de no vida, les d’automòbil han experimentat 
una caiguda d’ingressos del 5,5%. En els multi riscos 
la facturació de primes va experimentar un retrocés 
d’un 1,3% i en els productes de salut hi ha hagut un 
creixement d’un 1,63% en base sobretot a la venda 
de productes per Pimes i grans empreses.

Les primes emeses netes d’anul·lacions de la 
Mútua de Granollers a l’exercici 2013 han arribat 
als 10.312.424,92 d’euros el que representa un de-
creixement d’un 1,39% respecte a l’exercici anterior. 
Aquesta disminució és conseqüència de la compen-
sació entre l’augment de tarifes practicat al 2013, 
d’aproximadament un 2%, i la pèrdua de cartera.

En relació al nombre d’assegurats, cal destacar que 

el creixement sostingut d’assegurats que la Mútua de 
Granollers havia aconseguit mantenir en els darrers 
anys va trencar-se en el 2009. I es va iniciar una dismi-
nució de cartera que no ha estat molt intensa però si 
contínua al ser poc competitius en pòlisses de trams 
d’edat baixos, és a dir per sota dels 50 anys.

																	MAGNITUDS	ECONÒMIQUES	PRINCIPALS

INFORME
DE GESTIÓ3

															PÒLISSA	 																					Any	2013			Any	2012					NET

       623          689          -66

     1.057         1.164       -107

        18           18             -

       116          123            -7

    11.747        12.065       -304

       634          739         -102

       234          214            20

        72           79           -7

       829          644          185

        91           87            4

       609          571           38

       129          149           -20

       594          604           -10

       788          845           -57

       786          843           -57

        56          25            31

        41           45            -4

      2.338        2.542         -204

    20.762    21.446     -684

“LA MÚTUA QUIRÚRGICA”

“LA MÚTUA AMBULATÒRIA”

“AMBULATÒRIA EMPRESES”

“AMBULATÒRIA
 EMPRESES PLUS”

“LA MÚTUA FAMILIAR”

“LA MÚTUA MONTSENY”

“LA MÚTUA AMIGA”

“LA MÚTUA TOTAL”

“LA MÚTUA ASSISTÈNCIA”

“LA MÚTUA COMPLEMENTARIA”

“LA MÚTUA DENTAL”

“SERVINGRÉS”

“SEGURDC”

“MÚTUA ACCIDENTS”

“MÚTUA HOSPITALITZACIÓ”

“PÒLISSA MÈDICA”

“PÒLISSA BÀSICA”

“PÒLISSA ESTRELLA”
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Les despeses tècniques, la partida principal co-
rrespon al cost de les prestacions, que a l’exercici 
de 2013 han pujat a 8.787.602,89 d’euros. Aquesta 
partida ha augmentat en 217.664,7 d’euros respec-
te a l’exercici anterior, un 2,54%. L’exercici 2013 ha 
tancat amb una taxa de sinistralitat del 85,2%, que 
és molt elevada, i que representa un augment d’un 
3,2% respecte al 2012. Això es deu a un augment 
de la facturació de determinats centres sanitaris que 
han afectat a aquesta partida, conjuntament amb 
l’augment de la mitjana d’edat dels nostres asso-
ciats.

Pel que fa a l’evolució de les provisions tècniques 
i les inversions han experimentat un augment res-
pecte a l’exercici 2012. Concretament les provisions 
tècniques s’han situat en 2.464.574,4 d’euros, el que 
representa un augment d’un 14% fonamentalment 
motivat per l’augment de la sinistralitat esmenta-
da anteriorment. Les inversions aptes per a la co-
bertura de les provisions tècniques s’han situat en 
6.841.866,81 d’euros que representa un superàvit 
de 4.377.292,41 d’euros. Al tancament de l’exercici 
2012 el superàvit tècnic va situar-se en 3.827.742,3 
d’euros.

D’acord amb la normativa d’entitats com la nostra 
disposem d’un patrimoni propi no compromès ano-
menat marge de solvència que excedeix aquest any 
la quantitat, amb superàvit, de 12,27 milions d’euros.

2.	EVOLUCIÓ	DEL	NEGOCI	ASSISTENCIAL	PER	A	
TERCERS
La facturació que la Mútua de Granollers efectua pels 
serveis mèdics que es presten a tercers (no socis de 
la Mútua), així com l’any passat en aquest apartat va 
haver-hi un decreixement del 1,4%, en el 2013 ha tan-
cat amb un increment d’un 2,3%, el que representa un 
diferencial en positiu del 3,7%.

