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La memòria de La Mútua us arriba any rere any amb el desig de fer-
vos conèixer quins són els nostres objectius i quins fets, interns i del 
nostre entorn, ens han ocupat o ens han ajudat a tirar endavant. Sense 
voler limitar-nos a oferir només dades numèriques i més enllà de la 
recapitulació de les xifres d’ocupació dels recursos (inversions), dades 
econòmiques i financeres, ens interessen especialment les pràctiques 
de millora contínua, de qualitat i responsabilitat social i la descripció de 
tots aquells aspectes en relació a les persones, que són, per nosaltres, 
tant o més rellevants.

De fet, entenem la nostra Mútua com un organisme viu, amb una 
identitat pròpia i amb un sentit. A una persona que forma part d’una 
organització i que no sap per què en forma part difícilment li podem 
demanar que se senti motivat o implicat. Es tracta d’alinear els nostres 
valors amb els de l’entitat i d’entendre que l’economia és una interre-
lació entre persones que s’ajuden i dona resposta a unes necessitats 
a cobrir.

Aquest 2017 ha estat complex. Malgrat el creixement econòmic, la 
desigualtat augmenta i dibuixa una realitat social amb una incertesa 
creixent i una crisi que no acaba de desaparèixer per a tothom.

En clau interna destacar el procés que ens ha portat a canviar els 
Estatuts per introduir el Fons Social de reembors de quotes, que ha 
entrat en vigor aquest 2018, juntament amb el canvi d’articles en relació 
a la responsabilitat i la formació dels membres de Junta derivat de les 
exigències de Solvència II. Encara que no sempre s’aconsegueix el 
que hom desitja i que de ben segur que les coses no sempre es fan 
al gust de tothom, la nostra assemblea es va expressar de manera 
ferma al respecte amb la seva aprovació.

A les acaballes d’aquest 2017 es van iniciar les primeres tasques 
per fer nou pla Estratègic, un Pla de riscs penals i tots aquells aspectes 
relacionats amb la implantació de la nova normativa de protecció de 
dades que entrarà en vigor l’any 2018.

El fet de posar les persones al centre, des de la proximitat, significa 
també atorgar a les entitats espais que permetin identificar mancances 
i aportar propostes.

Parlàvem ara fa un parell d’anys, en relació a l’àrea de rehabilitació, 
d’adequar, modificar i augmentar la seva capacitat resolutiva. A hores 
d’ara, això ja és una realitat. Des del Juny del 2017 gaudim d’un nou 
espai de fisioteràpia pensat especialment per donar servei i ajudar a 
recuperar funcionalitats perdudes. Seguint en el que són les nostres 
prioritats, també s’ha dut a terme una actualització de mitjans i espais a 
quiròfan i la millora de les instal·lacions de la delegació de Sant Celoni. 
Tot això s’ha fet augmentant l’activitat quirúrgica i l’hospitalització i amb 
la incorporació de nous professionals.

A banda de l’activitat sanitària a les nostres instal·lacions o a d’altres 
de concertades arreu de Catalunya, hem engegat la campanya “famí-
lies saludables” que pretén potenciar els bons hàbits, diversos tallers, 
conferències i cursos i hem seguit patrocinant curses i pràctiques 
esportives. La continuïtat de la campanya “Somriures que Curen” 
(amb la col·laboració de l’Handbol Granollers) destinada a recaptar 
fons per a la investigació contra el càncer infantil, la nova edició del 
Dia de La Mútua, el patrocini de la primera edició de la festa del futbol 
del Vallès Oriental, el concurs de la postal de Nadal i la nova edició de 
la Cursa Mútua Kids, juntament amb col·laboracions diverses acaben 
d’emmarcar la nostra sensibilitat entorn a les persones, la salut, la so-
lidaritat i l’àmbit social tan nostre. Aquest aspecte també el compartim 
amb els més de 5.200 subscriptors del servei de newsletter i el confir-
ma la nostra presència a les principals xarxes socials com Facebook, 
Twitter, Instagram i Youtube, i als mitjans locals de comunicació com 
VOTV, El 9 Nou i el Som Granollers.