3.	VALORACIÓ	DE	L’ExERCICI
El resultat abans d’impostos de l’exercici 2013 ha 
estat de 243.516,3 euros, que suposa un augment 
d’un 19,71% respecte a l’exercici precedent. Aquest 
resultat ha situat els Fons Propis de la Mútua en 
13.871.961,15 d’euros, confirmant la solidesa finan-
cera de l’entitat.

És un exercici doncs de contenció, en què hi ha ha-
gut una disminució de la facturació de l’asseguradora 
però un augment de la facturació a tercers que com-
pensa aquesta davallada.
La crisi afecta a tothom, però nosaltres a finals del 
2013 encara tenim més de 20.000 assegurats gràcies 
al gran esforç comercial que s’ha fet i també per tenir 
dins la nostra cartera productes asseguradors amb 
pòlisses sanitàries de més baix cost, com tenen la 
resta de companyies asseguradores, que tot i ser de 
copagament són més “assequibles” a la butxaca del 
futur soci o del ja existent.

Així doncs, estem tots abocats a ser més imaginatius, 
més eficaços i més eficients per obtenir els resultats 
suficients per continuar sent una Mutualitat de Previ-
sió Social de referència a Catalunya en l’àmbit de les 
pòlisses de salut.

INFORME DE GESTIÓ
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ACTIVITAT
ASSEGURADORA4

		HOSPITALITZACIÓ

	2013	 	 	 	 					2012

%	VARIACIÓ

ALTES										ESTADES									1/2	ESTADA										ALTES										ESTADES									1/2	ESTADA					

ALTES										ESTADES									1/2	ESTADA	

QUIRÚRGICA (Clínica)   456         767      325                463       711  297

QUIRÚRGICA    296       1.247        5                242    1.262    4

MÈDICA (Clínica)      4          15        1                  6        25    -

MÈDICA     266       1.852        8                134      949    4

PEDIÀTRICA     63         113        0                 61      158    1

HOSPITAL DE DIA     45          45        -                 63        63    -

PARTS / CESÀRIES                   133         282        -                156      440    -

UCI / UVI      24          63                           -                 22      108    -

TOTAL                1.287      4.384     339            1.147    3.716               306

QUIRÚRGICA (Clínica)                 -1,51         7,88     9,43

QUIRÚRGICA                  22,31        -1,19     25,00

MÈDICA (Clínica)                 -33,33       -40,00        -

MÈDICA                   98,51        95,15   100,00

PEDIÀTRICA   3,28       -28,48        -

HOSPITAL DE DIA                -28,57       -28,57        -

PARTS / CESÀRIES               -14,74       -35,91        -

UCI / UVI    9,09       -41,67        -

TOTAL                12,21      17,98    10,78

Les mitges estades no s’han considerat en el comput global d’altes.
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		ACTIVITAT	AMBULATÒRIA

		SUPORT	CLÍNIC

2013									2012

2013									2012

NÚM.													NÚM.												%	VARIACIÓ

NÚM.													NÚM.												%	VARIACIÓ

ANÀLISIS CLÍNIQUES (Clínica i Delegacions)              12.033           11.499              4,64

REHABILITACIÓ (Clínica)                26.258           27.613             -4,91

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (Clínica i Delegacions)              4.287             3.576            19,88

ENDOSCÒPIES APARELL DIGESTIU                 394                366             7,65

ANÀLISIS CLÍNIQUES                 5.797             4.876            18,89

REHABILITACIÓ                  5.513             2.855            93,10

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE               18.287           16.356            11,81

ENDOSCÒPIES APARELL DIGESTIU                 188                155            21,29

VISITES (Clínica i Delegacions)               79.228           78.168              1,36

PROVES DIAGNÒSTIQUES (Clínica i Delegacions)             10.148           10.113              0,35

ACTES TERAPÈUTICS (Clínica i Delegacions)               2.787             2.841             -1,90

QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA (Clínica i Delegacions)               858                669             28,25

VISITES                  29.026           24.122             20,33

PROVES DIAGNÒSTIQUES                13.321           10.731             24,14

ACTES TERAPÈUTICS                 10.141            8.867             14.37

ACTIVITAT ASSEGURADORA
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2013										2012

NÚM.													NÚM.											%	VARIACIÓ

ACTIVITAT	ASSEGURADORA

VISITES URGÈNCIES (Clínica)  12.148        12.599    -3,58

ALTRES ACTES MÈDICS (Clínica)   4.565         4.773    -4,36

ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA     289           485    -40,41

SERVEIS D’AMBULÀNCIA       63            54    16,67

URGÈNCIES     1.575         1.220   29,10

		URGÈNCIES

SERVEI DE DECÉS                  20     12          20

ASSISTÈNCIA EN VIATGE                 77     83          89

ACTES MÈDICS ODONTOLÒGICS             3.230   4.632        4.851

RESCABALAMENTS (Servingrés)                13     18          70

		ASSEGURANCES	COMPLEMENTÀRIES

2013								2012								2011

NÚM.												NÚM.												NÚM.	
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MÈDICA I QUIRÚRGICA                  579         891     572

ACTIVITAT
ASSISTENCIAL5

															ACTIVITAT	ASSISTENCIAL	CLÍNICA	I	DELEGACIONS

		ACTIVITAT	QUIRÚRGICA

		HOSPITALITZACIÓ

2013									2012

NÚM.														NÚM.									%	VARIACIÓ

AMBULATORIS       1.308           1.235      5,91

AMB INGRÉS         521             579   -10,02

2013

ALTES										ESTADES									1/2	ESTADA	

MÈDICA I QUIRÚRGICA                  521        877     593

2012

ALTES										ESTADES									1/2	ESTADA	

&	VARIACIÓ

ALTES										ESTADES									1/2	ESTADA	

MÈDICA I QUIRÚRGICA               -10,02        1,57    3,67

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Les mitges estades no s’han considerat en el comput global d’altes.
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		ACTIVITAT	AMBULATÒRIA

ANÀLISIS CLÍNIQUES                     12.260         11.793     3,96

REHABILITACIÓ      35.887         39.078    -8,17

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE                  9.787          9.195     6,44

ENDOSCÒPIES APARELL DIGESTIU      403            376      7,18

		SUPORT	CLÍNIC

2013									2012

2013									2012

NÚM.														NÚM.									%	VARIACIÓ

NÚM.														NÚM.									%	VARIACIÓ

VISITES                       85.927          83.999     2,30

PROVES DIAGNÒSTIQUES                     10.610          10.471     1,33

ACTES TERPÈUTICS                      3.558           4.094  -13,09

QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA                  1.487           1.235    20,40

ACTIVITAT	ASSISTENCIAL
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20.000

0

50.000

65.000

35.000

80.000

95.000

2013                                2012

VISITES
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QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA

ACTES TERAPÈUTICS

5.000
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0
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2013                                2012

ANÀLISIS CLÍNIQUES

REHABILITACIÓ

ENDOSCÒPIES APARELL DIGESTIU

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

		URGÈNCIES

2013									2012

NÚM.														NÚM.									%	VARIACIÓ

VISITES I URGÈNCIES    17.841          17.906   -0,36

ALTRES ACTES MÈDICS     5.299           5.406   -1,98

2013

ALTES										ESTADES									1/2	ESTADA	

QUIRÚRGICA (Clínica)                    61           95      268

PARTS / CESÀRIES     1           3        -

QUIRÚRGICA      3           3        1

MÈDICA       6          18        -

TOTAL     71        119     269

															ACTIVITAT	ASSISTENCIAL	PER	A	TERCERS

		HOSPITALITZACIÓ

Les mitges estades no s’han considerat en el comput global d’altes.
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ALTRES ACTES MÈDICS
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2012

%	VARIACIÓ

ALTES										ESTADES									1/2	ESTADA	

ALTES										ESTADES									1/2	ESTADA	

QUIRÚRGICA (Clínica)   110          155      275

PARTS / CESÀRIES     6           24        -

QUIRÚRGICA      2            4        -

MÈDICA       2            8        -

TOTAL    120        191     275

QUIRÚRGICA (Clínica)                -44,55       -38,71     -2,25

PARTS / CESÀRIES                -83,33       -87,50        -

QUIRÚRGICA                  50,00       -25,00        -

MÈDICA                  200,00       125,00       -

TOTAL               -40,83      -37,70   -2,18

VISITES (Clínica i Del.)                      6.699           5.831    14,89

PROVES DIAGNÒSTIQUES (Clin. i Del.)      462            358    29,05

ACTES TERAPÈUTICS (Clínica i Del.)          771          1.253   -38,47

QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA (Clínica)       629             566    11,13