Lluny del cofoisme d’un any amb uns resultats que milloren els 
de l’any passat, tenim clar que només podrem garantir la viabilitat 
d’aquest organisme viu, del qual els parlàvem més amunt, oferint 
els millors serveis als nostres assegurats i clients. Per això, hem anat 
incorporant nous productes asseguradors, La Mútua Bàsica, afegint 
cobertures (tomografia de coherència òptica) a moltes de les nostres 
assegurances i ampliant la nostra oferta assistencial també a tercers. 

La consolidació de Solvència II amb uns majors requeriments 
quantitatius, una gestió més exigent tant del passiu com de l’actiu, 
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la progressiva implantació dels requisits de govern i control i unes 
obligacions d’informació més exigents, juntament amb la implantació 
del sistema de subministrament immediat d'informació fiscal (SII), 
han dut a la pràctica, una millora en la gestió del negoci assegurador, 
controlant i gestionant millor els riscos. 
La solidesa econòmica de La Mútua queda confirmada per l’augment 
del rati de solvència. D’altra banda, les empreses participades, també 
han incrementat la seva activitat i els seus resultats. Tot això suposa 
que La Mútua continuï sent, ara com ara, un referent ineludible de la 
sanitat al seu àmbit d’influència.

Així doncs, un cop fet un petit repàs al que hem fet i ha estat aquest 
any, donar-vos les gràcies per comptar amb nosaltres, no sense dir-vos 
que en decurs d’aquesta memòria podreu trobar l’informe de gestió, 
on veureu les principals dades econòmiques de l’entitat i els números 
de l’activitat asseguradora i assistencial, que ens parlen d’allò que fem, 
el balanç de situació, compte de resultats, el pressupost del 2018 i 
l’informe de la comissió de control.

Des d’aquí només ens resta que excuseu els errors que haguem 
pogut cometre. La voluntat del personal, l’equip directiu, la Junta Di-
rectiva i la nostra en particular sempre ha estat sumar i enfortir la nostra 
realitat per fer de Mútua de Granollers la Mútua de tots.

TOTS SOM MÚTUA, TOTS SOM SALUT!

Jaume Bages Badillo,
President

Josep Rius Vilardosa,
Director General

Jaume Bages Badillo
President

Josep Rius Vilardosa
Director General
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Junta de Govern
President: En JAUME BAGES BADILLO

Vicepresident: Na GEMMA FUSTÉ RUFO

Secretari: En FRANCESC CAMP GUTIÉRREZ

Vicesecretari: En JOSEP MARIA VALLBONA ZUBIZARRETA

Tresorer: En JOAN ANTÓN DÍEZ GONZÁLEZ

Comptador: Na ROSA MARIA COMA CAMPS

Vocal 1r: Na MARIA ANTÒNIA PARELLADA GARRELL

Vocal 2n: Na MARGARET CRUELLAS SITJÀ

Vocal 3r: En MANEL QUER MONAR

Vocal 4t: En JOAQUIM MASPONS FONT

Vocal 5è: En FÈLIX  MASJUAN TEIXIDOR

Vocal 6è: En LLUIS RIGAU LLAUGER

COMISSIÓ DE CONTROL
En JOSEP BLANCHART SANTACREU

Na PIETAT SANJUAN TRUJILLO

En ANTONIO VILA COLL
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03 
INFORME
DE GESTIÓ