VISITES           50              53     -5,66

PROVES DIAGNÒSTIQUES       554            369    50,14

ACTES TERAPÈUTICS       436            169   157,99

		ACTIVITAT	AMBULATÒRIA

2013									2012

NÚM.													NÚM.									%	VARIACIÓ

ACTIVITAT	ASSISTENCIAL PER A TERCERS
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER A TERCERS

		SUPORT	CLÍNIC

2013									2012

NÚM.														NÚM.									%	VARIACIÓ

ANÀLISIS CLÍNIQUES (Clínica i Del.)

REHABILITACIÓ (Clínica)  

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
(Clínica i Del.)  

ENDOSCÒPIES APARELL DIGESTIU
(Clínica)

ANÀLISIS CLÍNIQUES  

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE 

        227              294     -22,79

      9.629            11.465     -16,01

      5.500             5.619      -2,12

          9               10     -10,00

          -               43    -100,00

          -              229    -100,00

		URGÈNCIES

		CENTRE	DE	RECONEIxEMENTS	MÈDICS

2013									2012

2013					2012					2011				2010

NÚM.														NÚM.									%	VARIACIÓ

NÚM.							NÚM.							NÚM.							NÚM.

VISITES I URGÈNCIES (Clínica)     5.693           5.307     7,27

ALTRES ACTES MÈDICS (Clínica)      734            633   15,96

ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA        -              1        -

NOMBRE DE RECONEIXEMENTS         3.912        4.383        4.492        4.307
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	 									MÚTUA	DE	GRANOLLERS	·	MUTUALITAT	DE	PREVISIÓ	SOCIAL	A	PRIMA	FIxA

BALANÇ
DE SITUACIÓ*6

A)	ACTIU	 	 	 	 											 	 	 																						2013	 									2012

A-1) EFECTIU I ALTRES ACTIUS EQUIVALENTS          126.868,17     291.609,03

A-4) ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA SEVA VENDA              9.1.c)   5.107.592,96  3.498.492,38

I. Instruments de patrimoni        4.802.567,36  2.797.368,96

II. Valors representatius de deute           305.025,60     701.123,42

A-5) PRÉSTEC I PARTIDES AL COBRAMENT           4.401.568,89  5.099.724,99

II. Préstecs                    15.a)   2.653.643,72  2.184.933,88

2. Préstec a entitats del grup i associades       2.653.643,72  2.184.933,88

III. Dipòsits amb entitats de crèdit                 9.1.d)   1.401.700,00  2.557.300,00

V. Crèdit per operacions d’assegurances directa               9.1.d)          8.945,43        10.295,04

IX. Altres crèdits                  9.1.d)      337.279,74      347.196,07

2. Resta de crèdits                  9.1.d)      337.279,74      347.196,07

A-9) IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES         3.177.598,61  3.313.804,81

I. Immobilitzat material                         5   2.726.245,74  2.843.621,14

II. Inversions immobiliàries                        6      451.352,87      470.183,67

A-10) IMMOBILITZAT INTANGIBLE               100.006,91     153.644,84

III. Altre actiu intangible                         7      100.006,91     153.644,84

A-11) PARTICIPACIONS EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES         4.841.318,88         4.841.318,88

III. Participacions en empreses del grup               9.III.a)   4.841.318,88  4.841.318,88

A-12) ACTIUS FISCALS                130.871,25     128.139,22

I. Actius per impost corrent                  11.a)        25.605,01        52.349,38

II. Actius per impost diferit                   11.f)      105.266,24        75.789,84

A-13) ALTRES ACTIUS                 9.III.b)      115.937,77     125.751,81

III. Periodificacions                    26.497,67        38.331,87

IV. Resta d’actius              89.440,10        87.419,94

TOTAL ACTIU                  18.001.763,44      17.452.485,96

					NOTES
MEMÒRIA
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BALANÇ	DE SITUACIÓ
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A) PASSIU

A-3) DÈBITS I PARTIDES A PAGAR               9.1.e)      907.083,95  1.004.705,68

III. Deutes per operacions d’assegurances              4.704,64          7.409,95

1. Deutes amb assegurats               4.704,64          7.409,95

IV. Deutes per operacions de reassegurança            18.262,84        19.108,52

IX. Altres deutes            884.116,47      978.187,21

1. Deutes amb les Administracions públiques              11.e)      232.804,49      306.757,53

3. Resta de deutes            651.311,98      671.429,68

A-5) PROVISIONS TÈCNIQUES                    13   2.464.574,40  2.161.309,66

IV. Provisions per a prestacions        1.742.354,67  1.470.224,33

VI. Altres provisions tècniques           722.219,73      691.085,33

A-6) PROVISIONS NO TÈCNIQUES                    14      334.273,60    306.829,04

II. Provisió per a pensions i obligacions similars         334.273,60      306.829,04

A-7) PASSIUS FISCALS            241.581,71     179.210,08

I. Passius per impost corrent                11.a)        41.641,22                      -

II. Passius per impost diferit                11.g)      199.940,49      179.210,08

A-8) RESTA DE PASSIUS              10.790,01        10.991,12

I. Periodificacions              10.790,01        10.991,12

TOTAL PASSIU                    3.958.303,67       3.663.045,58

B) PATRIMONI NET

B-1) FONS PROPIS                  10.1             13.871.961,14          13.696.769,22

I. Fons Mutual               30.050,61         7.409,95

III. Reserves                        13.666.718,61          13.517.621,04

3. Altres reserves                       13.666.718,61          13.517.621,04

VII. Resultat de l’exercici            175.191,92      149.097,57

B-2) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR                10.2     171.498,63        92.671,16

I. Actius financers disponibles per la venda         171.498,63        92.671,16

TOTAL PATRIMONI NET                 14.043.459,77     13.789.440,38

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET                18.001.763.44      17.452.485,96

PASSIU	I	PATRIMONI	NET	 	 	 	 											 	 										2013	 									2012					NOTES
MEMÒRIA
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COMPTE
DE RESULTATS*7

I)	COMPTE	TÈCNIC	DE	NO-VIDA	 											 	 	 																						2013	 									2012

I.1) PRIMES DE L’EXERCICI, NETES DE REASSEGURANÇA            19.II.a)           10.312.424,92          10.457.815,64

a) Primes meritades                       10.386.000,78          10.535.703,56

a1) Assegurança directa                       10.380.951,00           10.544.737,31

a3) Variació de la correcció per deteriorament de les
 primes pendents de cobrament                  9.I.f)          5.049,78      (-)9.033,75

b) Primes a la reassegurança cedida          (-)73.575,86    (-)77.887,92

I.2) INGRESSOS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS         9.II.a)      141.495,54      122.283,18

b) Ingressos d’inversions financeres           140.996,06      115.878,49

d) Beneficis realització immobilitzat material i inversions               499,48          6.404,69

d2) D’inversions financeres                  499,48          6.404,69

I.3) ALTRES INGRESSOS TÈCNICS             11.997,86        12.582,42

I.4) SINISTRALITAT DE L’EXERCICI NETA DE REASSEGURANÇA            19.II.a)         (-)8.787-602,89        (-)8.569.938,19

a) Prestacions pagades de l’assegurança                    (-)8.226.273,30          (-)8.060.493,76

a1) Assegurança directa                             (-)8.226.273,30         (-)8.060.493,76

b) Variació de la provisió per a prestacions                 13.a)   (-)264.630,34            (-)213.009,60

b1) Assegurança directa                (-)264.630,34            (-)213.009,60

c) Despeses imputables a prestacions                 12.c)  (-)296.699,25            (-)296.434,83

I.5) VARIACIÓ ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES, NETES
REASSEGURANÇA                19.II.a)    (-)31.134,40        64.085,08

I.7) DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES              19.II.a)          (-)1.225.427,11       (-)1.321.527,42

a) Despeses d’adquisició                   12.c)  (-)491.864,06  (-)542.186,06

b) Despeses d’administració                  12.c)   (-)733.563,05  (-)779.341,36

I.8) ALTRES DESPESES TÈCNIQUES               19.II.a)   (-)357.379,84           (-)345.933,21

d) Altres                    12.c)   (-)357.379,84            (-)345.933,21

I.10. RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE NO-VIDA        64.374,08  419.367,50
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III.	COMPTE	NO	TÈCNIC	 	 	 	 											 	 										2013	 									2012					NOTES
MEMÒRIA

COMPTE	DE RESULTATS

*Comptes de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici acabat al 31 de desembre de 2013 (expressat en euros).