PRODUCTE 2017 2016 NET

“LA MÚTUA QUIRÚRGICA” 468 505 -37

“LA MÚTUA AMBULATÒRIA” 790 840 -50

“AMBULATÒRIA EMPRESES” 13 15 -2

“AMBULATÒRIA EMPRESES PLUS” 84 93 -9

“LA MÚTUA FAMILIAR” 10.909 11.004 -95

“LA MÚTUA MONTSENY” 431 480 -49

“LA MÚTUA AMIGA” 249 242 7

“LA MÚTUA TOTAL” 11 22 -11

“LA MÚTUA ASSISTÈNCIA” 967 974 -7

“BÀSICA” 10 0 10

“LA MÚTUA ÒPTIMA” 191 252 -61

“LA MÚTUA DENTAL” 1.178 1.171 7

MAGNITUDS ECONÒMIQUES PRINCIPALS

1. Evolució econòmica
L’activitat econòmica mundial ha avançat un 3,6% en el conjunt del 
2017 i per tant s’han acomplert els pronòstics de creixement. En les 
economies avançades, l’activitat es va beneficiar d’una millora en la 
confiança per part de les empreses i consumidors, que va tenir el 
seu reflex en els mercats financers amb pujades importants en les 
borses. L’economia nord americana destaca pel creixement moderat, 
la fortalesa del mercat laboral així com les expectatives positives 
per la reforma tributària aprovada per l’administració Trump. Europa
avança amb seguretat doncs el creixement del 2,4% pel 2017 pel 
conjunt de l’euro zona, superior a les previsions, ha estat distribuït 
homogèniament entre països. Espanya, amb un creixement superior 
al 3%, destaca entre les economies de l’euro zona. La bona marxa de
l’economia espanyola, amb alces importants de la demanda interna 
així com rècords en l’entrada de turistes, i l’entorn de tipus baixos 
assegura el compliment de l’objectiu del dèficit públic d’un 3,1%; 
encara que com assignatura pendent de corregir hi ha l’elevat nivell 
de deute públic espanyol.

2. Evolució del negoci assegurador
L’entorn global positiu de l’economia espanyola ha repercutit positiva-
ment en el sector assegurador, especialment en aquells rams lligats 
al consum. Els ingressos de les entitats asseguradores per la venda 
de pòlisses al tancament de l’any 2017 va pujar a 63.392 milions 
d’euros, xifres molts semblants al 2016, dels quals 33.992 milions 
són dels rams de no vida. La facturació de no vida ha incrementat 
un 3,94%, i dins de no vida destaca considerablement la importància 
de les pòlisses de salut que van incrementar la seva aportació en un 
4,24%, sent doncs el ram d’assegurances que millor comportament 
ha experiment durant tota la crisis.

3. Evolució de LA MÚTUA DE GRANOLLERS
L’evolució del compte de resultats de La Mútua Assegurances en 
l’exercici 2017 ha estat la següent:

Les primes emeses netes d’anul·lacions de LA MÚTUA DE 
GRANOLLERS al tancament de l’exercici 2017 han arribat als 
11.023.613,91€ el que representa un increment d’un 3,24% res-
pecte l’exercici anterior. Aquesta variació ha estat conseqüència de 
l’aplicació de les noves tarifes, de la reducció en els descomptes, 
i del moviment d’altes i baixes d’assegurats. El producte estrella 
continua sent La Mútua Familiar, doncs representa el 74,92% del 
total de la facturació de l’entitat.

En relació al número d’assegurats cal destacar que en el 2017 
s’ha produït un decrement global d’un 2%:
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“SERVINGRÉS” 92 104 -12

“SEGURDC” 541 533 8

“LA MÚTUA MÈDICA” 281 226 55

“LA MÚTUA BÀSICA” 1 28 -27

“LA MÚTUA ESTRELLA” 1.839 1.939 -100

18.055 18.428 -373

La sinistralitat de les pòlisses, que inclou el cost individualitzat 
dels sinistres així com les despeses necessàries per a la seva trami-
tació, ha tancat l’exercici 2017 amb una taxa d’un 83,59%, un 5,46% 
superior a l’exercici 2016. Aquest increment s’ha produït per un major 
ús dels serveis assistencials per part dels assegurats, així com per un 
considerable increment de les tarifes dels centres hospitalaris del Grup 
Quirón; un dels proveïdors assistencials més importants de l’entitat.

En relació a les despeses d’explotació, que inclou les despe-
ses necessàries per a la comercialització de les pòlisses, així com 
l’administració i la gestió de l’activitat asseguradora, l’exercici 2017 
ha tancat amb un nivell de despeses d’un 10,38% respecte el volum 
de primes, el que ha suposat una reducció d’un 1,33% respecte 
l’exercici 2016 (va tancar amb un 11,71%). Aquest decrement ha 
estat conseqüència d’una important contenció en la despesa de 
personal de l’entitat.

Els ingressos procedents de les inversions, que agrupa tant els 
ingressos de les inversions financeres com els ingressos de les inversions 
immobiliàries, ha estat en un nivell molt semblant a l‘exercici anterior.

Pel que fa a l’evolució de les provisions tècniques i les in-
versions han experimentat una reducció respecte l’exercici 2016. 
Concretament les provisions tècniques s’han situat en 2.321.545,65€, 
el que representa un decrement d’un 22,92%. Aquesta reducció ha 
estat conseqüència de la reducció en el temps de tramitació dels 
expedients de sinistres, fonamentalment dels de la Clínica del Carme.

Els actius assignats a les provisions tècniques s’han situat en 
25.007.882,30€ i dins aquest import s’hi inclouen tant les inversions 
financeres, com les participacions en empreses del grup com els 
préstecs concedits.

Els fons propis disponibles per a LA MÚTUA DE GRANOLLERS 
a 31 de desembre de 2017, aplicant els criteris de Solvència II 
que van entrar en vigor el dia 1 de gener del 2016, estan valorats 
en 19.561.074,73€. El capital de solvència obligatori està valo-
rat en 7.038.911,00€ i el capital mínim obligatori està valorat en 
1.759.728,00€ (un 25% del CSO), per tant La Mútua disposa d’un 
superàvit de 12.522.163,73€ respecte el CSO i de 17.801.346,73€ 
respecte el CMO.

4. Valoració de l’exercici
El resultat després d’impostos de l’exercici 2017, per 606.298,39€ 

ha situat els Fons Propis de La Mútua en 14.618.045,39€.
Les actuacions més rellevants d’aquest any 2017 dins l’activitat 

asseguradora ha estat la consolidació del nou model tarifari de La 
Mútua Familiar iniciat al 2014. Esmentar que, tot i la variació de tarifes 
aplicada en La Mútua Familiar, l’impacte de les baixes d’aquesta 
assegurança ha estat menor que d’altres anys, sobretot, gràcies al 
treball realitzat en comunicació, en relació a les tarifes, i a la política 
de descomptes per antiguitat; a banda d’una acció comercial més 
agressiva en pòlisses que incorporen associats més joves.

A nivell del grup d’empreses es reafirma que l’aposta feta per la 
Junta en el seu moment, la qual cosa es constata amb els bons re-
sultats aconseguits de totes les empreses participades que hi ha en el 
Centre de Medicina Avançada del Vallès SL (CEMAV) durant el 2017.

Finalment podem dir que, un any més, hem aconseguit que els 
resultats de La Mútua mostrin la bona salut econòmica, assistencial 
i social de l’entitat.
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HOSPITALITZACIÓ 2017 2016 % VARIACIÓ

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

Quirúrgica (clínica) 616 674 356 407 671 302 51,35 0,45 17,88

Mèdica (clínica) 0 0 0 2 0 2 0,00 0,00 -100,00

Quirúrgica 342 1.316 3 354 1.307 8 -3,39 0,69 -62,50

Mèdica 256 1.789 2 252 1.386 12 1,59 29,08 -83,33

Pediàtrica 56 210 0 37 189 0 51,35 11,11 -

Hospital de dia 83 83 - 42 42 - 97,62 97,62 -

Parts / Cesàries 90 314 - 91 268 - -1,10 17,16 -

Uci / Uvi 24 63 - 19 86 - 26,32 -26,74 -

TOTAL 1.467 4.449 361 1.204 3.949 324 21,84 12,66 11,42

Les mitges estades no s'han considerat en el comput global d'altes. 

ACTIVITAT AMBULATÒRIA 2017 2016 % VARIACIÓ

Visites (clínica i del.) 70.662 71.440 -1,09

Proves diagnòstiques (clinica i del.) 10.182 10.597 -3,92

Actes terapèutics (clínica i del.) 1.949 2.339 -16,67

Cirurgia ambulatòria (clínica) 1.320 1.127 17,13

Visites 28.424 27.159 4,66

Proves diagnòstiques 14.248 14.041 1,47

Actes terapèutics 9.407 9.146 2,85

Visites a domicili 297 320 -7,19

Injectable / extraccions a domicili 245 113 116,81
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SUPORT CLÍNIC 2017 2016