	 									MÚTUA	DE	GRANOLLERS	·	MUTUALITAT	DE	PREVISIÓ	SOCIAL	A	PRIMA	FIxA

III. INGRESSOS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS       305.510,28    290.639,76

a) Ingressos procedents de les inversions immobiliàries               8.a)      305.510,28    290.639,76

V. DESPESES DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS             12.c)    (-)211.107,68  (-)509.379,84

a) Despeses de gestió de les inversions        (-)190.362,26  (-)184.028,36

a2 ) Despeses d’inversions materials                 8.a)   (-)190.362,26  (-)184.028,36

b) Correccions de valor de l’immbolitzat material i de les inversions      (-)20.745,42  (-)325.351,48

b1 ) Amortització immobilitzat material i inversions immobiliàries              8.a)     (-)20.745,42   (-)22.192,12

b3 ) Deteriorament de les inversions financeres            9.II.b)                      -  (-)303.159,36

III.3. ALTRES INGRESSOS                 12.a)    1.746.583,31  1.702.398,54

b) Resta d’ingressos          1.746.583,31  1.702.398,54

III.4. ALTRES DESPESES                 12.a)              (-)1.661.843,69         (-)1.699.618,96

b) Resta de despeses         12.a)            (-)1.661.843,69         (-)1.699.618,96

III.5. SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE NO TÈCNIC)     179.142,22       (-)215.960,50

III.6. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS                   243.516,30    203.407,00

III.7. IMPOST SOBRE BENEFICIS                11.a)    (-)68.324,38   (-)54.309,43

III.8. RESULTAT PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES                         -                             -

III.9. RESULTAT D’OPERACIONS INTERROMPUDES NET D’IMPOSTOS                        -                             -

III.10. RESULTAT DE L’EXERCICI        175.191,92  149.097,57
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PRESSUPOSTOS
DE L’ANY 20148

QUOTES DE L’EXERCICI 10.637.423,00

Quotes de socis

INGRESSOS DE LES INVERSIONS 130.950,00

Ingressos procedents de les inversions financeres

SINISTRALITAT DE L’EXERCICI -9.014.032,00

Prestacions pagades -8.473.061,00

Variació prestacions   -235.371,00

Despeses imputables a prestacions             -305.600,00

VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES -31.200,00

DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES -1.262.190,00

Despeses d’adquisició -506.620,00

Despeses d’administració  -755.570,00

ALTRES DESPESES TÈCNIQUES -368.101,00

INGRESSOS ACCESSORIS 1.774.753,00

INGRESSOS DE LES INVERSIONS 288.541,00

Inversions materials

DESPESES DE LES INVERSIONS MATERIALS -216.818,00

Despeses d’inversions materials -196.073,00

Correccions de valor de les inversions materials -20.745,00

ALTRES INGRESSOS 17.400,00

DESPESES ACCESSÒRIES -1.706.451,00

IMPOST SOBRE BENEFICIS -62.569,00

RESULTAT DE L’EXERCICI 187.706,00
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A l’atenció del Sr. President
Sr. Ramon Daví Navarro

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 actua-
cions durant l’exercici de 2013.

Per això la Comissió fa constar que:

• Durant l’any 2013 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 a 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 2013 no tenim constància de 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 de 27 de juny de 2013.

Els senyors comissionats volem ressaltar finalment, el nostre agraïment per totes les facilitats rebudes per a 
poder complir la nostra tasca.

Granollers, 26 de maig de 2014.

  Josep Blanchart Santacreu                Sergi Garcia Claveria   Lluis Rigau Llauger

	 									MÚTUA	DE	GRANOLLERS	·	MUTUALITAT	DE	PREVISIÓ	SOCIAL	A	PRIMA	FIxA

INFORME
DE LA COMISSIÓ DE CONTROL9

															MÚTUA	DE	GRANOLLERS	·	MUTUALITAT	DE	PREVISIÓ	SOCIAL
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INFORME
DE L’AUDITORIA10
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