NÚM. NÚM. % VARIACIÓ

Anàlisis clíniques (clínica i del.) 12.181 12.305 -1,01

Rehabilitació (clínica) 24.751 23.735 4,28

Diagnòstic per la imatge (clínica i del.) 4.021 3.849 4,47

Endoscòpies aparell digestiu (clínica) 454 406 11,82

Anàlisis clíniques 3.929 4.463 -11,97

Rehabilitació 7.936 5.746 38,11

Diagnòstic per la imatge 20.495 19.620 4,46

Endoscòpies aparell digestiu 241 355 -31,11

URGÈNCIES 2017 2016

NÚM. NÚM. % VARIACIÓ

Visites Urgències (clínica) 12.902 12.234 5,46

Altres actes mèdics (clínica) 3.216 3.628 -11,36

Urgències (altres centres) 1.257 1.286 -2,26

ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 390 417 -6,47

Serveis d’ambulància 66 65 1,54

ASSEGURANCES COMPLEMENTÀRIES

2017 2016 % VARIACIÓ 2015 2014 2013 2012 2011

SERVEIS DE DECÉS 23 31 -25,81 22 16 20 12 20

ASSISTÈNCIA EN VIATGE 70 70 0,00 110 94 77 83 89

RESCABALAMENTS (servingrés) 42 44 -4,55 16 9 13 18 70

11 Memòria’17
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ACTIVITAT QUIRÚRGICA

ANY 2017 2016 % VARIACIÓ

Ambulatoris 1.859 1.600 16,19

Amb ingrés 710 517 37,33

HOSPITALITZACIÓ

ANY 2017 2016 % VARIACIÓ

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

Mèdica i Quirúrgica 710 783 1.052 519 812 643 36,80 -3,57 63,61

Les mitges estades no s'han considerat en el comput global d'altes.
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ACTIVITAT AMBULATòRIA

ANY 2017 2016

NúM. NúM. % VARIACIÓ

Visites 76.478 77.428 -1,23

Proves diagnòstiques 10.005 10.898 -8,19

Actes terapèutics 4.462 4.651 -4,06 5.000
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SUPORT CLíNIC

ANY 2017 2016

NúM. NúM. % VARIACIÓ

Anàlisis
clíniques

12.436 12.510 -0,59

Rehabilitació 30.214 30.397 -0,60

Diagnòstic
per la imatge 

12.664 10.423 21,50

Endoscòpies aparell 
digestiu 

396 411 -3,65

URGÈNCIES

ANY 2017 2016

NúM. NúM. % VARIACIÓ

Visites Urgències 18.248 17.485 4,36

Altres actes mèdics 4.263 5.179 -17,69

5.000

0

10.000

15.000

20.000

2017 2016

visites urgències altres actes mèdics

HOSPITALITZACIÓ

ANY 2017 2016 % VARIACIÓ

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

Quirúrgica (clínica) 94 109 696 110 141 339 -14,55 -22,70 105,31

Parts / Cesàries 4 14 - 3 9 - 33,33 55,56 -

Quirúrgica 5 1 - 4 11 - 25,00 -90,91 -

Mèdica 1 11 - - - 1 0,00 - -

TOTAL 104 135 696 117 161 340 -11,11 -16,15 104,71

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

ACTIVITAT

ASSISTENCIAL
PER A TERCERS

 Memòria’17
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ACTIVITAT AMBULATòRIA 

ANY 2017 2016

NúM. NúM. % VARIACIÓ

Visites (clínica i del.) 5.879 5.988 -1,82

Proves diagnòstiques (clínica i del.) 397 301 31,89

Actes terapèutics (clínica i del.) 1.604 2.312 -30,62

Quirúrgica ambulatòria (clínica) 539 473 13,95

Visites 28 19 47,37

Proves diagnòstiques 297 401 -25,94

Actes terapèutics 279 256 8,98

SUPORT CLíNIC

ANY 2017 2016

NúM. NúM. % VARIACIÓ

Anàlisis clíniques (clínica i del.) 287 205 40,00

Rehabilitació (clínica) 5.686 6.662 -14,65

Diagnòstic per la imatge (clínica i del.) 5.506 6.574 -16,25

Endoscòpies aparell digestiu (clínica) 27 5 440,00

Anàlisis clíniques 22 21 4,76

Diagnòstic per la imatge 73 77 -5,19

RECONEIXEMENTS MÈDICS

2017 2016 DIF. 2016-17 2015 2014 2013

NUM. NUM. % VARIACIÓ NúM. NúM. NúM.

3.197 3.392 -5,75 3.355 4.135 3.912

URGÈNCIES

ANY 2017 2016

NúM. NúM. % VARIACIÓ

Visites Urgències (clínica) 5.346 5.251 1,81

Altres actes mèdics (clínica) 1.047 1.551 -32,50

Assistència domiciliària 0 2 -100,00
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balanç a 31 de desembre de 2017
ACTIU Notes memòria 2017  reexpresat 2016
A-1) Efectiu i altres actius equivalents 369.870,56 246.892,17

A-4) Actius financers disponibles per a la seva venda 9.I.c) 6.760.227,37 6.712.808,81

I. Instruments de patrimoni 6.760.227,37 6.712.808,81

A-5) Préstecs i partides al cobrament 1.857.670,36 2.388.865,40

II. Préstecs 15.a) 1.594.193,54 2.127.152,15

2. Préstecs a entitats del grup i associades 1.594.193,54 2.127.152,15

V. Crèdits per operacions d'assegurances directa 9.I.d) 11.926,42 13.921,24

IX. Altres crèdits 9.I.d) 251.550,40 247.792,01

2. Resta de crèdits 251.550,40 247.792,01

A-9) Immobilitzat material i inversions immobiliàries 2.977.313,12 2.945.181,33

I. Immobilitzat material 5 2.593.632,01 2.550.320,86

II. Inversions immobiliàries 6 383.681,11 394.860,47

A-10) Immobilitzat intangible 22.110,90 43.894,84

III. Altre actiu intangible 7 22.110,90 43.894,84

A-11) Participacions en entitats del grup i associades 6.778.064,63 6.079.084,28

III. Participacions en empreses del grup 9.III.a) 6.778.064,63 6.079.084,28

A-12) Actius fiscals 15.625,65 20.503,76

II. Actius per impost diferit 11.c) 15.625,65 20.503,76

A-13) Altres actius 9.III.b) 146.604,02 146.469,04

III. Periodificacions 30.389,97 33.828,25

IV. Resta d'actius 116.214,05 112.640,79

TOTAL ACTIU 18.927.486,61 18.583.699,63

Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Balanç corresponent a l’exercici anual acabat a 31 de desembre de 2017.
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PASSIU I PATRIMONI NET Notes memòria 2017 reexpresat 2016
A) PASSIU

A-3) Dèbits i partides a pagar 9.I.e) 1.130.045,36 1.415.300,98

III. Deutes per operacions d'assegurances 20.820,51 12.367,53

1. Deutes amb assegurats 20.820,51 12.367,53

IV. Deutes per operacions de reassegurança 11.674,45 9.707,80

IX. Altres deutes 1.097.550,40 1.393.225,65

1. Deutes amb les Administracions públiques 11.e) 181.954,49 174.063,13

3. Resta de deutes 915.595,91 1.219.162,52

A-5) Provisions tècniques 13 2.321.545,68 2.451.280,86

IV. Provisions per a prestacions 1.598.427,93 1.698.065,78

VI. Altres provisions tècniques 723.117,75 753.215,08

A-6) Provisions no tècniques 14 374.376,25 357.902,19

II. Provisió per a pensions i obligacions similars 374.376,25 357.902,19

A-7) Passius fiscals 204.723,60 175.366,88

I. Passius per impost corrent 11.a) 62.244,84 65.521,07

II. Passius per impost diferit 11.c) 142.478,76 109.845,81

A-8) Resta de passius 1.287,49 768,93

I. Periodificacions 1.287,49 768,93

TOTAL PASSIU 4.031.978,38 4.400.619,84

B) PATRIMONI NET

B-1) Fons propis 10.1 14.618.045,39 14.011.747,00

I. Fons Mutual 30.050,61 30.050,61

III. Reserves 13.981.696,39 13.721.991,26

3. Altres reserves 13.981.696,39 13.721.991,26

VII. Resultat de l'exercici 606.298,39 259.705,13

B-2) Ajustaments per canvis de valor 10.2 277.462,84 171.332,79

I. Actius financers disponibles per la venda 277.462,84 171.332,79

TOTAL PATRIMONI NET 14.895.508,23 14.183.079,79

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 18.927.486,61 18.583.699,63

Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Balanç corresponent a l’exercici anual acabat a 31 de desembre de 2017.
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I. COMPTE TÈCNIC DE NO-VIDA Notes memòria 2017 2016
I.1. Primes de l'exercici, Netes de reassegurança 19.II.a) 11.023.613,91 10.677.770,12

a) Primes meritades 11.056.316,95 10.710.614,29

A1) Assegurança directa 18 11.054.892,52 10.713.598,56

A3) Variació correcció per deteriorament primes pendents 9.I.f) 1.424,43 (-)2.984,27

b) Primes a la reassegurança cedida (-)32.703,04 (-)32.844,17 

I.2. Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions 323.789,18 320.430,29

a) Ingressos procedents de les inversions immobiliàries 8.a.2) 256.577,45 234.466,56

b) Ingressos d'inversions financeres 9.II.a) 18.283,11 6.674,02

d) Beneficis realizació immobilitzat material i inversions 48.928,62 79.289,71

D2) D'inversions financeres 9.II.a) 48.928,62 79.289,71

I.3. Altres ingressos tècnics 26.636,37 32.777,23

I.4. Sinistralitat de l'exercici neta de reassegurança 19.II.a) (-)9.215.968,92 (-)8.348.159,07 

a) Prestacions pagades de l'assegurança (-)8.800.496,23 (-)7.989.479,29

A1) Assegurança directa (-)8.800.496,23 (-)7.989.479,29

b) Variació de la provisió per a prestacions 13.a) 125.153,60 205.639,46 

B1) Assegurança directa 125.153,60 205.639,46 

c) Despeses imputables a prestacions 12.d) (-)540.626,29 (-)564.319,24 

I.5. Variació altres Provisions Tècniques, Netes Reassegurança 19.II.a) 30.097,33 4.940,21 

I.7. Despeses d'explotació netes 19.II.a) (-)1.144.592,16 (-)1.252.314,91 

a) Despeses d'adquisició 12.d) (-)602.817,50 (-)728.606,25 

b) Despeses d'administració 12.d) (-)541.774,66 (-)523.708,66

I.8. Altres despeses tècniques 19.II.a) (-)173.303,90 (-)559.922,41 

d) Altres 12.d) (-)173.303,90 (-)559.922,41 

I.9. Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions 12.d) (-)108.871,67 (-)119.914,62 

a) Despeses de gestió de les inversions (-)90.040,87 (-)101.083,82 

A1) Despeses de les inversions immobiliàries 8.a.2) (-)90.040,87 (-)101.083,82 

b) Correccions de valor de les inversions (-)18.830,80 (-)18.830,80 

B1) Amortització de les inversions inmobiliàries 8.a.2) (-)18.830,80 (-)18.830,80

I.10. RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE NO-VIDA 761.400,14 755.606,84

Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a l’exercici anual acabat a 31 de desembre de 2017.
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07 COMPTE DE RESULTATS

III. COMPTE NO TÈCNIC Notes memòria 2017 2016

III.1 INGRESSOS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS 327.225,05 237.891,27

a) Ingressos procedents de les inversions immobiliàries 8.a.2) 203.069,35 57.814,42

b) Ingressos procedents de les inversions financeres 9.II.a) 10.175,35 33.894,99

c) Aplicacions de correccions de valor per deteriorament 113.980,35 146.181,86

C2) D'inversions financeres 9.II.a) 113.980,35 146.181,86

III.2 DESPESES DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS (-)365.170,32 (-)365.050,76

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

(-)365.170,32 (-)365.050,76

B1) Amortització immobilitzat material i inversions immobiliàries 5 i 8.a.2) (-)365.170,32 (-)365.050,76 

III.3. ALTRES INGRESSOS 6.153.095,01 6.204.886,33

b) Resta d'ingressos 12.a) 6.153.095,01 6.204.886,33

III.4. ALTRES DESPESES (-)6.062.638,29 (-)6.482.905,71

b) Resta de despeses 12.b) (-)6.062.638,29 (-)6.482.905,71

III.5.SUBTOTAL. (RESULTAT DEL COMPTE NO TÈCNIC) 52.511,45 (-)405.178,87

III.6. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 813.911,59 350.427,97

III.7. IMPOST SOBRE BENEFICIS 11.a) (-)207.613,20 (-)90.722,84

III.8. RESULTAT PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 606.298,39 259.705,13

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

III.10.RESULTAT DE L'EXERCICI 606.298,39 259.705,13

Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a l’exercici anual acabat a 31 de desembre de 2017.
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DE l’any 2018

Quotes de l’exercici

Quotes de socis 11.364.083,00

Ingressos de les Inversions 80.000,00

Ingressos procedents de les inversions financeres

Sinistralitat de l’exercici -9.557.200,00

Prestacions Pagades -9.100.000,00

Variació Prestacions 92.800,00

Despeses Imputables a Prestacions -550.000,00

Variació d’Altres Provisions Tècniques 30.000,00

Despeses d’explotació netes -1.175.000,00

Despeses d’Adquisició -625.000,00

Despeses d’Administració -550.000,00

Altres despeses Tècniques -190.000,00

Ingressos de les inversions 155.000,00

Altres ingressos 27.000,00

733.883,00

Ingressos accesoris 6.298.500,00

Resta de despeses -6.043.425,00

Ingressos de les inversions -195.000,00

60.075,00

Resultat Exercici 793.958,00

Impostos -198.489,50

Resultat de l’exercici 595.468,50

Memòria’17  20
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la Comissió comparteix les conclusions de l’informe emès pel titular de 
la funció d‘auditoria interna, així com les de l’informe emès al respecte 
pels auditors de comptes.

6. Hem rebut l’informe dels auditors en el que informen sobre la seva 
independència, considerem que l’informe és adequat i per tant opi-
nem que la independència dels auditors de la mutualitat no resulta 
compromesa.

7. D’acord amb la informació a què ha accedit la Comissió, i des-
prés del procés de selecció dut a terme, elevem a la Junta Directiva 
les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de 
l’auditor de comptes.

Granollers a 15 de juny de 2018

Josep Blanchart i Santacreu  Pietat Sanjuan Trujillo

Antoni Vila Coll

A l’atenció del President de la Junta Directiva de
MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUAL DE PREVISIÓ SOCIAL
Plaça Pau Casals s/n
08402 - GRANOLLERS

1. La Comissió de Control s’ha reunit en data 15 de maig de 2018 
amb els auditors externs, amb assistència de les persones signants 
d’aquest document, i en ús de les funcions que té atribuïdes, ha 
examinat la documentació següent:

· Els comptes anuals de l’exercici.
· La informació rebuda dels auditors de comptes.
· La documentació estadístico-comptable presentada al supervisor.

També ha rebut quanta informació ha requerit de la direcció i dels 
diferents serveis de la mutualitat.

2. La Comissió de Control s’ha reunit en data 14 de juny de 2018 
amb els auditors interns, amb assistència de les persones signants 
d’aquest document, i en ús de les funcions que té atribuïdes, ha exa-
minat el treball d’auditoria interna realitzat en el transcurs de l’exercici 
2017.

3. La documentació examinada presenta una imatge fidel de la situa-
ció economicofinancera de la mutualitat, considerant que els estats 
comptables s’han elaborat segons el pla general de comptabilitat, 
(d’acord amb el que estableix la vigent normativa d’aplicació), seguint 
els principis comptables generalment acceptats.

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, aquesta Comissió 
entén que els comptes corresponents a l’exercici econòmic de 2017, 
reflecteixen la imatge fidel de la marxa econòmica de la mutualitat, 
el seu funcionament financer que considerem equilibrat i la solvència 
patrimonial respecte a les seves obligacions. En conseqüència es 
proposa a l’Assemblea General l’aprovació dels esmentats comptes.

4. Segons la nostra opinió el resultat de l’auditoria ha contribuït a la 
integritat de la informació financera. La Comissió de Control ha revisat 
els treballs dels auditoris i la informació que ens han facilitat.

5. En quant a l’eficàcia del control intern de la mutualitat, l’auditoria 
interna i els sistemes de gestió de riscos, i després de discutir amb els 
auditors les possibles debilitats del sistema de control intern detectades, 
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Plaça Pau Casals, s/n 08402 GRANOLLERS
Tel. 93 860 01 56 • Fax. 93 879 04 77

www.mutua.org • mutua@mutua.org

mútua de granollers

MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS


