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Informe sobre els comptes anuals consolidats 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals consolidats MÚTUA DE GRANOLLERS, MÚTUA DE 
PREVISIÓ SOCIAL (I'Entitat dominant) i les seves societats dependents (el Grup), que 
compren en el balan¡; a 31 de desembre de 2020, el compte de pérdues i guanys, l'estat de canvis 
en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria, tots ells consolidats, corresponents a 
l'exercici final itzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals consolidats adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Grupa 31 de desembre de 
2020, així com deis seus resultats i fluxos d'efectiu , tots ells consolidats, corresponents a 
l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera 
que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 3 de la memoria consolidada) i, en particular, 
amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de J'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 
d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes 
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de /'auditor en re/ació amb 
l'auditoria deis comptes anua/s consolidats del nostre informe. 

Som independents del Grup de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els 
d'independéncia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals consolidats a 
Espanya, segons alió que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En 
aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han concorregut 
situacions o circumstancies que, d'acord amb alió que estableix l'esmentada normativa reguladora, 
hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient 
adequada pera la nostra opinió. 

Qüestions clau de J'auditoria 

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, 
han estat de la majar significativitat en la nostra auditoria deis comptes anuals consolidats del 
període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria deis 
comptes anuals consolidats en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, 
i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions. 

Oficinas en Alicante, Barcelona , Bilbao, Madrid, Malaga, Valencia , Vigo 
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Valoració de les provisions tecniques 

L'activitat principal de I'Entitat Dominant és la practica d'operacions d'assegurances de no vida, 
fonamentalment en productes d'assistencia sanitaria, així com en el ram de decessos. El Grup 
registra comptablement les obligacions assumides amb els seus mutualistes en l'epígraf 
provisions técniques que inclou les provisions per a prestacions pera cobrir el cost estimat deis 
sinistres ocorreguts fins a la data de tancament de l'exercici, així com en l'epígraf d'altres 
provisions tecniques que inclou els compromisos adquirits amb els seus mutualistes en materia 
de l'asseguranr;:a de decessos. 

Tal com s'indica a la nota 15 de la memoria consolidada adjunta, les provisions tecniques 
representen, a 31 de desembre de 2020, un import significatiu (3.121 milers d'euros) en el 
passiu del Grup. 

En aquest sentit, el calcul de les provisions per a prestacions per a atendre els compromisos 
amb origen en els sinistres ocorreguts amb anterioritat al tancament de l'exercici, és una 
estimació significativa efectuada per la Direcció del Grup, influida pels metodes de projecció i 
assumpcions utilitzades, els quals es basen en els comportaments histories de liquidació de 
sinistres, així com en les característiques tecniques i actuarials deis productes comercialitzats 
conforme a la normativa aplicable. Així mateix, el calcul de la provisió per decessos, és una 
estimació que requereix la utilització de metodes i calculs actuaríais, que impliquen la utilització 
de hipótesis financeres i biometriques. Per tot l'indicat anteriorment, la valoració de les 
provisions tecniques s'ha considerat clau en la nostra auditoría. 

Els nostres procediments d'auditoria, realitzats amb la participació deis nostres especialistes 
actuarials, han inclós, entre d'altres: 

• Revisió del disseny i implementació del control intern establert pel Grup en els processos 
d'estimació de les provisions tecniques. 

• Conciliació de les bases de dades utilitzades pel calcul de les provisions tecniques amb 
comptabilitat. 

• Procediments analítics substantius sobre l'evolució i estat de la suficiencia de la provisió 
per prestacions. 

• Comprensió de la metodología emprada i de les principals hipótesis aplicades en el 
calcul de les provisions tecniques, així com del compliment de la normativa vigent. 

• Verificació deis imports corresponents a costos mitjos i nombre de sinistres utilitzats en el 
calcul de la provisió per sinistres ocorreguts i pendents de declarar. 

• Pera una mostra de productes seleccionats , recalcul de la provisió pera assegurances 
de decessos, considerant les condicions tecniques i económiques contingudes en els 
contractes d'asseguranr;:a i les establertes per la normativa vigent. 

Tanmateix, hem avaluat l'adequació deis desglossaments d'informació relatius a prov1s1ons 
tecniques, facilitats en les notes deis comptes anuals consolidats, requerits pel marc normatiu 
d'informació financera que resulta d'aplicació (veure Notes 5.12 i 15 de la memoria consolidada 
adjunta). 
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Altra informació: Informe de gestió consolidat 

L'altra informació compren exclusivament !'informe de gestió consolidat de l'exercici 2020, la 
formulació de la qual és responsabilitat deis membres de la Junta Directiva de I'Entitat dominant 
i no forma part integrant deis comptes anuals consolidats. 

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals consolidats no cobreix !'informe de gestió 
consolidat. La nostra responsabilitat sobre !'informe de gestió consolidat, de conformitat amb allo 
que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, consisteix a avaluar i 
informar sobre la concordan9a de !'informe de gestió consolidat amb els comptes anuals 
consolidats, a partir del coneixement del Grup obtingut en la realització de l'auditoria deis 
esmentats comptes i sense incloure informació diferent de l'obtinguda com a evidencia durant la 
mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat consisteix a avaluar i informar de si el contingut i 
presentació de !'informe de gestió consolidat són conformes a la normativa que resulta 
d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que existeixen incorreccions 
materials, estem obligats a informar d'aixo. 

Sobre la base del treball realitzat, segons allo descrit en el paragraf anterior, la informació que 
conté !'informe de gestió consolidat concorda ambla deis comptes anuals consolidats de l'exercici 
2020 i el seu contingut i presentació són conformes amb la normativa que resulta d'aplicació. 

Responsabilitat de la Junta Directiva i de la Comissió de Control en relació 
amb els comptes anuals consolidats 

Els membres de la Junta Directiva de I'Entitat dominant són responsables de formular els 
comptes anuals consolidats adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i deis resultats consolidats del Grup, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera aplicable al Grup a Espanya, i del control intern que considerin necessari 
per permetre la preparació de comptes anuals consolidats lliures d'incorrecció material, a causa 
de frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals consolidats, els membres de la Junta Directiva de I'Entitat 
dominant són responsables de la valoració de la capacitat del Grup per continuar coma empresa 
en funcionament, revelant, segons correspongui , les qüestions relacionades amb empresa en 
funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si els 
esmentats administradors tenen la intenció de liquidar el Grupo de cessar les seves operacions, 
o si no existeix cap altra alternativa realista. 

La Comissió de Control de I'Entitat dominant és responsable de la supervisió del procés 
d'elaboració i presentació deis comptes anuals consolidats. 

Responsabilitats de !'auditor en relació amb l'auditoria deis comptes 
anuals consolidats 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals consolidats en 
el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe 
d'auditoria que conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no 
garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 
d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. 
Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o 
de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques 
que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals consolidats. 
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Com a part d'una auditoría de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria 
de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d'escepticisme professional durant tota !'auditoría. També: 

• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals consolidats, a 
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a 
aquests riscos i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una 
base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau 
és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot 
implicar col ·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament 
errónies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant pera !'auditoría ambla finalitat de dissenyar 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies , i no amb la 
finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern del Grup. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels membres de la Junta 
Directiva de I'Entitat dominant. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part deis membres de la Junta Directiva 
de I'Entitat dominant, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en 
!'evidencia d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material 
relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la 
capacitat del Grup per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix 
una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria 
sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals consolidats o, si aquestes 
revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres 
conclusions es basen en !'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe 
d'auditoria. No obstant aixó, fets o condicions futurs poden ser la causa que el Grup deixi de 
ser una empresa en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals consolidats, 
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals consolidats representen les 
transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

• Obtenim evidencia suficient i adequada en relació amb la informació financera de les entitats 
o activitats empresarials dins del Grup per expressar una opinió sobre els comptes anuals 
consolidats. Som responsables de la direcció, supervisió i realització de !'auditoría del Grup. 
Som els únics responsables de la nostra opinió d'auditoria. 

Ens comuniquem ambla Comissió de Control de I'Entitat dominant en relació amb, entre altres 
qüestions, l'abast i el moment de realització de !'auditoría planificats i les troballes significatives 
de !'auditoría, aixi com qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el 
transcurs de !'auditoría. 

També proporcionem a la Comissió de Control de I'Entitat dominant una declaració de que hem 
complert els requeriments d'etica aplicables, inclosos els d'independencia, i ens hi hem 
comunicat per informar sobre aquelles qüestions que raonablement puguin comportar una 
amena¡;;a pera la nostra independencia i, si escau, de les corresponents salvaguardes. 
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Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la Comissió de Control de I'Entitat 
dominant, determinem les que han estat de la majar significativitat en l'auditoria deis comptes 
anuals consolidats del període actual i que són, en conseqüéncia, les qüestions clau de 
l'auditoria. 

Descrivim aquestes qüestions en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals 
o reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

Informe addicional pera la Comissió de Control de I'Entitat dominant 

L'opinió que s'expressa en aquest informe és coherent amb alió que es manifesta en el nostre 
informe addicional pera la Comissió de Control de I'Entitat dominant de data 7 d'abril de 2021 . 

Període de contractació 

L'Assemblea General Ordinaria de I'Entitat dominant que va tenir lloc el 28 de juny de 2018 ens 
va nomenar auditors del Grup per un període de 3 anys, comptats a partir de l'exercici finalitzat 
el31 de desembre de 2018. 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

MAZARS AUDITORES, 
S.L.P. 

2021 Núm. 20/21/07657 

IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR ........................... 
Informe d'auditorid de comptes subjectc 

a la norm ativa d'auditori<J de comptes 
espanyola o internacional 
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• Balanc;: consolidat 
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• Estat de Canvis en el Patrimoni Net consolidat 
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- Annex 11: Detall inversions financeres 
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MÚTUA DE GRANOLLERS, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL 1 SOCIETATS DEPENDENTS 

BALAN<; CONSOLIDAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019 
(Expressat en Euros) 

A) ACTIU Notes memoria 2020 2019 

A-1) Efectiu i altres actius equivalents 10./.a) 1.507.604,14 1.183.915,97 

A-4) Actius financers disponibles pera la seva 
10./.c) venda 7_863.222,73 6.888.874,17 

l. lnstruments de patrimoni 7.863.222 ,73 6.888.874,17 

A-5) Préstecs i partides al cobrament 10./.a) 870.478,45 982.018,44 
V. Credits per operacions d'asseguranc;:a directa 16.956,01 7.828,56 
IX. Altres credits 10./.d 853.522,44 974.189,88 

A-9) lmmobilitzat material i inversions 
immobiliaries 14.784.882,99 14.897.244,02 

l. lmmobilitzat material 6 6.892.496,82 6.882.863,61 

11. lnversions immobiliaries 7 7.892.386,17 8.014.380,41 

A-1 O) lmmobilitzat intangible 8 161.807,46 40.327,67 

111. Altre actiu intangible 161.807,46 40.327,67 

A-11) Participacions en entitats del grup i 
10./.a i b) associades 70.216,25 59.326,47 

Participacions en posta per equivalencia 70.216,25 59.326,47 

A-12) Actius fiscals 13.b) 42.752,72 77.773,36 
11. Actius per impost diferit 42.752,72 77.773,36 

A-13) Altres actius 208.131,75 155.201,55 
111. Periodificacions 51.214,19 46.698,50 
IV. Resta d'actius 156.917,56 108.503,05 

TOTAL ACTIU 25.509.096,48 24.284.681,65 

Les Notes descrites en la Memoria adjunta formen part integrant del Balanc;: Consolidat 
corresponent a l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2020 
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MÚTUA DE GRANOLLERS, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL 1 SOCIETATS DEPENDENTS 

BALANc; CONSOLIDAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019 
(Expressat en Euros) 

Notes 
PASSIU 1 PATRIMONI NET memoria 2020 2019 

A) PASSIU 

A-3) Debits i partides a pagar 10. /.a) 4.235.354,23 4. 795.758,70 
111. Deutes per operacions d'asseguranc;:a 8. 742,45 18.468,17 
IV. Deutes per operacions de reasseguranc;:a 11.422,94 11.618,97 
VII. Deutes amb entitats de credit 10.11/.b) 2.502.123,19 3.001.199, 99 
IX. Altres deutes 10./.e) 1. 713.065,65 1. 764.471 '57 

A-5) Provisions tecniques 15.a) 3.121.192,02 2.573.967,16 
IV. Provisions pera prestacions 2.372. 774,85 1.863.249,03 
VI. Altres provisions tecniques 748.417,17 710.718,13 

A-6) Provisions no tecniques 20.203,84 18.850,49 
11. Provisió pera pensions i obligacions similars 16 20.203,84 18.850,49 

A-7) Passius fiscals 13.b) 213.445,09 210.661,84 
l. Passius per impost corrent 43.567,57 85.197,34 
11. Passius per impost diferit 169.877,52 125.464,50 

A-8) Resta de passius 524,07 (394,88) 
l. Periodificacions 524,07 (394,88) 

TOTAL PASSIU 7.619. 943,21 7.598.843,31 

B) PATRIMONI NET 

B-1) F ons propis 17. 1 02.751' 15 16.084.427,13 
l. Fons Mutual 11 . /.a) 30.050,61 30.050,61 

111. Reserves 11 . /.cid) 16.054.376,89 15.342.627,93 
1. Altres reserves 11 . /.c) 15.784.804,70 15.423.601,39 
3. Reserves en societats consolidades 11./.d) 269.572,19 (80.973,46) 

VIII. Resultat de l'exercici 12 1.018.323,65 711.748,59 

B-2) Ajustaments per canvis de valor 11 .111 355.060,82 208.910,33 
l. Actius financers disponibles pera la venda 355.060,82 208.910,33 

B-4) Socis externs 11 .11 460.565,26 392.500,88 

TOTAL PATRIMONI NET 17.918.377,24 16.685.838,34 

TOTAL PASSIU 1 PATRIMONI NET 25.509.096,48 24.284.681,65 

Les Notes descrites en la Memoria adjunta formen part integrant del Balanc;: Consolidat 
corresponent a l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2020 



MÚTUA DE GRANOLLERS, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL 1 SOCIETATS DEPENDENTS 

COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS CONSOLIDAT CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS 

AL 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019 

(Expressat en Euros) 

l. COMPTE TECNIC DE NO-VIDA 

1.1. Primes de l'exercici, Netes de reassegurant;:a 
a) Primes meritades 

a1) Asseguranc;a directa 
a3) Variació correcció per deteriorament primes pendents 

b) Primes a la reasseguranc;:a cedida 

1.2. lngressos de l'immobilitzat material i de les inversions 
a) lngressos procedents de las inversions immobiliaries 
b) lngressos d'inversions financeres 
d) Beneficis realització immobilitzat material i inversions 

dl) D'inversions financeres 

1.3. Altres ingressos tecnics 

1.4. Sinistralitat de l'exercici neta de reassegurant;:a 
a) Prestacions pagades de l'asseguranc;:a 

a 1) Asseguran~a directa 
b) Variació de la provisió pera prestacions 

b 1) Asseguran~a directa 
e) Despeses imputables a prestacions 

1.5. Variació altres Provisions Tecniques, Netes Reassegurant;:a 

l. 7. Despeses d'explotació netes 
a) Despeses d'adquisició 
b) Despeses d'administració 

1.8. Altres despeses tecniques 
d) Altres 

l. 9. Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions 
a) Despeses de gestió de les inversions 

a1) Despeses de les inversions immobiliaries 
b) Correccions de valor de les inversions 

b1) Amortització de les inversions immobiliaries 

Perdues procedents de l'immobilitzat material i de les 
e) inversions 

el) De les inversions finaneeres 

1.10. RESULTAT DEL COMPTE TECNIC DE NO-VIDA 

Notes 
memoria 

21.1/.a) 

20 
10. /.f) 

10.1/.a) 

10.1/.a) 

21.11. a) 

21.11. a) 

14.d) 

21.1/.a) 

21.11. a) 
14.d) 
14.d) 

21.1/.a) 
14.d) 

14.d) i 
10.1/.a) 

14.d) 

14.d) 

10.1/.a) 

2020 

11 . 553.374,20 
11 .584.952,65 
11 .590. 151 ,62 

(5. 198, 97) 
(31.578,45) 

277.691,34 
258.382,72 

19.308,62 

21.538,88 

(8.342.644, 13) 
(7.328.268, 19) 
(7.328.268, 19) 

(499.279,03) 
(499.279,03) 

(515 .096,91) 

(37.699,04) 

(1 .035.487 ,02) 
(460.022,93) 
(575.464,09) 

(161.465,26) 
(161.465,26) 

(136.165,62) 
(97.849,30) 
(97.849,30) 
(32 . 782,44) 

(32.782,44) 

(5.533,88) 
(5.533,88) 

2.139.143,35 

Les Notes descrites en la Memoria adjunta formen part integrant del Compte de Perdues i Guanys 
Consolidat corresponent a l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2020 

5 

2019 

11.393.666,04 
11.425.719,40 
11.425.926,66 

(207,26) 
(32.053 ,36) 

448.317,64 
258.318,42 

6.357,01 
183.642,21 
183.642,21 

25.864,31 

(9. 970.461 ,49) 
(9.240.415, 76) 
(9.240.415,76) 

(178.832,27) 
(178.832 ,27) 

(551.213,46) 

17.670,58 

(1.107.649,83) 
(550.170,56) 
(557.479,27) 

(159.834,75) 
(159.834,75) 

(1 06.452, 99) 
(101. 748,07) 
(101.748,07) 

(4.704,92) 

(4.704,92) 

541.119,51 



MÚTUA DE GRANOLLERS, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL 1 SOCIETATS 
DEPENDENTS 

COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS CONSOLIDAT CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS 

AL 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019 

(Expressat en Euros) 

111. COMPTE NO TECNIC 

111.1. INGRESSOS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL 1 DE LES INVERSIONS 

a) lngressos procedents de les inversions immobiliaries 

b) lngressos procedents de les inversions financeres 

e) Aplicacions correccions valor immobilitzat i inversions 

e) lngressos d'entitats incloses en la consolidació 
e1) Participació en beneficis d'entitats posades en 

equivalencia 

111.2. DESPESES DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL 1 DE LES INVERSIONS 

b) Correccions de valor de immobilitzat material i inversions 
b1) Amortització immobilitzat material i inversions 
immobiliaries 

e) Perdues procedents de immobilitzat material i de inversions 

cd De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliaries 

111.3. Al TRES INGRESSOS 

b) Resta d'ingressos 

b,) Prestacions serveis assistencials 

bz) Prestacions serveis assistencials interns 

b3) Al tres 

111.4. Al TRES O ESPESES 

b) Resta de des peses 

b,) Resta despeses no tecniques 

bz) Eliminació transaccions internes 

111.5.SUBTOTAL. (RESULTAT DEL COMPTE NO TECNIC) 

111.6. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 

111. 7. IMPOST SOBRE BENEFICIS 

111.8. RESULTAT PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 

111. 1 O RESUL TAT DE l'EXERCICI 

111. 11 RESUL TAT ATRIBÜIT A SOCIS EXTERNS 
111.12 RESULTAT DE L'EXERCICI ATRIBÜIT A LA SOCIETAT 

DOMINANT 

Notes 
memoria 

10.1/.a) 

10.11/.a) 

10.1/.b) 

6 

14.a) 

14.b) 

13.a) 

11 .11 

2020 

530.276,59 

455.619,98 

18.759,29 

45.007,75 

10.889,57 

10.889,57 

(783.286,94) 

(783.286,94) 

(783.286, 94) 

4.233.233,32 

4.233.233,32 

8.704.980,52 

(4.472.893, 12) 

1. 145,92 

4. 683.616,89 

4.683 .616,89 

9. 156.510,01 

(4.472.893, 12) 

(703.393,92) 

1.435. 749,43 

(334.430,65) 

1.101.318,78 

1.101 .318,78 

(82.995, 13) 

1.018.323,65 

Les Notes descrites en la Memoria adjunta formen part integrant del Compte de Perdues i 
Guanys Consolidat corresponent a l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2020 

6 

2019 

537.099,76 

525.553,97 

(5.431 ,08) 

16.976,87 

16.976,87 

(859.380,05) 

(838. 946,55) 

(838. 946, 55) 

(20.433,50) 

(20.433' 50) 

4.509.517,93 

4.509.517,93 

9. 919.261,67 

(5.424. 913,33) 

15.169,59 

3.589.848,33 

3.589.848,33 

9.014.761,66 

(5.424. 913,33) 

597.389,31 

1.138.508,82 

(295.267,41) 

843.241,41 

843.241,41 

(131.492,82) 

711.748,59 



~ .. ~~ .M~r.~~:· 

MÚTUA DE GRANOLLERS MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL 1 SOCIETATS DEPENDENTS 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019 
(Expressat en euros) 

A) Estat d'ingressos i despeses reconegudes 

1) Resultat del compte de perdues i guanys 

11) Altres ingressos i despeses reconeguts 

11.1 Actius financers disponibles pera la venda 

Guanys i perdues per valoració 

lmports transferits al compte de perdues i guanys 

11.8. Altres ingressos i despeses reconeguts 

Atribució del resultat a socis externs 

11.9 lmpost sobre beneficis 

111) Total d'ingressos i despeses reconeguts 

Notes 
memoria 

11 .111 

11 .11 

13 

2020 

1.018.323,65 

185.029,70 

9.837,72 

110.660,17 

(76.381,87) 

1.247.469,27 

2019 

711.748,59 

264.952,09 

175.323,76 

(110.068, 96) 

1.041. 955,48 

Les Notes descrites en la Memoria adjunta formen part integrant del Estat de Canvis en el Patrimoni Net Consolidat corresponent a l'exercici anual acabat a 31 de 
desembre de 2020 

..... 



~ .. ~~ ~~~!.~~:· 

MÚTUA DE GRANOLLERS MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL 1 SOCIETATS DEPENDENTS 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019 
(Expressat en euros) 

B) Estats total de canvis en el patrimoni net 

Notes Reserves Reserves de Reserves Resultat del lnteressos 
Ajustaments Subvencions de 

memoria Fons Mutual Revalorització 
I'Entitat 

consolidades exercict socis externs de valor rebudes Total Dominant 

SALDO FINAL DE L'ANY 2018 30.050,61 1.161 .023,45 13.873.212,73 (265 .943,06) 574 .335,02 281 .008,06 10.196,26 15.663.883 ,11 

l. Ajustaments per canvis de criteri 2018 

SALDO AJUSTAT, INICI DE L"ANY 2019 30.050,61 1.161 .023,45 13 .873 .212,73 (265 .943 ,06) 574.335,02 281.008,06 10.196,26 15 .663 .883,11 

l. Total ingressos i despeses reconeguts 711 .748,59 131.492,82 198.714,07 1.041. 955,48 
11. Operacions amb socis o propietaris (20.000,00) (20.000,00) 

6. Adquisició de participacions de socis externs 
111. Al tres variacions del patrimoni net 

3. Altres variacions 
Distribució del resultat de l"exercici 2018 389.365,21 184.969,60 (574.335,02) 
Al tres 

SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 30.050,61 1.161 .023,45 14.262.577,94 (80.973,46) 711 .748,59 392.500,88 208.910,33 16 .685.838,34 

l. Ajustaments per canvis de criteri i errors 2019 

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 30.050,61 1.161 .023,45 14.262 .577,94 (80. 973,46) 711 .748,59 392.500,88 208.910,33 16.685.838,34 

l. Total ingressos i despeses reconeguts 1.018.323,65 82.995,13 146.150,49 1.247.469,27 
11. Operacions amb socis o propietaris (14.930,75) (14.930,75) 

6. Adquisició de participacions de socis externs 
111. Al tres variacions del patrimoni net 

3. Altres variacions 
Distribució del resultat de l"exercici 2019 4 361 .203,31 350.545,65 (711. 748,59) 

Al tres 

SALDO, FINAL DE L'ANY 2020 30.050,61 1.161 .023,45 14.623 .781,25 269.572,19 1.018.323,65 460.565,26 355.060,82 17.918.377,24 

00 
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MÚTUA DE GRANOLLERS, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA 1 SOCIETATS DEPENDENTS 

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDAT CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS 
A 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019 
(Expressat en Euros) 

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 

A. 1) Activitat asseguradora 

1.- Cobraments per primes asseguran~a directa i coasseguran~a 

2.- Pagaments de prestacions asseguran~a directa i coasseguran~a 

4.- Pagaments de prestacions reasseguran~a acceptada 

7.- Altres cobraments d'explotació 

8.- Al tres pagaments d'explotació 

9.- Total cobraments d'efectiu de l'activitat asseguradora 

10.- Total pagaments d'efectiu de l'activitat asseguradora 

A.2) Altres activitats d'explotació 

3.- Cobraments d'altres activitats 

4. - Pagaments d'altres activitats 

5.- Total cobraments d'efectiu d'altres activitats d'explotació 

6.- Total pagaments d'efectiu d'altres activitats d'explotació 

7.- Cobraments i pagaments per impostas sobre beneficis 

A.3) Total fluxos d'efectiu nets d'activitats d'explotació 

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 

B. 1) Cobraments d'activitats d'inversió 

2.- lnversions immobiliaries 

4.- lnstruments financers 

6.- lnteressos cobrats 

9.- Altres cobraments relacionats amb activitats d'inversió 

10.- Total cobraments d'efectiu de les activitats d'inversió 

B.2) Pagaments d'activitats d'inversió 

1 . - lmmobilitzat material 

2.- lnversions immobiliaries 

3.- Actius intangibles 

4.- lnstruments financers 

7.- Altres pagaments relacionats amb activitats d'inversió 

8.- Total pagaments d'efectiu de les activitats d'inversió 

B.3) Total fluxos d'efectiu d'activitats d'inversió 

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITAS DE FINANCIACIÓ 

C. 1) Cobraments d'activitats de financiació 

2.- lnteressos cobrats 

5.- Altres cobraments relacionats amb activitats de financiació 

6. - Total cobraments d'efectiu de les activitats de financiació 

C.2) Pagaments d'activitats de financiació 

6.- Adquisició de valors propis 

7.- Altres pagaments relacionats amb activitats de finan~ament 

8.- Total pagaments d'efectiu de les activitats de finan¡;ament 

(.3) Total fluxos d'efectiu nets d'activitats de financiació 

Total augment 1 disminucions d'efectiu i equivalents 

Efectiu i equivalents a l'inici del període 

Efectiu i equivalents al final del període 

Components de l'efectiu i equivalents al final del període 

1.- Caixa i bancs 

Total Efectiu i equivalents al final del període 

2020 2019 

11.612.602,62 11.460.553,87 
7.996.132, 70 9.402.247,14 

25.276,75 18.611,63 

1. 758.699,23 2.550.740,18 
11.637.879,37 11.479.165,50 

9.754.831,93 11.952.987,32 

4.355.086,26 4.509.517,93 

4.683.616,89 3.589.848,33 

4.355.086,26 4.509.517,93 

4.683.616,89 3.589.848,33 
(189.899,65) (156.119, 90) 

1.364.617,16 289.727,88 

714.002,70 783.872,39 

235.518,65 1.580.842,24 
19.308,62 6.357,01 

968.829,97 2.371.071,64 

436.640,59 444.527,99 
7.060,42 

163.304,16 1.478,14 
1.014. 999,87 1.620.620,03 

13.352,33 
1.614. 944,62 2.087.038,91 

(646.114,65) 284.032,74 

143.111,12 161.000,00 
143 .111,12 161 .000,00 

537.925,46 703.152,46 
537.925,46 703.152,46 

(394.814,34) (542. 152,46) 
323.688,17 31.608,16 

1.183.915,97 1.152.307,81 
1.507.604,14 1.183.915,97 

1.507.604,14 1.183.915,97 

1.507.604,14 1.183.915,97 
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MEMORIA CONSOLIDADA DE L'EXERCICI 2020 

La present memoria consolidada es formula amb l'objecte de completar, ampliar i comentar la 
informació inclosa en el balan<; consolidat, el compte de perdues i guanys consolidat, l'estat de 
canvis en el patrimoni net consolidat i l'estat de fluxos d'efectiu consolidat. 

1 - ACTIVITAT DE L'ENTITAT DOMINANT 

MÚTUA DE GRANOLLERS, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL, en endavant l'Entitat Dominant, és la 
cap<;:alera del GRUP MÚTUA DE GRANOLLERS (en endavant "el Grup"). L'Entitat Dominant va 
succeir la persona jurídica de Germandat amb el nom de NOSTRA SENYORA DEL CARME, 
establerta a Granollers, el 17 d'octubre de 1866. Es regeix per les disposicions relatives a 
Mutualitats de Previsió Social i pels seus propis Estatuts. Figura inscrita al Registre de Mutualitats 
de Previsió Social Voluntaria de Catalunya amb el núm. 11 i al Registre Mercantil de Barcelona, 
foli 20, volum 23.332, full B-51.205. 

Durant l'exercici 2017, i d'acord ambla normativa vigent de Solvencia, l'Assemblea General de 
Mutualistes de l'Entitat Dominant va aprovar la modificació dels estatuts per eliminar de la 
denominació social la menció de "A PRIMA FIXA". Aquest acord, es va elevar a públic mitjan<;:ant 
escriptura del notari Javier Franch Valverde, amb data 27 de setembre de 2017. 

El seu domicili social es troba a Granollers, Pla<;:a Pau Casals s/n. L'exercici economic coincideix 
amb l'any natural. Per donar compliment al seu objecte social, l'Entitat Dominant s'organitza en 
dues activitats ben diferenciades: 

a) Activitat asseguradora 

Dóna cobertura als socis mutualistes i a les persones assegurades contra circumstancies o fets 
de caracter fortuil i previsible tals com mort, accident, invalidesa, malaltia, intervenció 
quirúrgica, hospitalització, etc. El resultat de les seves operacions, a excepció dels 
extraordinaris i la despesa per impost, figura al compte de perdues i guanys tecnic. 

Opera als rams de Malaltia i de Decessos, d'acord amb la classificació dels Rams 
d' Assegurances establerts a la Llei 2012015, de 14 de Juliol, d'Ordenació, Supervisió i 
Solvencia de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores ("LOSSEAR"). 

Pera l'exercici de les seves operacions, s'estructura de la següent manera: 

• Serveis Centrals: concentra les tasques tecniques, administratives i de direcció general. 
• Xarxa Territorial Comercial i de Sinistres: el seu ambit d'actuació és el Valles Oriental, 

concretament a Granollers, Sant Celoni i Caldes de Montbui, a Arbúcies i Barcelona. 

b) Activitat assistencial 

Les activitats accessories que du a terme l'Entitat Dominant corresponen a l'explotació de 
l'activitat d'assistencia sanitaria: Presta tota mena de serveis relacionats amb l'assistencia 
sanitaria a particulars, podent concertar els seus propis serveis amb persones o entitats 
privades o públiques. La totalitat d'aquestes operacions es mostren al compte de perdues i 
guanys no tecnic. 
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L'Entitat Dominant pot operar en tot el territori catala amb autorització de la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i Tresor, figurant inscrita en el seu registre especial amb la 
clau 0011. 

L'Entitat Dominant esta subjecta a la normativa i regulacions de les entitats asseguradores 
operants a Espanya, constitui"da principalment, perla Llei 10/2015, de 14 de juliol de 2015, pel 
qual s'aprova la nova Llei d'Ordenació, Supervisió i Solvencia de les entitats asseguradores i 
reasseguradores, i pel R.D. 1060/2015, de 20 de novembre de 2015, pel qual s'aprova el nou 
Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i d'altres disposicions vigents. Tanmateix, l'Entitat 
Dominant esta subjecta a la Llei 10/2003, de 30 de Juny sobre Mutualitats de Previsió Social de 
la Generalitat de Catalunya. 

L'Entitat Dominant manté una separació económica i financera entre l'activitat asseguradora i 
l'activitat assistencial, disposant dels registres necessaris per portar la comptabilitat separada 
d'ambdues arees. 

2 - PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ 

La relació de les societats que formen part del perímetre de consolidació, totes elles sense 
cotització oficial en borsa, incloses a consolidació a 31 de desembre de 2020 i 2019, així com la 
informa ció més rellevant relacionada amb les mateixes, es detallen a l' Annex l. 

L'exercici economic de totes les societats incloses en el perímetre de consolidació estanca el 31 
de desembre, i s'han utilitzat els compte anuals de l'exercici 2020 perla consolidació. 

No s'ha exclos cap societat del grup en el perímetre de consolidació. 

2. 1 - Societats dependents 

Són totes aquelles participades en que es posseeix la majoria dels drets de vot, i que juntament 
amb l'Entitat Dominant constitueixen una unitat de decisió. Són objecte de consolidació aplicant 
el metode d'integració global (veure detall a l' Annex 1). 

2.2 - Societats multigrup 

Són aquelles en que el Grup comparteix amb tercers a parts iguals, la gestió de les seves 
activitats. S'integren en el perímetre de consolidació aplicant el metode d'integració 
proporcional (durant l'exercici 2020 i 2019, el Grup no té societats multigrup). 

2. 3 - Societats associades 

Són aquelles participacions en les que el Grup exerceix una influencia notable en la seva gestió, i 
no són dependents o multigrup. S'integren en el perímetre de consolidació aplicat el metode de 
posada en equivalencia (veure detall a l'Annex 1). 

2. 4 - Canvis en el perimetre de consolidació 

Durant l'exercici 2020 i 2019 no s'ha produil canvis en el perímetre de consolidació del Grup. 
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3 - BASES DE PRESENTA CIÓ 

Els comptes anuals consolidats deis exercicis 2020 i 2019 s'han preparat d'acord amb el Pla de 
Comptabilitat d' Entitats Asseguradores, aprovat pel Reial Decret 131712008 de 24 de Juliol i 
modificat posteriorment pel Reial Decret 1736/201 O, de 23 de desembre, així com per les 
normes per a la formulació de comptes anuals consolidades aprovades pel Reial Decret 
1159/2010 de 17 de setembre, i la resta de legislació mercantil vigent. 

3.1 - lmatge fidel 

En compliment amb la legislació vigent, la Junta Directiva de l'Entitat Dominant ha formulat 
aquests comptes anuals consolidats amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i deis resultats, així com de l'estat de fluxos de tresoreria del Grup. 

Els comptes anuals consolidats del exercici 2020 s' han preparat a partir deis registres 
comptables de les societats que formen part del perímetre de consolidació, havent-se aplicat les 
disposicions legals vigents en materia comptable i es sotmetran a l'aprovació de 1' Assemblea 
General Ordinaria de Mutualistes de I'Entitat Dominant, estimant que seran aprovats sense 
modificacions. 

Tanmateix, els comptes anuals consolidats de l'exercici 2019 van ser aprovats per l'Assemblea 
General Ordinaria de Mutualistes celebrada el 28 de octubre del 2020. 

3. 2 - Principis comptables no obligatoris aplicats 

En la preparació deis comptes anuals consolidats, s'han seguit els criteris descrits en la Nota 5 
sobre Normes de Registre i Valoració, aplicant-se tots els principis comptables obligatoris que 
poguessin tenir efecte significatiu sobre elles mateixes. 

3. 3 - Aspectes critics de la valoració i estimació de la incertesa 

En la prepara ció deis comptes anuals consolidats del Grup pels exercicis 2020 i 2019, la Junta 
Directiva de I'Entitat Dominant ha utilitzat judicis i estimacions que afecten a l'aplicació de les 
polítiques comptables, als saldos d'actius, passius, ingressos i despeses i al desglossament 
d'actius i passiu contingents a la data d'emissió deis present comptes anuals consolidats. 

Les estimacions estan basades en !'experiencia historica i en altres factors diversos que són 
entesos com raonables d'acord amb les circumstancies actuals, els seus resultats constitueixen la 
base per establir el valor comptable deis actius i passius que no son facilment determinables 
mitjanr;:ant altres fons. Les estimacions són revisades de forma continuada. Tot i així, la 
incertesa inherent a les estimacions podrien conduir a resultats que requereixin ajust deis valors 
comptables deis actius i passius afectats en el futur. 

Efecte de la situació de crisi sanitaria generada pel coronavirus (Covid-19) en l'activitat de la 
Mútua 

Les circumstancies excepcionals ocorregudes durant l'exercici 2020 van motivar la publicació del 
Reial Decret 463/2020, de 14 de marr;: de 2020, pel que es va declarar l'estat d'alarma pera la 
gestió de la situació de crisi sanitaria generada pel coronavirus (COVID-19), que va entrar en 
vigor el mateix dia 14 de marr;:, i la publicació del Reial Decret Legislatiu 8/2020, de 17 de marr;:, 
de mesures urgents extraordinaries per fer front a !'impacte economic i social del COVID-19, 
entre altres publicats posteriorment. 

La sinistralitat de les polisses, que inclou el cost individualitzat deis sinistres així com les 
despeses necessaries per a la seva tramitació, ha tancat l'exercici 2020 amb una taxa d' un 
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72,20%, un 15,30% inferior a l ' exercici 2019. Aquesta davallada ha estat conseqü€mcia directa de 
la Covid-19 ja que durant els mesos durs de la pandemia s'ha produil una disminució de la 
freqüentació, especialment en l'ambit de l'assistencia ambulatoria i programada. Aquesta 
reducció en l' ús dels serveis medies per part dels assegurats ha suposat un reducció sense 
precedents en l 'índex de sinistralitat. 

La Junta Directiva no espera que la pandemia tingui un efecte significatiu sobre l'activitat del 
exercici 2021. 

Les estimacions principals relatives als fets futurs a la data de formulació dels comptes anuals 
consolidats que tenen un risc de requerir correccions significatives en actius i passius, són els 
següents: 

a) Arrendaments 

L'Entitat Dominant i les societats dependents mantenen contractes d'arrendament pel 
desenvolupament de les seves activitats amb un conjunt de propietaris d'immobles. 

La classificació d'aquests arrendaments amb operatius o financers requereix que el Grup 
determini, basada en l'avaluació dels termes i condicions d'aquests contractes, que retenen 
tots els riscos i beneficis de la propietat dels béns, i en conseqüencia amb aquesta avaluació 
els contractes seran classificats amb arrendaments operatius o com arrendaments financers. 

b) Fiscalitat 

Segons estableix la legislació vigent, els impostas no es poden considerar definitivament 
liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals, o hagin transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. En opinió de la Junta 
Directiva de l'Entitat Dominant no existeixen contingencies que puguin resultar en passius 
addicionals de consideració pel Grup en cas d'inspecció. 

e) Pensions 

El cost dels plans de pensions de prestació definida es determinen mitjan~ant valoracions 
actuarials. Les valoracions actuarials requereixen la utilització d'hipotesis sobre els tipus de 
descompte, la rendibilitat dels actius, els increments dels salaris, les taules de mortalitat i 
els augmentes en les pensions de la Seguretat Social. 

Aquestes estimacions estan subjectes a incerteses significatives degut al llarg termini de 
liquidació d'aquests plans. El passiu corresponent a aquests plans de pensions a 31 de 
desembre de 2020 i 2019 és de 20 i 19 milers d'euros, respectivament (vegeu Nota 16). 

d) Deteriorament d'actius no financers 

El Grup sotmet anualment a la prava de deteriorament de valor a aquets actius quan 
existeixen indicadors del seu deteriorament. Aquestes proves estan basades en hipotesis 
sobre els tipus de descompte, variacions anuals del valor del sol i de la construcció, etc. 
Aquestes estimacions estan subjectes a incerteses significatives degut a la seva naturalesa. 

e) Vida útil 

Les amortitzacions de l'immobilitzat intangible, material e immobiliari, es fan tenint en 
compte les estimacions de vides útils d'aquests béns. 
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f) Actiu per impost diferit 

El reconeixement dels actius per impostos diferits es fa sobre la base de les estimacions 
futures realitzades per l' Entitat Dominant i les societats dependents relatives a la 
probabilitat de que disposi de beneficis fiscals futurs . 

g) Provisions 

L'Entitat Dominant i les societats dependents reconeixen provisions sobre riscos, d'acord amb 
la política comptable indicada en les Notes 5.14 i 5.15 d'aquesta memoria. 

El Grup ha realitzat judicis i estimacions en relació amb la probabilitat d 'ocurrencia de dits 
riscos, així com la quantia dels mateixos, i ha registrat una provisió quan el risc ha estat 
considerat com probable, estimant el cost que originaria dita obligació. 

h) Calcul deis valors raonables, deis valors en ús i deis valors actuals 

El calcul de valors raonables, valors en ús i valors actuals implica el calcul de fluxos d'efectiu 
futurs i l'assumpció d'hipotesis relatives als valors futurs dels fluxos així com de les taxes de 
descompte aplicats als mateixos. Les estimacions i les assumpcions relacionades estan 
basades en !'experiencia histórica i en altres factors diversos que són entesos com raonables 
d'acord ambles circumstancies. 

3.4 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals consolidats dels exercicis 2020 i 2019 s'han formulat mitjanr;:ant l'aplicació de 
criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de manera que la informació que es 
presenta es homogenia i comparable. 

3. 5 - Afectació d'inversions als rams de no vida 

Els títols de la cartera d'inversions han estat assignats als negocis de no vida atenent al termini 
de les obligacions contractades. 

3. 6 - Metodes i procediments de consolidació 

La consolidació dels comptes anuals consolidats del Grup es realitza amb els següents metodes: 

• Metode d'lntegració Global pera la totalitat de les societats dependents. 
• Procediment de Posada en Equivalencia per a les societats associades. 

Durant els exercicis 2020 i 2019 no s'ha consolidat cap entitat pel metode d'lntegració 
Proporcional (pera societats multigrup). 

3. 7 - Moneda funcional i moneda de presentació 

Les xifres que figuren als documents que integren els comptes anuals consolidats estan 
expressades en euros, moneda funcional de les operacions del Grup . Totes les entitats del 
perímetre de consolidació tenen com moneda funcional el euro. 
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Els ingressos i despeses imputats al compte Tecnic de No Vida són els directament derivats de les 
operacions d'asseguran~a (activitat asseguradora) de l'Entitat Dominant. 

Els assignats al compte No Tecnic són els ingressos i despeses corresponents a l'activitat 
assistencial de l' Entitat Dominant, així com extraordinaris i al tres no relacionats amb les 
operacions d'assegurances i la resta d'ingressos de les societats dependents. 

a) Assignació directa de despeses i ingressos tecnics 

Despeses i ingressos d'imputació directa són aquells que conceptualment estan vinculats de 
forma directa amb !'estructura de rams resultant del desglossament comptable existent. 

b) Assignació indirecta de despesa técnica 

Despeses d'imputació indirecta són aquelles despeses re classificades conforme a la 
normativa vigent, s'han de classificar en despeses d'adquisició, d'administració, de 
prestacions, d'inversions i altres despeses. L'Entitat Dominant les imputa segons un criteri 
proporcional en base a la seva activitat (veure Nota 14.d). 

3. 9 - Canvis de criteris comptables, errors i estimacions 

No s'han produil canvis en criteris comptables en el present exercici. 

4 - DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La Junta Directiva de l'Entitat Dominant sotmetra a l'aprovació de l' Assemblea General 
Ordinaria de Mutualistes la següent proposta d'aplicació del resultat de l'exercici de l'Entitat 
Dominant: 

Base de repartiment 

Perdues i guanys (benefici) 

Distribució 

Reserves voluntaries 

Reserva de capitalització 

5 - NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

2020 

782.422,00 

736.202,11 

46.219,89 

782.422,00 

2019 

462.198,89 

462.198,89 

462.198,89 

Els criteris de registre i valoració, així com els principis i practiques de comptabilitat més 
importants aplicats en la preparació dels comptes anuals consolidats, són els següents: 
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5. 1 - HomogeneYtzació de partides 

Les partides incloses en els comptes anuals individuals que formen part del grup consolidable, es 
presenten, en general, amb criteris homogenis en quan a temporalitat, valoració, operacions 
internes, i estructura, en tots els seus aspectes significatius. 

En qualsevol cas, i només a efectes de la consolidació, s'apliquen els criteris de l'Entitat 
Dominant, en el cas de produir-se discrepimcies entre aquestes i els seguits per alguna de les 
societats del grup consolidable. 

5. 2 - Diferencies de primera consolidació 

D'acord amb l'article 22 del Reial Decret 1815/1991, i pera totes les participacions que ostenta 
l'Entitat Dominant en les societats dependents que varen ser adquirides abans de la data de 
primera consolidació de l'1 de gener de 2016, l'eliminació inversió-fons propis va ésser 
enregistrada en tots els casos amb abonament o carrec al compte de Reserves en societats 
consolidades. 

La diferencia negativa de consolidació es valora segons el metode d'adquisició detallat al apartat 
2. 5 de la norma de registre i valora ció 18a Combinació de negocis del Pla de Comptabilitat 
d'entitats asseguradores. 

Representa la diferencia a la data d'adquisició, de la contraprestació transferida per obtenir el 
control de la societat adquirida (cost d'adquisició), i el valor dels actius adquirits i passius 
assumits, que corresponen a la part proporcional del patrimoni net representativa de la 
participació en el capital de la societat adquirida (valor tecnic comptable més plusvalues i 
minusvalues existents a la data de valoració). 

La diferencia negativa de consolidació es registra al compte de perdues i guanys consolidat com 
un ingrés. 

5. 3 - Transaccions entre societats del perimetre de consolidació 

Les transaccions que afecten al compte de perdues i guanys de les societats incloses en el 
perimetre de consolidació, així com els credits i debits recíprocs per operacions internes, han 
estat objecte d'eliminació. 

Són excepció a aquest procediment d'eliminació, les transaccions entre l'activitat asseguradora 
de l'Entitat Dominant i la resta de societats dependents, degut a que distorsionarien la imatge 
fidel dels comptes de perdues i guanys tecnics. 

En el cas de realitzar-se compravendes d'immobilitzats o existencies entre societats del 
perímetre de consolidació, i seguint la normativa de consolidació, es procedeix a l'eliminació del 
marge obtingut en les esmentades operacions. 

5.4 - lmmobilitzat intangible 

Els actius intangibles es troben valorats pel seu preu d'adquisició, minorats per l'amortització 
acumulada i per les possibles perdues per deteriorament de valor. L'actiu intangible es reconeix 
com a tal si només es probable que generi beneficis futurs al Grup i que el seu cost pugui ser 
valorat de forma fiable. 

En cada cas s'analitza i determina si la vida útil economica d'un actiu intangible és definida o 
indefinida. Els que tenen una vida útil definida són amortitzats sistematicament al llarg de les 
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seves vides útils estimades i la seva recuperabilitat s'analitza quan es produeixen esdeveniments 
o canvis que indiquin que el valor net comptable pugui no ser recuperable. El metodes i períodes 
d'amortització aplicats són revisats al tancament de l'exercici, i si procedeix, ajustats de forma 
prospectiva. No hi ha registrats actius intangibles amb vida útil estimada indefinida. 

Les aplicacions informatiques es presenten valorades per l'import satisfet per la propietat o l'ús 
dels programes informatics. La seva amortització es realitza en funció de la seva vida útil en un 
termini maxim de quatre anys. 

5. 5 - lmmobilitzat material i inversions immobiliaries 

a) lmmobilitzat material 

Els béns compresos en l'immobilitzat material, a1x1 com les noves adquisicions es troben 
valorats pel seu preu d'adquisició, minorats per l'amortització acumulada i per les possibles 
perdues per deteriorament del seu valor. 

S'inclouen en el preu d'adquisició les despeses financeres de finan~ament específica o 
generica meritades abans de la posada en condicions de funcionament d'aquells actius que 
necessiten més d'un any per estar en condicions d'ús. Així mateix, formen part del valor de 
l'immobilitzat material, l'estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides 
derivades del seu desmantellament o retirada i despeses de rehabilitació i similars, quan 
aquestes obligacions donin lloc al registre de provisions de conformitat amb l'indicat en la 
norma de valoració de provisions en aquesta memoria. 

Les reparacions que no representin una ampliació de la vida útil i les despeses de 
manteniment són carregades al compte de perdues i guanys en l'exercici en que es 
produeixin. Les despeses d'ampliació o millora que donin lloc a un augment de la capacitat 
productiva o d'un allargament de la vida útil deis bens, són incorporats a l'actiu com a més 
valor del mateix. 

La despesa per depreciació s'enregistra en el compte de perdues i guanys consolidat. Els 
elements són amortitzats des del moment en el que estan disponibles per a la posada en 
funcionament. 

L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es realitza sobre valors de despesa 
seguin el metode lineal mitjan~ant l'aplicació dels següents coeficients: 

lmrrobles 

Altres instal·lac ions medico -assistenc ial 

Mobiliari i utillatge 

Utillatge, aparells i instrumental medico-assistencial 

Elements de transport 

Equips info rmatic s 

Percentatges 

2% 

10% 

10 a 25% 

12,5 a 40% 

10% 

25% 

En cada tancament, l'Entitat Dominant revisa i ajusta, en el seu cas, els valors residuals, 
vides útils i metode d'amortització dels actius materials, i si procedeix, s'ajusten de forma 
prospectiva. En el cas de les bestretes i immobilitzat material en curs es valoren per l'import 
lliurat, i no s'amortitzen fins que es traben en condicions de funcionament o ús. 
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b) lnversions immobiliaries 

Les inversions immobiliaries estan composades per terrenys i construccions que es traben 
arrendats a tercers. En el cas de locals compartits en el que es destina una part a ús propi i 
un altra a lloguer a tercers, el Grup calcula el percentatge que correspon a cada epígraf 
(immobilitzat material o inversió immobiliaria) en funció dels metres quadrats que es 
destinen a cada ús. 

Les normes de valoració dels immobles de l'immobilitzat material són aplicables a les 
inversions immobiliaries. L'amortització es calcula de forma lineal mitjanc;:ant l'aplicació d'un 
percentatge anual en funció de la seva vida útil estimada, sent el coeficient aplicat del 2%. 

Es realitzen traspassos entre els béns de l'immobilitzat material i els d'inversions 
immobiliaries només quan hi ha un canvi d'ús. 

e) Deteriorament d'actius no corrents no financers 

El valor comptable dels actius no financers del Grup es revisa a la data del balanc;: a fi de 
determinar si hi ha indicis de ['existencia de deteriorament. 

En cas d'existencia d'aquests indicis i, en qualsevol cas, pera qualsevol intangible amb vida 
útil il-limitada, si ho requereix, s'estima el valor recuperable d'aquests actius. 

L'import recuperable és el majar del preu net de venda o el seu valor d'ús. A fi de 
determinar el valor d'us, els fluxos futurs de tresoreria es descompten al seu valor present 
utilitzant tipus de descompte abans d'impostos que reflecteixen les estimacions actuals del 
mercat de valoració temporal del diner i dels riscos específics associats amb l'actiu. Per 
aquells actius que no generin fluxos de tresoreria altament independents, l'import 
recuperable es determina per les unitats generadores d'efectiu a les que pertanyen els actius 
valorats. 

Les perdues per deteriorament es reconeixen per tots aquells actius o, en el seu cas, per les 
unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor comptable excedeix 

l'import recuperable corresponent. Les perdues per deteriorament es comptabilitzen dins del 
compte de perdues i guanys, i es reverteixen, si hi ha canvis en les estimacions utilitzades per 
determinar l'import recuperable. 

La reversió d'una perdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de perdues i 
guanys consolidat, amb el límit de que el valor comptable de l'actiu despres de la reversió no 
pot excedir l'import, net d'amortitzacions, que figuraría en els llibres si no s'hagués 
reconegut previament la mencionada perdua per deteriorament. 

Pera la totalitat dels immobles de l'Entitat Dominant, durant l'exercici 2019 s'ha procedit a 
encarregar taxacions a una societat de taxació independent homologada, d'acord amb l'Ordre 
EC0/805/2003, de 27 de marc;:, sobre normes de valoració de bens immobles i determinats 
drets pera certes finalitats financeres, i la normativa que l'actualitza. 

Per l'immoble de la societat dependents CEMAV, s'ha calculat el valor recuperable com el 
valor en ús. El valor en ús s'ha calculat mitjanc;:ant el calcul del valor actual dels fluxos 
d'efectiu futurs, a través de la seva utilització normal del negoci. 

Els principals metodes i hipótesis utilitzades per les taxacions i altres valoracions del valor 
recuperable, en funció de les característiques dels immobles, van ser les següents: 
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• Metode cost de reposició 

S'ha aplicat aquest metode per a l'Edifici Granollers de l'Entitat Dominant situat al C/ 
Pau Casals, N° s/n, considerat edifici singular, que no existeix mercat. Com a metode per 
valorar el sol s'ha considerat el valor residual estatic, i per la construcció s'ha considerat 
per activitat terciaria. 

Les hipotesis més significatives utilitzades en la taxació, han estat les següents: 

Cost de construcció per activitat terciaria 1.093, 96 €1m2 

Depreciació per antiguitat 

Valor reposició per €1m2 

Percentatges 

24,37% 

1.371,10 

• Metode de valor de mercat: comparació (locals ús propi) i actualització (locals llogats), 
aplicat amb les següents hipotesis: 

lmmoble del C/ Dos de Maig W1 de l'Entitat Dominant: 

Comparació: 

Valor habitatge €1m2 617,98- 1.393,16 

Demerit aplicat Entre el - 7% i + 40% 

Valor de mercat €1m2 1.048,37 

lmmoble del C/de les Camelies W 19-21, Local6 de l'Entitat Dominant 

Comparació: 

Valor habitatge €1m2 

Demerit aplicat 

Valor de mercat €1m2 

2.425,00- 3.233,33 

Entre el-19% i + 31% 

2.711,92 

• Metode de valor d'ús: per l'immoble propietat del CEMAV, aplicat amb les següents 
hipotesis: 

Anys de descompte de fluxos: 20 anys 
Tipus d'interes de descompte: 1% 

Com a conclusió de les esmentades valoracions, a 31 de desembre de 2020 no es 
considera necessari realitzar correccions valoratives per deteriorament dels immobles. 

Durant l'exercici 2019 tampoc es van identificar indicis de deteriorament dels immobles, 
i per tant, no es van registrar correccions valoratives. 

5. 6 - Arrendaments 

a) Arrendaments financers 

Es qualifiquen com arrendament financer tots aquells contractes d'arrendament en els que de 
les seves condicions economiques es dedueix que es transfereixen tots els riscos i beneficis 
inherents a la propietat de l'actiu. En cas contrari es qualifiquen com a arrendaments 
operatius. 
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Es presumeix que es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la 
propietat quan no existeixen dubtes raonables de que s'exercira la corresponent opció de 
compra. Durant els exercicis 2020 i 2019, tots els contracte d'arrendament del Grup, han 
estat considerats com arrendaments operatius. 

b) Arrendaments operatius 

Els arrendaments operatius suposen un acord mitjanc;:ant el qual el Grup acorda amb 
l'arrendatari el dret d'ús d'un actiu durant un periode de temps determinat, a canvi d'una 
serie de quotes mensuals. 

Les despeses meritades dels acords d'arrendament operatiu es consideren despesa de 
l'exercici en el qual es merita i s'imputa en el compte de perdues i guanys. 

L'Entitat Dominant i les societats dependents disposen de contractes d'arrendament operatiu 
per lloguer d'immobles, així com drets d'us d'equipaments divers i de maquinaria. Aquests 
contractes es qualifiquen d'arrendaments operatius atenent a que la seva durada és inferior a 
la vida útil estimada d'aquests béns. 

5. 7 - Actius financers 

a) Classificació i valoració 

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les següents 
categories: 

a. 1) Préstecs i partides a cobrar 
a.2) lnversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades 
a.3) Actius financers disponibles perla venda 

La valoració inicial dels actius financers es realitza pel seu valor raonable. El valor raonable 
és, excepte evidencia del contrari, el de la transacció, que equival al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més les despeses de transacció que li siguin directament atribui"bles. 

Addicionalment, els actius disponibles per la venda, formaran part inicial de l'import dels 
drets preferents de subscripció i similars que en el seu cas hagin estat adquirits. 

a. 1) Préstecs i partides a cobrar 

S'inclouen en aquesta categoría les fiances diposits, els credits per operacions 
comercials, no comercials i de financ;:ament. 

No s'inclouen en aquesta categoría aquells actius financers per als quals el Grup no 
pugui recuperar substancialment tota la inversió inicial, per circumstancies diferents al 
deteriorament creditici. 

Despres del reconeixement inicial pel seu valor raonable els actius financers inclosos en 
aquesta categoría es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 
comptabilitzen en el compte de perdues i guanys, aplicant el metode del tipus 
d'interes efectiu. 

No obstant, per aquells credits per operacions comercials amb venciment no superior a 
un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, així com les bestretes i credits al 
personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de 
patrimoni , l'import del qual s'espera rebre a curt termini, es valoren pel seu valor 
nominal, tant en la valoració com en la valoració posterior, quan l'efecte de no actuar 
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els fluxos d'efectiu no és significatiu. Les correccions valoratives per deteriorament, i 
la seva reversió, es realitzen al tancament de l'exercici reconeixent una despesa o 
ingrés, respectivament, en el compte de perdues i guanys. 

a.2) lnversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades 

S'inclouen en aquesta categoría les inversions en capital en empreses del grup, 
multigrup i associades, que no s'inclouen en el perímetre de consolidació, i les 
societats associades incloses en el perímetre de consolidació pel procediment de 
posada en equivalencia. 

Despres del reconeixement inicial es valoren pel seu cost, menys, en el seu cas, 
l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 

a.3) Actius financers disponibles perla venda 

En aquesta categoria s'inclouen els valors representatius de deute i instruments de 
patrimoni d'altres empreses que no s'hagin classificat en les categories anteriors. 

Despres del reconeixement inicial es valoren pel seu valor raonable, sense deduir les 
despeses de transacció en que es poguessin incórrer en la seva alienació. Els canvis que 
es produeixin en el valor raonable s'enregistren directament en el patrimoni net, fins 
que l'actiu financer causi baixa del batane; o es deteriori, moment en el que l'import 
així reconegut s'imputa al compte de perdues i guanys. 

No obstant aixo, les correccions valoratives per deteriorament del valor i les 
diferencies de canvi produi'des per la variació del tipus de canvi sobre el cost 
amortitzat en moneda estrangera, s'enregistren en el compte de perdues i guanys. 
També s'enregistra en el compte de perdues i guanys l'import d'interessos, calculats 
segons el metode del tipus d'interes efectiu, í dels dividends meritats. 

Les inversions en instruments de patrimoni que tinguin un valor raonable que no es 
pugui determinar amb fiabilitat es valoraran pel seu cost, menys, en el seu cas, 
l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament de valor. Quan 
s'hagi d'assignar valor a aquests actius per baixa del batane; o algun altre motiu, 
s'aplica el metode del valor mig ponderat per grups homogenis. En el cas de venda de 
drets preferents de subscripció i similars o segregació dels mateixos per exercitar-los, 
l'import dels drets disminueix el valor comptable dels respectius actius. Aquest import 
correspon al valor raonable o a la despesa dels drets, de forma consistent amb la 
valoració dels actius financers associats. 

Al tancament s'efectuen les correccions valoratives necessaries, aquest import es 
reconeix en el compte de perdues i guanys. La reversió de la correcció valorativa 
s'abona en el compte de perdues i guanys. 

b) Deteriorament d'actius financers 

El Grup avalua al tancament de l'exercici si els actius financers han d'estar deteriorats. 

b. 1) Actius financers comptabilitzats al cost amortitzat (préstecs i partides a cobrar). 

S'efectuen les correccions valoratives necessaries, sempre que existeixi evidencia 
objectiva de que el valor d'un actiu financer o, grup d'actius financers, comptabilitzats 
al cost amortitzat, s'han deteriorat coma resultat d'un o més esdeveniments que hagin 
succeit despres del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retras en 
els fluxos d'efectiu estimats futurs. 
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La perdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferencia entre 
el seu valor en els llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima que 
s'han de generar, descomptats al tipus d'interes efectiu calculat en el moment del seu 
reconeixement inicial. Pels actius financers a tipus d'interes variable, s'utilitza el tipus 
d'interes efectiu que correspongui a la data de tancament dels comptes anuals d'acord 
amb les condicions contractuals. En el calcul de les perdues per deteriorament d'un 
grup d'actius financers s'utilitzen models basats en fórmules o metodes estadístics. Pel 
cas de la categoria d'inversions mantingudes fins el venciment com substitutiu del valor 
actual dels fluxos d'efectiu futurs es pot utilitzar el valor de mercat de l'instrument, 
sempre que aquest sigui suficientment fiable com per considerar-lo representatiu del 
valor que pugui recuperar el Grup. 

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l'import 
d'aquesta perdua disminueixi per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, 
es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de perdues i 
guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del credit que 
estaria reconegut a la data de reversió si no s'hagués enregistrat el seu deteriorament. 

b.2) lnversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades 

Les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades despres del 
seu reconeixement inicial es valoren al cost deduit, en el seu cas, de l'import acumulat 
de les correccions valoratives per deteriorament. 

L'import de la correcció valorativa és la diferencia entre el valor en llibres i l'import 
recuperable, entenent aquest com el majar import entre el seu valor raonable menys 
les despeses de venda i el valor actual de fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. 
Per a les inversions que no s'ha pogut realitzar de forma fiable una projecció dels 
fluxos d'efectiu futurs, l'import recuperable de les inversions en l'estimació del 
deteriorament d'aquesta classe d'actius s'ha pres en consideració el patrimoni net de 
l'entitat participada corregit perles plusvalues tacites existents a la data de valoració. 

Per a la totalitat de les participacions en empreses del grup i associades, s'ha 
considerat l'import recuperable per l'estimació del deteriorament, el valor teoric 
comptable de la societat participada corregit per les plusvalues existents en el moment 
de la valoració. 

Les correccions valoratives per deteriorament i , en el seu cas, la seva reversió, 
s'enregistren com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de perdues i 
guanys. La reversió del deteriorament té com límit el valor en llibres de la inversió que 
estaria reconeguda a data de reversió si no s'hagués enregistrat el deteriorament del 
valor. 

b.3) Actius financers disponibles perla venda 

En el cas d'instruments de deute, el deteriorament seria identificat per una reducció o 
retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs, que puguin venir motivats per la 
insolvencia del deutor. 

La correcció valorativa per deteriorament de valor sera la diferencia entre la seva 
despesa o despesa amortitzada menys el valor raonable al tancament de l'exercici. 

e) lnteressos i dividends rebuts d' actius financers 

Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició es reconeixen com ingressos en el compte de perdues i guanys. Els interessos 
s'han de reconeixer utilitzat el metode de tipus d'interes efectiu i els dividends quan es 
declari el dret a percebre'ls. 
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A aquests efectes, en la valoració inicial dels actius financers s'enregistren de forma 
independent, atenent al seu venciment, l'import dels interessos explícits meritats i no 
venr;:uts en aquest moment així com l'import dels dividends acordats per l'ens competent en 
el moment de l'adquisició. Així s'entén per "interessos explícits" aquells que s'obtenen 
d'aplicar el tipus d'interes contractual de l'instrument financer. 

Quan els dividends distribuits procedeixen inequívocament de resultats generats amb 
anterioritat a la data de posició per que s'hagin distribuit imports superiors als beneficis 
generats per la participada des de l'adquisició, no es reconeixen com ingressos, i minoren el 
valor comptable de la inversió. 

d) Baixa d'actius financers 

El Grup dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren o es cedeixen els 
drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, sent necessari que es 
transfereixi de manera substancial els riscos i beneficis inherents al mateix. 

5o B - Passius financers 

a) Classificació i valoració 

El Grup ha classificat tots els passius financers en la categoria de Debits i partides a pagar. 
Despres del reconeixement inicial pel seu valor raonable (preu de la transacció incloses les 
despeses de transacció que siguin directament atribuibles) els passius financers inclosos en 
aquesta categoría es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 
comptabilitzen en el compte de perdues i guanys, aplicant el metode del tipus d'interes 
efectiu. 

Tot i aixo, els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tinguin un tipus d'interes contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre 
participacions, l'import del qual s'espera pagar a curt termini, tant en la valoració inicial com 
en la valoració posterior, es valoren pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els 
fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

b) Baixa de passius financers 

El Grup procedeix a donar de baixa un passiu financer quan s'hagi extingit l'obligació inherent 
als mateixos. 

La diferencia entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'hagi 
donat de baixa i la contraprestació pagada incloses les despeses de transacció atribui"bles es 
reconeix en el compte de perdues i guanys de l'exercici en el que tingui lloc. 

5o 9 - Credits per operacions d' asseguranc;a i reasseguranc;a 

Els credits per operacions d'asseguranr;:a i reasseguranr;:a que l'Entitat Dominant presenta, es 
valoren per l'import nominal pendent de cobrament enregistrant·se, en el seu cas, les oportunes 
correccions valoratives per als credits de cobrament dubtós. 

El calcul de la correcció per deteriorament de les primes pendents de cobrament es realitza amb 
la informació disponible sobre la situació dels rebuts pendents de cobrament a la data del 
mateix. 
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5. 1 o - Impostes sobre beneficis 

L'Entitat Dominant i les societats dependents tributen per aquest impost d'acord amb la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, a un tipus de gravamen del 25%. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula com la suma de l'impost corrent, 
que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de gravamen sobre la base imposable de 
l'exercici despres d'aplicar les bonificacions i deduccions existents, i de la variació dels actius i 
passius per impostas diferits comptabilitzats. Es reconeix en el compte de perdues i guanys 
excepte en aquells casos en els que aquest impost esta directament relacionat amb partides 
reflectides en el patrimoni net, en aquest cas l'impost es reconeix, així mateix, en aquest 
epígraf. 

Els actius i passius per impostas corrents són els imports estimats a pagar o cobrar de 
l' Administració Pública, conforme als ti pus impositius en vigor a la data del balanr;, incloent 
qualsevol altre ajustament corresponent a exercicis anteriors. 

L'impost sobre beneficis diferit es comptabilitza seguint el metode de registre dels passius, per 
tates les diferencies temporaries entre la base fiscal dels actius i passius i els seus valors en 
llibres en els comptes anuals. 

A data de tancament de cada exercici el Grup procedeix a avaluar els actius per impost diferit 
reconegut i aquells que no s'han reconegut anteriorment. En base a aquesta avaluació el Grup 
procedeix a donar de baixa un actiu reconegut anteriorment si ja no resulta probable la seva 
recuperació, o procedeix a registrar qualsevol actiu per impost diferit no reconegut anteriorment 
sempre que resulti probable que es disposi de guanys fiscals que permeti la seva aplicació. 

Els actius i passius per impost diferit es valoren als tipus de gravamen esperats en el moment de 
la seva reversió, segons la normativa vigent aprovada. 1 d'acord amb la forma en que 
racionalment es preveu recuperar o pagar l'actiu o passiu per impost diferit. Els ajustaments 
dels valors dels actius i passius per impost diferit s'imputen al compte de perdues i guanys, 
excepte en la mida en que els actius o passius per impost diferit afectats hagin estat carregats 
directament a patrimoni net. Els actius i passius per impost diferit estan valorats sense tenir en 
compte l'efecte del descompte financer. 

5 . 11 - 1 ngressos i des peses 

Ambdós conceptes han estat comptabilitzats en funció dels imports efectivament meritats, 
entenent que per aquests als generats en funció del corrent real de béns i serveis, amb 
independencia del moment en que es produeixi la corrent monetaria o financera derivada d'ells. 

a) Activitat asseguradora 

Els ingressos per primes d'asseguranr;a i despeses derivades de l'emissió de polisses de 
l'activitat asseguradora de l'Entitat Dominant, principalment comissions, es comptabilitzen 
en el moment en que la polissa comenr;a a ser efectiva. A final de cada exercici economic es 
calcula la part de les primes emeses i no consumides en l'exercici periodificant-se a traves de 
les provisions tecniques per primes no consumides. 

Les comissions i despeses d'adquisició de naturalesa recurrent que s'hagin d'imputar a 
l'exercici o exercicis següents d'acord amb període de cobertura de la polissa s'activen, amb 
els límits establerts en la nota tecnica, en l'apartat de Periodificacions dins l'epígraf d' Al tres 
Actius del balanr; de situació, imputant-se a resultats d'acord amb el període de cobertura de 
les polisses que estan associades. 

No existeixen comissions anticipades o altres despeses d'adquisició de caracter no recurrent. 
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b) Activitat assistencial i al tres 

Els ingressos i despeses derivats de les activitat assistencial de l'Entitat Dominant i de les 
altres activitats de les societats dependents, es registren atenent al principi de meritament i 
al de correlació entre ingressos i despeses, independentment del moment en que es produeix 
la corrent monetaria derivada del cobrament o pagament dels mateixos. 

Cal tenir en compte que l'Entitat Dominant manté una separació económica, financera i 
comptable de les dues activitats. En aquest sentit, l'entitat té identificats el ingressos 
corresponents a prestacions de serveis sanitaris interns que l'activitat assistencial realitza a 
l'activitat asseguradora (veure nota 14.a), amb contrapartida a despeses per prestacions de 
l'activitat asseguradora. Aquestes transaccions internes juntament amb les prestacions que 
realitzen les societats dependents a l'activitat asseguradora de l'Entitat Dominant s'eliminen 
del Compte No Tecnic (veure Nota 14). 

La valoració d'aquestes prestacions de serveis interns de l'Entitat Dominant esta calculada en 
funció del cost real de les mateixes, ajustant-se al maxim als preus de mercat. L'Entitat 
Dominant manté processos per revaluar periódicament aquests preus i ajustar-los al maxim a 
la realitat económica. 

5. 1 2 - Provisions tecniques 

La valoració de les provisions tecniques s'efectua conforme al que es disposa en el Reial Decret 
106012015, d'Ordenació, Supervisió i Solvencia de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores 
(d'ara en endavant, "Reglament" o "ROSSEAR") i la resta de disposicions de desenvolupament 
així com la resta de normativa que els resulta l'aplicació. 

L'Entitat Dominant contracta a un expert independent perque, tal i com detalla la normativa, 
realitzi el calcul de totes les provisions tecniques de l'activitat asseguradora. A continuació es 
detallen les principals hipótesis i metodes utilitzats de les provisions: 

a) Provisions per primes no consumides 

Es constitueix sobre les pólisses de no vida amb període de cobertura igual o inferior a l'any. 
La seva determinació es realitza pólissa a pólissa, sobre la base de les primes de tarifa 
meritades en l'exercici, deduit en el seu cas el recarrec de seguretat, en funció dels dies per 
transcórrer des de la data de tancament de l'exercici actual fins al venciment del contracte 
al que es refereix la prima. 

Totes les pólisses tenen venciment a 31 de desembre, i per tant, a fi d'exercici no existeix 
saldo en les provisions per primes no consumides. 

b) Provisió per prestacions 

Es constitueix en tres tipologies diferents de provisions: prestacions pendents de liquidació i 
pagament, prestacions pendents de declaració i prestacions de despeses internes de 
liquidació de sinistres. 

Les prestacions pendents de liquidació i pagament representen la valoració estimada de les 
obligacions pendents com a conseqüencia dels sinistres ocorreguts amb anterioritat la data de 
tancament de l'exercici. Més concretament, es composen de prestacions de caracter intern, 
les quals fan referencia a obligacions futures pendents de realitzar i liquidar per a la clínica, 
mentre que les de caracter extern es corresponen a obligacions pendents de pagament al 
tancament de l'exercici, conseqüencia dels sinistres pendents de liquidació o pagament que 
hagin estat declarats fins al final de l'exercici. De conformitat amb el Reial Decret 2486/1998 
pel que s'aprova el Reglament d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, 
modificat pel Reial Decret 239/2007, de 16 de febrer, aquestes provisió es calcula sobre la 
base de l'analisi individualitzada de cada expedient, en funció de la millor informació 
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disponible a tancament de l'exercici, i d'estudis sobre les despeses associades a les 
prestacions, número i naturalesa dels sinistres pendents i velocitats mitjanes de liquidació, 
parametres fonamentals que han intervingut en el seu dllcul. S'inclouen les despeses de 
caracter extern inherents a la liquidació del sinistre, els interessos de demora i les 
penalitzacions establertes legalment, si s'escau. 

En relació al calcul de la provisió per prestacions dels sinistres ocorreguts i no declarats, s'ha 
efectuat segons !'experiencia de l'Entitat Dominant en aquest tipus de sinistres, i les 
disposicions legals vigents en relació amb la valoració de danys corporals, incrementant-la 
fins un import tal que cobreixi com a minim el cost dels sinistres declarats en l'últim exercici 
i que la seva ocurrencia correspongui a exercicis anteriors. L'estimació d'aquesta provisió es 
realitza prenent en consideració els costos mitjos i els sinistres pendents de declaració dels 
últims anys. 

D'acord el Reial Decret 239/2007, de 16 de febrer, del qual se'n fa menció anteriorment, la 
provisió de despeses internes de liquidació de sinistres es determina en fundó de la relació 
entre les despeses internes imputables a prestacions i l'import de les prestacions pagades a 
tancament de l'exercici, corregit per a la variació de la provisió per prestacions pendents de 
liquidació o pagament i la provisió per prestacions de sinistres ocorreguts i no declarats. El 
percentatge resultant es multiplica pel 50% de l'import de la provisió per prestacions 
pendents de liquidació més la totalitat de la provisió de sinistres pendents de declaració. 

e) Altres provisions 

Es calculen com a valor actuaria! de les obligacions futures de l'Entitat Dominant i les de 
l'assegurat. Es determina polissa a polissa en base a les notes tecniques elaborades per cada 
modalitat. 

A 31 de desembre de 2020 i 2019 aquesta provisió correspon integrament al ram de decessos, 
i es determina aplicant taules de mortalitat de general aplicació en el sector i utilitzant tipus 
d'interes d'acord amb la legislació vigent (veure hipotesis utilitzades a la Nota 15.a.2). 

d) Reasseguranc;:a cedida 

El seu saldo es determina aplicant el negoci cedit als mateixos criteris indicats pel negoci 
directe i segons els contractes de reasseguranc;:a subscrits. Els contractes majoritariament són 
no proporcionals i es determinen segons les prioritats de cada any. 

5.13 -Al tres provisions i contingEmcies 

Les provisions són reconegudes quan es té una obligació present, ja sigui legal o implicita, com 
resultat d'un succés passat i s'estima probable una sortida de recursos que incorporin beneficis 
economics futurs. 

Es valoren a la data del tancament de l'exercici pel valor actual de la millar estimació possible 
de l'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació. 

Les provisions es registren a la data de tancament de l'exercici, registrant-se els ajustaments 
que sorgeixen amb motiu de l'actualització de la provisió com despesa financera segons es 
meritin. 

La compensació a rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació, sempre que no 
existeixin dubtes de percepció, no suposa una minoració del deute reconeixent-se el dret de 
cobrament en l'actiu l'import del qual no excedira de l'obligació registrada. 
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a) Provisions per pensions 

L' Entitat Dominant té contrets compromisos amb els seus empleats per prestacions post
empre. Aquests compromisos estan classificats per col·lectiu i poden ser d'aportació definida 
o de prestació definida. 

Els compromisos post-ocupació es consideren com a "compromisos d'aportació definida" quan 
es realitzen contribucions de caracter predeterminat a una entitat separada, sense tindre 
l'obligació legal ni efectiva de realitzar contribucions addicionals si l'entitat separada no 
pogués atendre les retribucions als empleats relacionades amb els serveis prestats. Els 
compromisos que no compleixin aquestes característiques es consideren com a "compromisos 
de prestació definida". 

Derivat de l'aprovació de l'últim Conveni del sector d' Assegurances a juny de 2017, pel qual es 
va procedir a la substitució de l'incentiu economic de jubilació de !'anterior conveni, durant 
l'exercici 2018 els empleats van poder optar per la seva adhesió al nou sistema d'aportació 
definida o la seva permanencia en !'anterior sistema de prestació definida. 

Pels empleats en plantilla a 31 de desembre de 2016 que hagin optat per incorporar-se a 
l'asseguran~a d'aportació definida, l'Entitat Dominant va efectuar una aportació 
extraordinaria inicial al 2019, l'import de la qual coincidira amb la provisió de cada 
treballador, a 31 de desembre de 2017, de l'antic compromís de prestació definida de 
l'incentiu economic per jubilació. A partir de 2018 l'aportació anual sera del 1, 9% del salari 
base. 

Així mateix, per als empleats contractats a partir d'1 de gener de 2017, una vega da hagin 
transcorreguts dos anys ininterromputs des de la seva incorporació en !'empresa, a efectuar 
una aporta ció anual al pla d'aportació definida equivalent a un 1, 9% del se u salari base. 

En el cas dels compromisos d'aportació definida, Les contribucions realitzades en cada 
exercici a aquest tipus de plans es registren en l'epígraf "Despeses de personal" del compte 
de perdues i guanys consolidat. 

Pels compromisos de prestació definida del personal donat d'alta amb anterioritat a 16 de 
novembre de 1999 que no ha optat per l'adhesió al nou sistema d'aportació definida, on 
s'estableix que l'Entitat Dominant abonara una retribució d'un maxim de deu mensualitats, a 
percebre en el moment de la jubilació, el Grup manté una provisió comptabilitzada dins 
l'epígraf de Provisions per pensions i obligacions similars, per un importa 31 de desembre de 
2020 i 2019 de 20 i 19 milers d'euros, respectivament (Nota 16). 

Els parametres tecnics aplicats pel calcul de l'estudi actuaria! calculat per un expert 
independent, han estat els següents: 

• Sistema financer: capitalització actuaria! individual. 
• Ti pus d'interes tecnic: O, 98% anual. 
• Taules de mortalitat i supervivencia: PERM/F-2000. 
• Ratis de permanencia: els publicats en l'Ordre EHA/3433/2006 de 2 de novembre de 2006. 

El total de la despesa dels compromisos per pensions (veure Nota 16) en l'exercici 2020 ha 
estat en una despesa de O euros corresponents a compromisos externalitzats (8.749,52 euros 
en el 2019) i 1.353,35 euros dels compromisos provisionats internament ( -11.824,46 euros en 
el 2019). 
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5.14 - Elements patrimonials de natura lesa mediambiental 

El Grup no manté cap partida de naturalesa mediambiental que pugui ser significativa i inclosa 
sota cap menció específica en els presents comptes anuals consolidats. 

5.1 5 - Despeses de personal 

Les despeses de personal es comptabilitzen, amb caracter general, seguint el principi de 
meritament en funció dels serveis prestats pels treballadors. 

5. 1 6 - Transaccions entre parts vincula des 

Les transaccions realitzades amb parts vinculades són relacionades amb el tratic normal del 
Grup, es realitzen en condicions de mercat i són enregistrades segons les normes de valoració 
anteriorment detallades. 

5. 1 7 - Criteris de reclassificació de despeses per desti 

L'Entitat Dominant comptabilitza en un primer moment les seves despeses per naturalesa, 
realitzant amb la periodicitat que estableix la normativa vigent classificació en funció del destí 
donat als mateixos. Per realitzar la reclassificació s'apliquen els següents criteris: 

• no es re classifiquen aquelles despeses amb la naturalesa coincident amb el destí. 

• la resta de despeses es distribueixen entre despeses imputables a prestacions, despeses 
d'adquisició, d'administració, d'inversions i altres despeses tecniques, en funció del temps 
dedicat pel personal de l'Entitat Dominant a cadascuna de les mencionades activitats. 

Les variables més representatives utilitzades per la reclassificació han estat les següents: 

a) Temps 

S'ha practicat un estudi de les distribucions percentuals del temps utilitzat per els 
treballadors de l'Entitat Dominant per cadascun de les possibles destinacions previstes en el 
Pla Comptable i d'acord amb uns perfils de cada lloc previament tra~ats. Aquestes 
distribucions han estat ponderades pel cost economic real de les persones mencionades. 

b) Superfície 

S'ha procedit a realitzar una analisi de les superfícies dedicades en cada centre de treball a 
cada destí, d'acord ambles activitats de les persones que actuen en ells. 

e) Altres 

S'han repartit en funció d'un analisi de les despeses per naturalesa susceptibles de 
repartiment, en funció de les diverses activitats que compasen els diferents processos de 
negoci que donen lloc als mateixos. 
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Les destinacions previstes en el pla comptable i el seu contingut són els següents: 

a) Despeses imputables a les prestacions 

lnclouen fonamentalment les despeses de personal dedicat a la gestió de sinistres i les 
amortitzacions de l'immobilitzat afectat en aquesta activitat i les despeses incorregudes per 
serveis necessaris per la seva tramitació. 

b) Despeses d'adquisició 

lnclouen fonamentalment les comissions, les despeses de personal dedicat a la producció i les 
amortitzacions de l'immobilitzat afectat a aquesta activitat, les despeses d'estudi, tramitació 
de sol·licituds i formalització de polisses, així com les despeses de publicitat, propaganda i de 
l'organització comercial vinculats directament a l'adquisició de contractes d'asseguran~a. 

e) Despeses d'administració 

lnclouen fonamentalment les despeses de servei per assumptes contenciosos vinculats a les 
primes, les despeses de gestió de cartera i cobrament de primes, de tramitació d'extorns, de 
la reasseguran~a cedida i acceptada comprenent en particular, les despeses del personal 
dedicat a dites funcions i les amortitzacions de l'immobilitzat afectat al mateix. 

d) Despeses imputables a les inversions 

lnclouen les despeses de gestió de les inversions, tant internes com externes, comprenent en 
aquest últim cas els honoraris, comissions i corretatges meritats, les despeses del personal 
dedicat a dites funcions i les dotacions a les amortitzacions. 

e) Al tres des peses tecniques 

Són aquelles que, formant part del compte tecnic, no poden ser imputats en l'aplicació del 
criteri establert a un de les destinacions anteriorment mencionats. 

5. 1 B - Existencies 

Les existencies es classifiquen dintre de l'epígraf d'Altres actius (IV. Resta d'actius). 

Es valoren pel seu cost d'adquisició. El cost d'adquisició inclou l'import facturat pel venedor 
després de deduir qualsevol descompte, més les despeses addicionals que es produeixen fins que 
els béns es trobin ubicats al magatzem. 

El cost de les existencies s'assigna a les diferents unitats que configuren l'inventari mitjan~ant 
l'aplicació del preu mitja. 

El valor de cost de les existencies és objecte de correcció valorativa en aquells casos en el que el 
seu cost excedeixi el seu valor net realitzable. A aquests efectes s'entén per valor net 
realitzable el seu preu de reposició. 

5. 1 9 - Periodificacions 

Correspon fonamentalment als interessos meritats i pendents de liquidar dels títols de renda fixa 
de l'Entitat Dominant i a despeses anticipades de diferents contractes de manteniment. 
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5. 20 - Estat de fluxos d'efectiu 

L'estat de fluxos d'efectiu informa sobre l'origen i la utilització dels actius monetaris 
representatius d'efectiu i altres actius líquids equivalents, classificant els moviments per 
activitats d'explotació, inversió i finan~ament, i indicant la variació neta de la mencionada 
magnitud de l'exercici. 

En aquest sentit, el Grup ha procedit a confeccionar l'estat de fluxos d'efectiu en base a 
l'estructura determinada pel Pla de Comptabilitat d'Entitats Asseguradores, aprovat pel Reial 
Decret 1317/2008, de 24 de juliol i modificat posteriorment pel Reial Decret 1736/201 O, de 23 
de desembre, el qual es basa en el metode directe, és a dir, en base a la classificació de les 
corrents monetaries (cobraments i pagaments) esdevingudes durant l'exercici segons la seva 
natura lesa: 

• Els fluxos d'efectiu procedents de les activitats d'explotació són aquells generats en 
l'activitat que constitueix la principal font d'ingressos del Grup, es a dir, tant de 
l'activitat asseguradora com de la resta d'activitats del Grup. 

El Grup ha decidit classificar en l'epígraf d'altres activitats d'explotació, la totalitat dels 
fluxos d'efectiu generats en les tates activitats diferents a la d'assegurances, 
determinats previament en base a l'estructura de l'estat de fluxos d'efectiu fixat pel Pla 
General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007 de 16 de novembre, es a 
dir, seguint el metode indirecte. 

• Els fluxos d'efectiu per activitats d'inversió són aquells procedents de l'adquisició, 
alienació o disposició per altres mitjans, d'actius i altres inversions no incloses en 
l'efectiu i altres actius liqüis equivalents, tals com immobilitzats intangibles, materials, 
inversions immobiliaries o inversions financeres, així com els cobraments procedents de 
la seva alienació o de la seva amortització al venciment. 

• Els fluxos d'efectiu per activitats de finan~ament comprenen aquells generats per 
activitats que produeixen canvis en el tamany i composició del patrimoni net i dels 
passius que no formen part de les activitats d'explotació. Figuren també com a fluxos 
d'efectiu per activitats de finan~ament per operacions amb els mutualistes. 
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6 - IMMOBILITZAT MATERIAL 

Moviments de l'exercici 

Els moviments enregistrats en aquest epígraf durant els exercicis 2020 i 2019 són els següents: 

Exercici 2020: 
Saldo Saldo a 

Cost 31.12.19 Altes Baixes Traspassos 31.12.20 

Terrenys i Construccions 10.497.432,90 26 .733 ,41 10.524.166,31 
lnst . Tecniques, Maquinaria i Utillatge 5.021 .060,24 117.897,21 (16.585,68) 5.122.371,77 
Altres lnstal-lacions 983.293,26 11 .295,00 994.588,26 
Mobiliari 1.133. 364,07 8.425,22 1.141.789,29 
Equips lnformatics 1.241 .214,78 17.889 ,04 1.259.103,82 
Elements de Transport 34.850,97 34.850,97 
lmmobilitzat en Curs i Avan¡;:aments 31 .691,53 254.400,71 286.092,24 

18.942.907,75 436.640,59 (16.585,68) 19.362.962,66 
Amortització acumulada 

Amortització Ac. Const. (4.727.966.58) ·221.201,18 (4.949.167,76) 
Amortització Ac. lnst . Tec., Maq i Utill. (4.461 .373, 18) ·131.484,86 63 .042,60 (4.529.815,44) 
Amortització Ac. Al t res lnstal·lacions (686.068,09) ·34.132, 12 (720.200,21) 
Amortització Ac. Mobiliari (1 .043 .899.05) ·34.328,30 (1 .078.227,35) 
Amortització Ac. Equips lnformatics (1 .105.886.26) ·52.317,85 (1 .158. 204,11) 
Amortització Ac. Elements de Transport (34.850. 97) (34.850, 97) 

(12.060.044, 13) (473.464,31) 63 .042,60 (12.470.465,84) 

Deteriorament 

6.882.863,62 (36.823,72) 46.456,92 6.892.496,82 

Exercici 2019: 
Saldo Saldo a 

Cost 31.12.18 Al tes Baixes Traspassos 31.12.19 

Terrenys i Construccions 10.388.532,80 108.900,10 10.497.432,90 
lnst . Tecniques, Maquinaria i Utillatge 4.836.667,86 183.792,48 599,90 5.021.060,24 
Altres lnstal-lacions 940.929,89 42.363,37 983 .293,26 
Mobiliari 1.126. 772,32 7.191 ,65 (599 ,90) 1.133. 364,07 
Equips lnformatics 1.170.625,92 70.588,86 1.241 .214,78 
Elements de Transport 34.850,97 34 .850,97 
lmmobilitzat en Curs i Avan¡;:aments 6.475,31 31 .691 ,53 (6.475,31) 31.691,53 

18.504.855,07 444.527,99 (6.475,31) 18.942.907,75 
Amortització acumulada 

Amortització Ac. Const. (4.505.928,80) (222.037,78) (4. 727.966 . 58) 
Amortització Ac. lnst . Tec., Maq i Utill. (4.257.320,28) (204.052, 90) (4.461.373, 18) 
Amortització Ac. Altres lnstal·lacions (636.687,96) (49.380, 13) (686 .068,09) 
Amortització Ac. Mobiliari (1.005.628,22) (41.402,31) 3.131 ,48 (1 .043 .899,05) 
Amortització Ac. Equips lnformatics (1 .049. 953,55) (55. 932,71) (1 .105.886,26) 
Amortització Ac . Elements de Transport (34.850, 97) (34.850, 97) 

(11.490.369,78) (572.805,83) 3.131 ,48 (12.060.044, 14) 

Deteriorament 

7.014.485,29 (128.277,84) 3.131,48 (6.475,31) 6.882.863,61 
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Al tes 

Les inversions de l'exercici 2020 corresponen a millares en maquinaries, aparells i utillatge de 
l'Entitat Dominant. En l'exercici precedent les inversions corresponien a millares en les 
dependemcies de la Mútua així com les obres realitzades a Urgencies i per les noves inversions 
realitzades a quirOfan. 

Les inversions durant 2020 de l'immobilitzat en curs corresponen a la instal-lació d ·un centre de 
processament de dades. 

Elements totalment amortitzats 

El cost de l'immobilitzat material totalment amortitzat a 31 de desembre de 2020 2019 
ascendeix a 6.625 i 5.967 milers d'euros, respectivament. 

Composició deis immobles 

A 31 de desembre de 2020 i 2019, la segregació del cost dels immobles entre terrenys 
construccions que s'inclouen en l'immobilitzat material correspon és com segueix: 

Terrenys 

Construccions 

2020 

1.034.364,14 

9.489.802,17 

10.524.166,31 

Revalorització Reial Decret Llei 7/1996 

2019 

1.034.364,14 

9.463.068,76 

10.497.432,90 

Els valors de béns de l 'immobilitzat material i inversions immobiliaries es troben actualitzats 
d'acord amb diverses disposicions legals entre altres el Reial Decret Llei 7/1996 de 7 de juny. Els 
comptes afectats per aquesta actualització son íntegrament de l' Entitat Dominant, amb el 
següent detall: 

2020 2019 

Amortització Amortització 
Revalorització acumulada Valor Net acumulada Valor Net 

Edificis i 
construccions 943.889,84 (682. 590,89) 261.298,95 (653.137,49) 290.752,35 

lnstal·lacions fixes 217.133,65 (208.893,39) 8.240,26 (206. 733,87) 10.399,78 

1.161.023,49 (891.484,28) 269.539,21 (859.871,36) 301.152,13 

L'efecte net de la revalorització sobre la dotació anual dels exercicis 2020 i 2019 ha estat de 
31.612,92 euros pels dos exercicis, dels quals 29.453,40 euros són de l'immobilitzat material i 
2.159,52 euros de les inversions immobiliaries 

Altres actius en garantía de deutes 

L'edifici CEMAV situat al carrer Vinyamata 7 de Granollers, de l'entitat dependent CENTRE DE 
MEDICINA AVAN<;:ADA DEL VALLÉS, SLU, amb un valor net comptable de 10.651 milers d'euros a 
31 de desembre de 2020 (10.763 milers d'euros a 2019), i comptabilitzat una part com a 
immobilitzat material i un altra com a inversió immobiliaria, constitueix garantía de dos préstecs 
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hipotecaris de l'esmentada societat dependent, amb un deute pendent a 31 de desembre de 
2020 i 2019 d'un import total de 1.980 i 2.840 milers d'euros, respectivament (veure Nota 
10.111.b). 

lnformació addicional 

A 31 de desembre de 2020 i 2019; 

./ La Direcció considera que el valor comptable deis elements d'immobilitzat material no 
supera el valor raonable i/o recuperable dels mateixos . 

./ És política del Grup el contractar tates les polisses d'assegurances que s'estimin 
necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements 
de l'immobilitzat material 

./ No existeixen elements del immobilitzat material adquirits a entitats vinculades . 

./ No existeixen elements de l'immobilitzat material situats fora del territori espanyol i 
no s'han meritat despeses financeres susceptibles de capitalització com a majar valor 
de l'immobilitzat material. 

./ No existeixen elements de l'immobilitzat per els quals existeixin compromisos ferms de 
compra venta. 

7 - INVERSIONS IMMOBILIÁRIES 

Moviments de l'exercici 

Els moviments enregistrats dels exercicis 2020 i 2019 pels comptes que integren l'epígraf de 
lnversions immobiliaries es detallen tot seguit: 

Exercici 2020: 

Cost 

Terrenys 

Construccions 

lnstal·lacions Tecniques 

Amortització acumulada 

Amortització Ac. Const. 
Amortització Ac. lnstal·lacions Tecniques 

Deteriorament 

Saldo a 

31/12/2019 

2.143.699,64 

7.138.892,16 

236.109,87 

9.518.701,67 

(1. 338.656,85) 
(165.664,41) 

(1.504.321,26) 

Al tes 

(100.552,86) 
(21.441,38) 

8.014.380,41 (121. 994,24) 

Traspassos 

Saldo a 

31/12/2020 

2.143.699,64 

7.138.892,16 

236.109,87 

9.518.701,67 

(1.439.209, 72) 
(187.105,79) 

(1.626.315,51) 

7.892.386,17 



Exercici 2019: 

Cost 

Terrenys 

Construccions 

lnstal-lacions Tecniques 

Amortització acumulada 

Amortització Ac. Const. 

Amortització Ac. lnstal-lacions Tecniques 

Deteriorament 

Saldo a 

31/12/2018 

2.143.699,64 

7.131.831,74 

236.109,87 

9.511 .641,25 

(1.238.104,00) 

(142.053,21) 

(1.380.157,21) 

Al tes 

7.060,42 

7.060,42 

(100.552,85) 

(23.611 ,20) 

(124.164,05) 

8.131.484,04 (117.103,63) 

Traspassos 
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Saldo a 

31/12/2019 

2.143.699,64 

7.138.892,16 

236.109,87 

9.518. 701,67 

(1.338.656,85) 

(165.664,41) 

(1.504.321 ,26) 

8.014.380,41 

Les inversions immobiliaries que manté el Grup corresponen a terrenys i construccions destinats 
a l'obtenció de rendes. La totalitat de les inversions immobiliaries corresponen a la part 
arrendada a tercers de l'Edifici Granollers i del local de la delegació de Sant Celoni (ambdós de 
l'Entitat Dominant), i a la part arrendada a tercers de l'edifici CEMAV i d'un local a Arbúcies 
(ambdós de l'entitat dependent CENTRE DE MEDICINA AVAN~ADA DEL VALLÉS, SLU). 

Revalorització Reial Decret Llei 7/1996 

Els valors de béns de l'immobilitzat material i inversions immobiliaries de l'Entitat Dominant que 
es traben actualitzats d'acord amb diverses disposicions legals entre altres el Reial Decret Llei 
711996 de 7 de juny, es detallen a la Nota 6. 

lngressos i despeses de les inversions immobiliaries 

Els ingressos i despeses pels immobles arrendats a tercers de les inversions immobiliaries dels 
exercicis 2020 i 2019 es detallen a la Nota 9.a.2) . 

lnformació addicional 

A 31 de desembre de 2020 i 2019: 

../ Els immobles esta cobert per polisses d'assegurances dels possibles riscos d'incendi i 
responsabilitat civil. 

../ No existeixen restriccions a la realització d'inversions immobiliaries ni al cobrament 
dels ingressos derivats de les mateixes ni dels recursos obtinguts per la seva alienació o 
disposició per altres mitjans . 

../ No existeixen compromisos ferms de compra o venta actuals per inversions 
immobiliaries . 

../ No existeixen obligacions contractuals per adquisició, construcció o desenvolupament 
d'inversions immobiliaries ni reparacions, manteniment o millares . 

../ No existeixen construccions incloses en les inversions immobiliaries totalment 
amortitzades. 
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8 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Moviments de l'exercici 

Els moviments enregistrats durant els exercicis 2020 i 2019 pels comptes que integren l'epígraf 
d'lmmobilitzat Intangible es detallen tot seguit: 

Exercici 2020: 

Saldo a Saldo a 

Cost 31.12.19 Al tes 31.12.20 

Propietat Industrial 15.000,00 15.000,00 

Aplicacions lnformatiques 220.103,61 115.340,48 335.444,09 

Altre immobilitzat intangible 1.070.114,89 47.963,68 1.118.078,57 

1.305.218,50 163.304,16 1.468.522,66 

Amortització acumulada 

Aplicacions informatiques (209.716,85) (22. 580, 1 O) (232.296,95) 

Altre immobilitzat intangible (1.050.673, 98) (17. 744,27) (1.068.418,25) 

Propietat Industrial (4.500,00) (1.500,00) (6.000,00) 

(1.264.890,83) (41 .824,37) (1 .306. 715,20) 

Deterioraments 

40.327,67 121.479,79 161.807,46 

Exercici 2019: 

Saldo a Saldo a 

Cost 31.12.18 Altes 31.12.19 

Propietat Industrial 15.000,00 15.000,00 

Aplicacions lnformatiques 218.625,47 1.478,14 220.103,61 

Altre immobilitzat intangible 1.070.114,89 1.070.114,89 

1.303. 740,36 1.478,14 1.305.218,50 

Amortització acumulada 

Aplicacions informatiques (205. 033, 79) (4.683,06) (209. 716,85) 

Altre immobilitzat intangible (1.030.603,01) (20.070,97) (1 .050.673, 98) 

Propietat Industrial (3.000,00) (1.500,00) (4.500,00) 

(1.238.636,80) (26.254,03) (1.264. 890,83) 

Deterioraments 

65.103,56 (24. 775,89) 40.327,67 
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lnversions de l'exercici 

Les principals inversions de l'exercici 2020 i 2019 corresponen a actualització de software i noves 
llicencies del Centre de Diagnosis perla imatge del Valles, S. L. 

Elements totalment amortitzats 

El cost de l'immobilitzat intangible totalment amortitzat a 31 de desembre de 2020 i 2019 
ascendeix a 1.054 i 1.033 milers d'euros, respectivament. 

9 - ARRENDAMENTS 1 AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

a) Arrendaments operatius 

a. 1) Arrendatari 

Les depeses per arrendament, 27.745,44 euros i 26.604,94 euros al 2020 i 2019 
respectivament, corresponen basicament a lloguers de parquings i locals de l'Entitat 
dominant. Els contractes es renoven anualment i els venciments s'han fet efectius a 
l'exercici 2020. 

a.2) Arrendador 

El Grup entén que tots els seus arrendaments tenen la consideració d'operatius (veure 
inversions immobiliaries a la Nota 7). El Grup registra aquests ingressos tant en el 
compte de perdues i guanys Tecnic No Vida (per una part deis ingressos de l'Entitat 
Dominant), com en el No Tecnic (la resta de l'Entitat Dominant i de les societats 
dependents). 

Aquests arrendaments tenen una durada entre 1 i 5 anys, amb clausules de renovació 
estipulades en el contracte. El detall dels seus venciments és el següent: 

Fins a 1 any 

Entre 1 i 5 anys 

Més de 5 anys 

b) Arrendaments financers 

2020 

692.875,45 

2.869. 900,55 

2019 

758.308,44 

3.140. 924,98 

No existeixen arrendaments financers en les entitats que formen part del perímetre de 
consolidació. 
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1 O - INSTRUMENTS FINANCERS 

Classifiquem els instruments financers per classes, segons la naturalesa i les categories establertes en les normes de registre i valoració. 

1) lnformació relacionada amb el balan~ 

a) Categories d'actius i passius financers 

Detall deis actius (inancers : 

Exercici 2020: 

Efectius i Préstecs i Participació 
altres medís Disponibles partides a empreses 

líquids perla venda cobrar grup i 
____!9. uiva lents Nota 10.1.c Nota 10.1.d associades Total 

lnstruments de patrimoni: - 7.863.222,73 - 70.216,25 7. 933.438,98 

Participacions en Posta per Equivalencia - 70.216,25 70.216,25 

Participacions en fons d'inversió 7.863.222,73 7.863.222,73 

Credits per operacions de l'assegurans;a directa: - - 16.956,01 - 16.956,01 

Prenedors d'asseguran<;a 16.956,01 16.956,01 

Altres credits: - - 853.522,44 - 853.522,44 

Resta de credits 853.522,44 853.522,44 

Tresoreria 1.507.604,14 - - - 1.507.604,14 

1.507.604,14 7.863.222,73 870.478,45 70.216,25 10.311.521,57 

w 
.....¡ 
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Exercici 2019: 

lnstruments de patrimoni: 

Participacions en Posta per Equivalencia 

Participacions en fons d'inversió 

Credits per operacions de l'asseguranc;:a directa: 

Prenedors d'asseguranc;:a 

Altres credits: 

Resta de credits 

Tresoreria 

Efectius i 
altres medis 

líquids 
equivalents 

-

-

-

1.183.915,97 

1.183.915,97 

Disponibles 
perla venda 

Nota 10.1.c 

6.888.874,17 

6.888.874,17 

-

-

-

6.888.874,17 

Préstecs i 
partides a 

cobrar 
Nota 10.1.d 

-

7.828,56 

7.828,56 

974.189,88 

974.189,88 

-

982.018,44 

Participació 
empreses 

grup i 
associades 

59.326,47 

59.326,47 

-

-

-

59.326,47 

Total 

6.948.200,64 

59.326,47 

6.888.874,17 

7.828,56 

7.828,56 

974.189,88 

974.189,88 

1.183.915,97 

9.114.135,05 

w 
CXl 



Detall deis passius (inancers: 

Deutes per operacions d'asseguranc;:a 

Deutes per operacions de reasseguranc;:a 

Deutes amb entitats de credit (Nota 10.111.b) 

Altres deutes (Nota 10.1.e) 

Deutes fiscals i socials 

Resta de deutes 10 l)e) 

Debits i partides a pagar 

2020 

8. 742,45 

11.422,94 

2.502.123,19 

1.742.289,61 

381.252,17 

1.331.813,48 

4.235.354,23 

2019 

18.468,17 

11.618,97 

3.001.199, 99 

1.764.471,57 

311.693,81 

1.452. 777,76 

4. 795.758,70 

39 
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b) Classificació per venciments 

Exercici 2020: 

Actius financers: 2021 2022 

Actius financers amb venciment 

Credits per operacions d'asseguranc;:a directa 16.956,01 

Altres credits 853 .522,44 

Actius financers sense venciment 

lnstruments de patrimoni 7.863.222,73 

Participacions en Posta per Equivalencia 

Tresoreria 1. 507.604,14 -

Total actius financers 10.241.305,32 -

Passius financers: 

Debits i partides a pagar: 

Deutes per operacions d'asseguranc;:a 8. 742,45 

Deutes per operacions de reasseguranc;:a 11.422,94 

Deutes amb entitats de credit 548.205,51 497.978,45 

Deutes fiscals i socials 381.252,17 

Resta de deutes 1.361.037,44 

Total passius financers 2.310.660,51 497.978,45 

2023 2024 2025 

-

- - -

501 .924,91 505.914,70 281.301 ,99 

-

501.924,91 505.914,70 281 .301 '99 

Posteriors 

70.216,25 

70.216,25 

166.797,63 

166.797,63 

Total 

16.956,01 

853.522,44 

7.863.222,73 

70.216,25 

1. 507.604,14 

10.311.521,57 

8.742,45 

11.422,94 

2.502.123,19 

381.252,17 

1.361 .037,44 

4.264.578,19 

.J>, 
o 
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Exercici 2019: 

Actius financers: 2020 2021 2022 2023 2024 Posteriors Total 

Actius financers amb venciment 

Credits per operacions d 'asseguran~a directa 7.828,56 7.828,56 

Altres credits 974.189,88 974.189,88 

Actius financers sense venciment 

lnstruments de patrimoni 6.888.874,17 6.888.874,17 

Participacions en Posta per Equivalencia - 59.326,47 59.326,47 

Tresoreria 1.183.915,97 1.183.915,97 

Total actius financers 9.054.808,58 - - - - 59.326,47 9.114.135,05 

Passius financers: 

Debits i partides a pagar: 

Deutes per operacions d'asseguranc;:a 18.468,17 18.468,17 

Deutes per operacions de reasseguran~a 11.618,97 11.618,97 

Deutes amb entitats de credit 530.713,08 517.074,80 520.978,45 524.924,91 528.192,80 379.315,95 3.001 . 199,99 

Deutes fiscals i socials 311 .693,81 311.693,81 

Resta de deutes 1.452.777,76 - 1.452. 777,76 

Total passius financers 2.325.271,79 517.074,80 520.978,45 524.924,91 528.192,80 379.315,95 4. 795.758,70 

~ 
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e) Actius financers disponibles per a la venda 

Les inversions financeres disponibles per a la venda a 31 de desembre de 2020 i 2019, corresponen a 
participacions en fons d'inversió de l'Entitat Dominant per un import total de 7.863.222,73 euros i 
6.888.874,17 euros, respectivament (a l'Annex 11 es detalla la informació de la totalitat de les 
inversions del Grup classificades per categories). 

Les al tes dels exercicis 2020 i 2019 corresponen a la compra de fons d 'inversió mixtes. 

d) Préstecs i partides a cobrar 

El detall dels Altres credits a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 

Credits amb Administracions Públiques (Nota 13.d) 

Fiances i diposits 

Deutors per assistemcia 

Deutors diversos 

Deteriorament de comptes a cobrar (Nota 1 O.l.f) 

e) De bits i partides a pagar - Al tres de u tes 

2020 

170.139,80 

157.877,02 

528.174,83 

(2.669,21) 

853.522,44 

2019 

63,00 

170.139,80 

15.729,03 

818.288,45 

(30.030,40) 

974.189,88 

El detall dels altres deutes de l'epígraf de Debits i partides a pagarés el següent: 

Deutes amb Administracions Públiques (Nota 13.d) 

Resta de credits: 

ProveYdors per compres i serveis 

Deutes amb empreses associades (Nota 17.a) 

Remuneracions pendents de pagament 

Fiances rebudes 

Altres deutes 

2020 

381.252,17 

949.749,54 

39.774,58 

193.324,27 

147.671,64 

1.293,45 

1.331.813,48 

1.713.065,65 

2019 

311.693,81 

943.296,23 

86.600,92 

273.444,85 

148.104,56 

1.331,20 

1.452. 777,76 

1. 764.471,57 
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f) Deteriorament per risc creditici 

Els deterioraments del valor deis credits per operacions comercials a 31 de desembre de 2020 i 
2019 són les següents: 

Exercici 2020: 

Saldo a Saldo a 

Deteriorament cobrament de primes 
Deteriorament entitats privades (Nota 
10.l.d) 

Total Provisions Circulant 

Exercici 2019: 

Deteriorament cobrament de primes 
Deteriorament entitats privades (Nota 
10.l.d) 

Total Provisions Circulant 

31.12.19 

7.695,94 

30.030,40 

37.726,34 

Saldo a 

31.12. 18 

7.488,68 

0,81 

7.489,49 

Dotacions Aplicacions 

5.198,97 

5.198,97 

Dotacions Aplicacions 

207,26 

30.029,59 

30.236,85 

-

Baixes 

(27.361, 19) 

(27.361, 19) 

Baixes 

31.12.20 

12.894,91 

2.669,21 

15.564,12 

Saldo a 

31.12.19 

7.695,94 

30.030,40 

37.726,34 

L'impacte en resultat de les variacions de les correccions valoratives per operacions de tratic és 
el següent: 

2020 2019 

Compte Tecnic de No Vida (5.198,97) (207,26) 

Activitat asseguradora (Comptes tecnics) (5.198,97) (207,26) 

Dotacions/aplicacions provisions (27.361,19) 30.029,59 

Altres activitats (Compte No tecnic) (27.361,19) 30.029,59 

(32.560, 16) 29.822,33 

g) lnformació sobre saldos pendents de pagament a creditors 

En compliment de la llei 3/2004 de 29 de Desembre i de la Llei 15/201 O de 5 de Julio! que 
estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que va entrar 
en vigor el 7 de Julio! de 2010, i d'acord amb la Resolució de 29 de gener de 2017 de I'ICAC 
s' inclou la informació preceptiva: 
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2020 2019 

Di es Di es 

Període mig de pagament a provei"dors 41,14 50,54 

Rati d'operacions pagades 59,92 59,92 

Rati d'operacions pendents de pagament 27,95 27,95 

lmport lmport 

Total pagaments realitzats 7.374.842,48 8.187.411,10 

Total pagaments pendents 2.378.888, 95 2.466.059,33 

11) lnformació sobre Perdues i Guanys 

a) lngressos i depeses de les diferent categories d'instruments financers 

A 31 de desembre de 2020 i 2019, el detall dels ingressos de les inversions són els següents: 

2020 2019 
No Vida No tecnic Total No Vida No tecnic Total 

lngressos d'inversions financeres: 

lngressos de credits 19.308,62 18.759,29 38.067,91 6.357,01 (5.431 ,08) 925,93 

Altres ingressos financers 

19.308,62 18.759,29 38.067,91 6.357,01 (5.431,08) 925,93 

Beneficis d'inversions financeres: 

lngressos fons d'inversió 183.642,21 183.642,21 

Perdues fons d'inversió (5.533,88) (5.533,88) 

(5.533,88) - (5.533,88) 183.642,21 - 183.642,21 

Durant l'exercici 2020 i 2019, practicament la totalitat de les despeses financeres del Grup 
procedents d'instruments financers, corresponen a despeses procedents de deutes amb entitats 
de credit, per un import de 58.628,32 i 41.060,78 euros, respectivament (nota 14.b). 

b) Deteriorament i perdues procedents d'instruments financers 

No s'han registrat dotacions ni reversions per deteriorament de provisions d'inversions financeres 
durant els exercicis 2020 i 2019. 
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111) Altre informació 

a) Participacions en societats posades en equivalencia 

Durant l'exercici 2020 i 2019 el Grup integra en el consolidat pel procediment de posada en 
equivalencia a la societat associada CEMAV OFTAL.MOLOGIA, SL. La informació d'aquesta 
participació, es pot veure a l' Annex l. 

Durant l'exercici 2020 i 2019, s'ha registrat ingressos procedents de la participació en 
l'esmentada societat associada posada en equivalencia, per imports de 16.976,87 euros i 
12.803,65 euros, respectivament. 

b) De u tes amb entitats de credit 

El detall de les deutes amb entitats de credit, a 31 de desembre de 2020 i 2019 és com segueix: 

Exercici 2020: 
lmport 

Data inicial Llarg Curt 

Tipus de deute venciment 1 Límit Termini Termini TOTAL 

Préstecs hipotecaris 06/2025 5.000.000,00 1.188.731,73 350.464,63 1.539.196,36 

Préstecs hipotecaris 06/2026 2.000.000,00 675.741,47 144.074,24 819.815,71 

Préstecs hipotecaris 03/2026 161.000,00 116.277,80 26.833,32 143.111,12 

1.980.751,00 521.372,19 2.502.123,19 

Exercici 2019: 
lmport 

Data inicial Llarg Curt 

Tipus de deute venciment 1 Límit Termini Termini TOTAL 

Préstecs hipotecaris 06/2025 5.000.000,00 1.529.921,18 348.532,52 1.878.453,70 

Préstecs hipotecaris 06/2026 2.000.000,00 819.815,71 141.930,58 961 .746,29 

Préstecs hipotecaris 03/2026 161.000,00 140.875,01 20.124,99 161.000,00 

2.490.611,90 510.588,09 3.001.199, 99 

Els préstecs meriten un tipus d'interes de mercat. El detall de les despeses bancaries en forma 
d'interessos de les deutes de credit es detallen a la Nota 10.11.a). 

Durant l'exercici 2019 l'Entitat dependent Centre de Diagnostic perla lmatge del Valles, S.L va 
constituir un nou préstec hipotecan amb l' lnstitut Cata la de Finances. 

IV) lnformació qualitativa sobre el risc procedent deis instruments financers 

Amb la línia d'implantació que el Grup esta duent a terme dins del control de l'efectivitat del 
control intern, per a cada risc s'ha desenvolupat el mecanisme de gestió adient i s'actualitza de 
forma periodica. 
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a) Risc de mercat 

D'acord amb el context economic i financer internacional, i les pautes d'inversió del Grup es 
realitzen analisis de sensibilitat, "mappins" de fluxos de caixa i pautes de treball que s'adeqüen 
a la normativa de Solvencia 11. 

b) Risc de credit 

El Grup es centra en el seguiment periodic de les primes de risc de la cartera d' lnversions 
financeres i en contractar amb reasseguradores de solvencia. L'Entitat Dominant fa un seguiment 
detallat de la classificació creditícia dels actius i de les seves variacions. 

e) Risc de liquiditat 

La gestió de la liquiditat pel Grup es fa tenint en compte que es mantinguin saldos suficients per 
cobrir qualsevol eventualitat derivada de les seves obligacions. 

A l 'any 2020 i 2019 el Grup ha tingut una política d'inversió que fa que les seves inversions no 
tinguin riscos de consideració. 

11 - PATRIMONI NET 

1) Fons propis 

a) Fons mutual 

El fons mutual de l'Entitat Dominant de 30.050,61 euros, esta constituil de conformitat amb el que 
disposa l'article 67 del Reial Decret de 29 d'octubre d'Ordenació i Supervisió de l' Asseguranc;a 
Privada, així com l'article 43 dels Estatuts de l'Entitat Dominant. 

Figura registrat en el Registre de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya i en el Registre 
Mercantil de Barcelona. 

b) Reserva de Revalorització Reial Decret Llei 7/1996 

L'Entitat Dominant es va acollir als beneficis fiscals atorgats per la Llei 7/1996, actualitzant els 
valors d 'immobilitzat material que figuraven en la seva comptabilitat al 31 de desembre de 1996, 
presentant el compte "Reserva de Revalorització, Reial Decret Llei 7 /1996" net del gravamen únic 
del3%. 

D'acord amb l'esmentat Real Decret Llei, un cop transcorregut el període d'indisponiblitat de la 
reserva resultant de l'actualització d'actius, el qual finalitzava el 31 de desembre de 2006, el 
saldo d'aquest compte a 31 de desembre de 2020 i 2019, 1.161.023,49 euros, es pot destinar a: 

• Eliminar els resultats comptables negatius, 

• ampliar el fons social, 

• un cop transcorreguts deu anys, és a dir, a partir de l' 1 de gener de 2007, a reserves de lliure 
disposició, sempre que la plusvalua monetaria hagi estat realitzada. 
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e) Reserves de l'Entitat Dominant 

Les altres reserves per un import a 31 de desembre de 2020 de 14.286 milers d'euros (13.824 
milers d'euros el 2019) constitueixen un patrimoni propi no compromes que garanteix la 
cobertura del Fons de Garantia reglamentari i a la vegada dota a l 'Entitat de fons suficients per 
tenir capacitat de maniobrar en atenció al seu objecte social. 

d) Reserva de capitalització 

En relació ambla reserva de capitalització de l'Entitat Dominant la Junta Directiva va propasar a 
l'Assemblea General la seva constitució per import de 462.198,89 euros corresponent al 10% de 
l'increment dels fons propis en virtut de l'article 25 de la Llei 2712014 del 27 de novembre de 
l'lmpost de Societats, amb el límit del 10% de la base imposable de l'impost abans d'aquesta 
reserva de capitalització . En l'exercici 2019 no es va constituir reserva de capitalització 

e) Reserves de consolidació 

El moviment de les reserves consolidades durant els exercicis 2020 i 2019 ha estat el següent: 

Exercici 2020: 

Per integració global: 

Centre de Medicina Avan~ada del Vallés, SLU 

Centre de Diagnosis per la imatge del Vallés, SL 

CEMAV Dental, SL 

CEMAV Podología, SL 

Dependentia Vallés, SL 

Per Posta en equivalencia: 

CEMAV Oftalmología, SL 

Total reserves consolidades 

Saldo a 

31.12.19 

84.039,44 

(170.485,57) 

(17.630, 75) 

14.627,97 

(5.565 ,79) 

(95.014,70) 

14.041 ,24 

14.041,24 

(80. 973,46) 

Resultat 
2019 

176.300,59 

104.688,06 

38.133,44 

2.880,88 

33 .961 ' 91 
355.964,88 

16.976,87 

16.976,87 

Al tres 

(22.396, 12) 
(22.396, 12) 

Saldo a 

31.12.20 

260.340,03 

(65. 797,51) 

20.502,69 

17.508,85 

6.000,00 

238.554,06 

31.018,12 

31.018,12 

269.572,19 



~ .. ~~ ,MQ,T.~~:· 48 

Exercici 2019: Saldo a Saldo a 
Resultat Altres 

31.12.18 2018 31.12.19 

Per integració global: 

Centre de Medicina Avan~ada del Vallés, SLU (53 .357, 14) 137.396,58 84.039,44 

Centre de Diagnosis per la imatge del Vallés, SL (233.456, 18) 62.970,61 (170.485,57) 

CEMAV Dental, SL (17.440,97) (189,78) (17.630,75) 

CEMAV Podología, SL 8. 564,08 6.063,89 14.627,97 

Dependentia Vallés, SL 12.509,56 11.924,65 (30.000,00) (5.565,79) 

(283.180,65) 218.165,95 (30.000,00) (95.014, 70) 

Per Posta en equivalencia: 

CEMAV Oftalmología, SL 17.237,25 12.803,65 (16.000,00) 14.041,24 

17.237,25 12.803,65 (16.000,00) 14.041,24 

Total reserves consolidades (265.943,06) (80. 973,46) 

11) lnteressos de socis externs 

Els moviments enregistrats durant els exercicis 2020 i 2019 han estat els següents: 

Exercici 2020: 

Saldo a Atribució Saldo a 
Dividends Var. 

31.12.19 Rtat 2020 Perímetre 31.12.20 

Centre de Diagnosis per la imatge del Vallés, SL 314.082,79 50.032,09 364.114,87 

CEMAV Dental, SL 39.487,35 3.824,53 43.311,88 

Dependentia Vallés, SL 38.930,74 29.138,51 (14.930,75) 53.138,51 

392.500,88 82.995,13 (14.930,75) - 460.565,26 

Exercici 2019: 

Saldo a Atribució Saldo a 
Dividends Var. 

31.12.18 Rtat 2019 Perímetre 31.12.19 

Centre de Diagnosis per la imatge del Vallés, SL 213.500,14 100.582,65 314.082,79 

CEMAV Dental, SL 31 .218,45 8.268,90 39.487,35 

Dependentia Vallés, SL 36.289,47 22.641,27 (20.000) 38.930,74 

281.008,06 131.492,82 (20.000) - 392.500,88 
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111) Ajustaments per canvi de valor 

Els ajustaments per canvi de valor corresponen a la valoració dels actius financers disponibles per a 
la venda, que ascendeixen a 355.060,82 euros i 208.910,33 euros al 2020 i 2019 respectivament. El 
detall del moviment és el següent: 

Exercici 2020: 

Saldo Traspassos a Saldo 
01.01.20 Al tes Baixes resultats 31.12.20 

Ajustaments per canvi de valor 208.910,33 138.772,27 7.378,22 355.060,82 

Exercici 2019: 

Saldo Traspassos a Saldo 
01.01.19 Altes Baixes resultats 31.12.19 

Ajustaments per canvi de valor 10.196,26 336.445,73 . (137. 731 ,66) 208.910,33 

Durant l'exercici 2019 les plusvalues realitzades per la venda dels actius financers disponibles per a 
la venda van ascendir a 183.642,21 euros. D'altra banda, en l'exercici 2020, les minusvalues perla 
venda dels actius financers disponibles pera la venda ascendeixen a 5.533,88 (veure Nota 10.11). 

1 2 - APORTACIÓ AL RESULTAT PER SOCIETATS 

L'aplicació de les societats incloses en el perimetre de consolidació al resultat de l'exercici es 
detalla a continuació: 

Exercici 2020: 

Atribu"!'t a AtribuYt a 

Resultats Ajustaments Resultat socis externs I'Entitat 

lndividuals consolidació consolidat di rectes Dominant 

Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió 
Social 782.422,00 (40.116,64) 742.305,36 742.305,36 

Centre de Medicina Avanc;:ada del Vallés, SLU 155.743,26 155.743,26 155.743,26 

Centre de Diagnosis per la imatge del Vallés, SL 102.106,30 102.106,30 (50.032,09) 52.074,21 

CEMAV Dental, SL 21.462,00 21.462,00 (3 .824,53) 17.637,47 

CEMAV Podologia, SL (4.033,99) (4.033,99) (4.033, 99) 

Dependentia Vallés, SL 72.846,28 72.846,28 (29.138,51) 43 .707,77 

CEMAV Oftalmologia, SL 10.889,57 10.889,57 10.889,57 

1. 130.545,85 (29.227,07) 1.101.318,78 (82. 995, 13) 1.018.323,65 
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Exercici 2019: 

Atribuit a Atribu'Jt a 

Resultats Ajustaments Resultat socis externs I'Entitat 

lndividuals consolidació consolidat di rectes Dominant 

Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió 
Social 462.198,89 (123.392 ,06) 338.806,83 338.806,83 

Centre de Medicina Avanr;:ada del Vallés, SLU 176.300,59 176.300,59 176.300,59 

Centre de Diagnosis per la imatge del Vallés, SL 205.270,71 205.270,71 (100.582,65) 104.688,06 

CEMAV Dental, SL 46.402,34 46.402,34 (8.268,90) 38.133,44 

CEMAV Podología, SL 2.880,88 2.880,88 2.880,88 

Dependentia Vallés, SL 56.603,18 56.603,18 (22.641,27) 33.961 '91 

CEMAV Oftalmología, SL 16.976,87 16.976,87 16.976,87 

949.656,59 (106.415,19) 843.241,40 (131.492,82) 711.748,59 

1 3 - SITUACIÓ FISCAL 

Les societats del Grup presenten anualment una declaració a efectes de l'lmpost sobre Societats. Els 
beneficis dels exercicis 2020 i 2019, determinats d'acord a la legisla ció fiscal, es tan subjectes a una 
tributació del 25% sobre la base imposable pera l'Entitat Dominant i pera la resta del Grup. Sobre 
la quota resultant poden aplicar-se certes deduccions i bonificacions. 

Degut al diferent tractament que la legislació fiscal permet per determinades operacions, els resultat 
comptable és diferent a la base imposable fiscal. 

a) Conciliació entre el resultat comptable abans d'impostos i la base imposable de l'impost sobre 
societats 

Resultat comptable abans d'impostos i socis externs 

Ajustaments consolidació 

Diferencies permanents (Nota 13.c) 

Compensació bases imposables negatives (Nota 13.c) 

Reserva de capitalització 

Resultat comptable ajustat 

Diferencies temporals (Nota 13.b) 

Base imposable fiscal 

2020 

1.435. 749,43 

75.447,06 

18.919,98 

(118. 714,54) 

(79. 702,38) 

1.331.699,55 

(64. 332,20) 

1.267.367,35 
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La liquidació de l'impost desglossada pel tipus de quota és la següent: 

Entitat 
Bases Resta 

Dominant negatives GRUP TOTAL 

Base imposable fiscal 974.609,88 (5.380,35) 298.137,82 1.267.367,35 

Tipus impositiu 25% 25% 

Quota íntegra 243.652,47 74.534,46 318.186,93 

Retencions i pagaments a compte (210.643 ,37) (63. 975, 99) (274.619,36) 

lmpost a pagar 33.009,10 10.558,47 43.567,57 

El total de la liquidació de l'impost es detalla de la següent manera: 

2020 2019 

Deutor Creditor Deutor Creditor 

lmpost sobre Societats (a cobrar/pagar) 43.567,57 85.197,34 

El calcul de la despesa del exercici 2019 per l'impost sobre societats desglossat pels tipus de quota, 
és el següent: 

Entitat 
Bases Resta 

Dominant negatives GRUP TOTAL 

Base imposable fiscal 559.684,64 293.683,44 853.368,08 

Tipus impositiu 25% 25% 

Quota íntegra 139.921,16 73420,86 213.342,02 

Retencions i pagaments a compte (110. 993,65) (17.151,03) (128.144,68) 

lmpost a pagar 28.927,51 56.269,83 85.197,34 

b) Diferencies temporals per impost diferit actiu i passiu 

El moviment dels actius i passius per impost diferit de l'exercici 2020 són els següents: 

Actiu per impost diferit 

Límit 30% amortització 

Valors actius disponibles venda 

Al tres 

Credits fiscals activats (Nota 13.c) 

Saldo a 

31.12.19 

9.052,15 

14.320,46 

54.400,75 

Augments Reversions 

(2 .300,25) 

120,15 

Baixa 

(3.616,59) 

(29.223,97) 

Saldo a 

31.12.20 

6.751,91 

10.824,02 

25.176,79 

77.773,36 120,15 (2.300,25) (32.840,55) 42.752,72 



Passiu per impost diferit 

Valors actius disponibles venda 

Al tres 

74.451,48 

51.013,02 

44.413,02 
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118.864,50 

51.013,02 

125.464,50 44.413,02 - 169.877,52 

Les diferencies temporals de l'exercici 2020 i 2019, corresponen a la diferencia entre la provisió 
comptable i la fiscal de les societats participades i a la deducció fiscal només del 70% de la despesa 
d'amortitzacions de l'exercici, que a partir de l'exercici 2014 s'ha comenc;:at a revertir. 
Addicionalment, durant l'exercici 2020 s'han compensat credits fiscals de les societats dependents 
(veure Nota 13.c). 

El detall de les diferencies temporals amb moviment durant l'exercici 2020 és el següent: 

2020 

lmpost diferit Base 

Actius per impost diferit: 

Límit 30% amortització (13.855,22) (55.420,87) 

Actius per impost diferit: 

Al tres (2.227,83) (8.911,33) 
Passius per impost diferit: 

Al tres 

(16.083,05) (64.332,20) 

e) Diferencies permanents i compensació de bases imposables negatives 

La seva composició de les diferencies permanents és la següent: 

lncrement provisió premi jubilació personal 

Al tres 

2020 

18.919,98 

18.919,98 

2019 

(33.846,22) 

(33.846,22) 

Addicionalment durant el present exercici s'han compensat credits fiscals activats per les societats 
dependents, amb el següent detall: 

Credit fiscal Compensat Credit fiscal 
activat activat 

01.01.20 2020 31.12.20 

Centre de Medicina Avanc;:ada del Vallés, SLU 

Centre de Diagnosis per la imatge del Vallés, SL 54.400,75 (29. 223, 97) 25.176,79 

CEMAV Dental, SL 

CEMAV Podología, SL 

54.400,75 (29.223,97) 25.176,79 
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El detall per anys de les bases imposables del Grup compensades durant els exercicis 2020 i 2019, i les 
pendents de compensar, es detallen a continuació: 

Compensat/generat Compensat/generat 

Any d'origen 01.01.2019 a l'exercici 2019 31.12.2019 a l'exercici 2020 31.12.2020 

2.010 

2.011 

2.012 446.197,12 (240. 906, 73) 205.290,39 (118.714,54) 86.575,85 

2.013 30.620,01 30.620,01 30.620,01 

2.015 18.269,09 (18.269,09) 

2.016 1,70 1,70 1,70 

2.018 1.903,12 (1.903,12) 

496.991,04 (261.078,94) 235.912,10 (118.714,54) 117.197,56 

d) Deduccions i bonificacions 

El Grup no ha aplicat deduccions i/o bonificacions, ni té pendents d'aplicar. 

e) Saldos amb Administracions públiques 

El detall a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 

2020 

Seguretat Social 

I.R.P. F. 

I.V.A. 

Altres Tributs 

Deutor 

Nota 10.l.d 

Creditor 

Nota 10.1.e 

135.129,82 

140.132,86 

64.045,77 

41.943,71 

381.252,17 

2019 

Deutor Creditor 

Nota 10.1.d Nota 10.1.e 

63,00 116.081,59 

137.574,40 

45.256,26 

12.781,56 

63,00 311.693,81 

f) lnformació relativa a la fusió de I'Entitat Dominant de l'exercici 201 O 

La informació requerida per l'article 93 del Reial Decret Legislatiu 4/2004 de la Llei de l'lmpost 
de Societats, en relació a la fusió de l'Entitat Dominant amb l'entitat MUTUALITAT EVANGELICA, 
MPS A PRIMA FIXA (entitat absorbida) portada a terme durant l'exercici 201 O, figura en els 
comptes anuals de l'esmentat exercici. 

L'Entitat Dominant es va acollir al regim fiscal de fusions regulat al Capítol VIII Reial Decret 
Legislatiu 4/2004, de 5 de man;:, de la Llei de l'lmpost de Societats. 



1 4 - INGRESSOS 1 DESPESES 

a) Altres ingressos no tecnics 

El detall dels ingressos no tecnics a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 

2020 2019 

Prestació serveis assistencials interns 4.472.893 ,12 5.424. 913,33 

Prestació serveis assistencials a tercers 4.232.087,40 4.494. 348,34 

lngressos per altres serveis 1.145,92 15.169,59 

Total 8. 706. 126,44 9.934.431,26 

Eliminació Transaccions internes (') (4.472.893, 12) (5.424. 913,33) 

Total ingressos No tecnics 4.233.233,32 4.509.517,93 

b) Altres despeses no tecniques 

El detall de les depeses no tecniques a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent : 

2020 2019 

Compres 1.274.474,59 1.155.665,69 
Serveis medies externs 1.000.183,29 1.077. 989,08 
Serveis exteriors 1.836.037,83 1.894.768,93 
Despeses de personal (Nota 14.c) 4. 962.880,82 4.822.322,78 
Despeses Financeres 58.628,32 41.060,78 
Altres despeses 24.305,16 22.954,40 

Total 9.156.510,01 9.014. 761,66 

Eliminació Transaccions internes (*) (4.472.893, 12) (5.424. 913' 33) 

Total altres despeses no tecniques 4.683.616,89 3.589.848,33 

(*) L'eliminació de les transaccions internes correspon a la reclassificació de les prestacions de 
serveis interns realitzats per l'activitat assistencial de l' Entitat Dominant i de les societats 
dependents, amb contrapartida a l'epígraf de depeses per prestacions de l'activitat 
asseguradora de l' Entitat Dominant, per imports de 3. 740 i 732 milers d'euros, respectivament 
(4.854 i 571 milers d'euros al 2019) 
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e) Despeses de Personal (No Tecniques) 

El seu desglossament és: 

Sous i salaris 

1 ndemnitzacions 

Seguretat social 

Aportació al pla de pensions 

Altres despeses 

2020 

3.650.800,06 

10.507,15 

1.150.484,15 

33.455,51 

117.633,95 

4. 962.880,82 

d) Classificació despeses tecniques per destí (Tecniques) 
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2019 

3.412.861,18 

20.000 

1.235.284,28 

(3.074,94) 

157.252,26 

4.822.322, 78 

El detall de despeses d'explotació per naturalesa, en funció del destí de les mateixes en l'Entitat 
Dominant, durant l' exercici 2020 i 2019, són les següents: 

Exercici 2020: 

Prestacions Adquisició Administració Altres Tecnics lnversió Total 

Serveis exteriors 147.866,25 244.748,49 244.460,14 97.849,30 10.082,31 745.006,49 

Despeses de personal 397.431,78 197.196,80 325.836,23 151.382,95 1.071.847,76 

Amortitzacions 7.259,39 10,77 5.167,72 32.782,44 45.220,32 

Comissions 18.066,87 18.066,87 

Al tres (37.460,51) (37.460,51) 

Total despeses per destí 515.096,91 460.022,93 575.464,09 130.631,74 161.465,26 1.842.680, 93 

Exercici 2019: 

Prestacions Adquisició Administració Altres Tecnics lnversió Total 

Serveis exteriors 139.654,62 294.925,06 234.260,62 101.748,07 13.157,00 783.745,37 

Despeses de personal 404.150,55 235.223,06 315.440,58 146.677,90 1.101.492,09 

Amortitzacions 11.847,38 7.778,07 19.625,45 

Comissions 20.022,44 20.022 ,44 

Al tres (4.439,09) 4.704,92 265,83 

Total despeses per destí 551.213,46 550.170,56 557.479,27 106.452,99 159.834,90 1.925.151,18 
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1 5 - PROVISIONS 1 CONTINGENCIES 

a) Provisions tecniques 

Els moviments de les provisions tecniques dels exercicis 2020 i 2019 són els següents: 

Exercici 2020: 

Saldo a Saldo a 
No vida 01.01.20 Dotacions Retrocessions 31.12.20 

Per prestacions 1.863.249,03 2. 372.774,85 (1.863.249,03) 2. 372.774,85 

Altres provisions 710.718,13 748.417,17 (710. 718, 13) 748.417,17 

Total provisions tecniques 2.573.967,16 3.121.192,02 (2.573.967, 16) 3.121.192,02 

Exercici 2019: 

Saldo a Saldo a 
No vida 01.01.19 Dotacions Retrocessions 31.12.19 

Per prestacions 1.591.619,89 1.863.249,03 (1. 591 . 619,89) 1.863.249,03 

Altres provisions 728.388,71 710.718,13 (728. 388,71) 710.718,13 

Total provisions tecniques 2.320.008,60 2.573.967,16 (2.320.008,60) 2.573. 967,16 

a. 1) Provisions per prestacions 

El detall de les provisions per prestacions a 31 de desembre de 2020 2019 són les 
següents: 

Prestacions pendents de liquidació i pagament 

Prestacions despeses internes de liquidació de sinistres 

Prestacions pendents de declaració 

a.2) Altres provisions 

2020 

2.193.793,07 

95.356,30 

83.625,48 

2.372. 774,85 

2019 

1.705.856,86 

100.516,78 

56.875,39 

1.863.249,03 

L'epígraf d'Altres prov1s1ons correspon íntegrament a prov1s1ons matematiques de les 
assegurances de decessos per import a 31 de desembre de 2020 de 748.417,17 euros 
(710.718,13 euros al2019). Les principals bases tecniques utilitzades pel d'llcul d'aquestes 
provisions realitzades per un expert independent, són les següents: 

• Prestació Enterrament 
Hipótesis demogratiques: s'apliquen les taules PASEM 2010. 
Hipótesis financeres: d1lcul amb l'estructura temporal de tipus d'interes sense risc 
per a desembre 2019. 

• Prestació Segur DC 
Hipótesis demogratiques: s'apliquen les taules PASEM 201 O. 
Hipótesis financeres: el ti pus d'interes tecnic es del1 ,09%. 
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b) Provisions no tecniques 

Veure Nota 16 de retribucions a llarg termini al personal. 

e) Litigis 

L'entitat Dominant té contractada una polissa de responsabilitat civil per fer front a !'eventual cost 
a pagar respecte d'obligacions solidiuies derivades de demandes interposades per usuaris de 
!'Hospital contra personal medie de I'Entitat, així com d'altres reclamacions. 

1 6 - PROVISIONS NO TECNIQUES 

El moviment de les provisions pera pensions i obligacions similars (veure Nota 5.12.a), és el següent: 

Exercici 2020: 

Saldo a Saldo a 

01.01.20 Dotació/ Aplicació Ajustaments 31.12.20 

Premi de jubilació 18.850,49 1.353,35 20.203,84 

Exercici 2019: 

Saldo a Saldo a 

01.01.19 Dotació/ Aplicació Ajustaments 31.12.19 

Premi de jubilació 66.533,05 (11.824,46) (35.858, 10) 18.850,49 

L'import de aplicacions i traspassos 2019 corresponia a l'incentiu economic per jubilació del vigent 
Conveni Col·lectiu d'Assegurances pagat a dos empleats de I'Entitat. 
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1 7 - OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

La informació relativa a de totes les empreses del grup i associades i les seves dades, es detallen a 
l' Annex l. 

a) Saldos i transaccions amb empreses associades 

El Grup manté saldos amb empreses associades a 31 de desembre de 2020 i 2019 amb el següent 
detall: 

Empreses associades 

CEMAV Oftalmologia, SL 

Deutor 

2020 

Creditor 

44.252,34 

44.252,34 

2019 

Deutor Creditor 

26.698,61 

26.698,61 

El detall de les transaccions dels exercicis 2020 i 2019 amb empreses associades, és el següent: 

2020 2019 

lngressos 

Prestació de serveis 21.127,25 25.563,94 

21.127,25 25.563,94 

Despeses 

Altres despeses externes 232.549,25 224.707,24 

232.549,25 224.707,24 

b) Remuneracions als membres de la Junta Directiva i al personal d'alta direcció 

Tal i com s'assenyala a l'article 29 dels Estatuts de l'Entitat Dominant els carrecs de la Junta 
Directiva "són obligatoris, honorífics i gratuils, i, per tant, incompatibles amb l'exercici de 
funcions remunerades per l'Entitat ... " 

Pel que fa referencia a les societats dependents, els membres del Consell d' Administració de les 
societats dependents no han tingut cap ti pus de remuneració, durant els exercicis 2020 i 2019. 

El Grup considera personal d'alta direcció als membres que intervenen en la planificació economica 
i estrategica. El total de remuneracions al personal d'alta direcció durant l'exercici 2020 i 2019 ha 
esta de 472.050,29 euros i 499.222,37 euros respectivament. 
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18 - ALTRA INFORMACIÓ 

a) Plantilla mitja 

El nombre mitja d'empleats durant els exercicis 2020 i 2019, distribu"its per categories professionals 
és desglossa com segueix: 

2020 

Home Dona Total 

Alta Direcció 4,00 5,00 9,00 

Administratius 2,62 33,48 36,10 

Serveis Generals 2,77 2,77 

Metges i titulats 14,48 11,27 25,75 

Diplomats 2,00 25,49 27,49 

Tecnics 1 '18 8,96 10,14 

Auxiliars Sanitaris 7,97 85,11 93,08 

35,02 169,31 204,33 

El detall entre el personal fix i no fix és el següent: 

Desclós Fix/No Fix 

Fix 

No Fix 

b) Honoraris de auditoría 

2020 

150,33 

54,00 

204,33 

Home 

4,00 

4,65 

2,63 

12,53 

2,00 

1 '14 

2,58 

29,53 

2019 

147,65 

42,48 

190,13 

2019 

Dona Total 

4,00 8,00 

33,93 38,58 

41,02 43,65 

17,05 29,58 

27,20 29,20 

7,04 8,18 

30,36 32,94 

160,60 190,13 

Durant l'exercici 2020, els honoraris relatius als serveis d'auditoria de comptes individuals i 
consolidats prestats per Mazars Auditores, S.L.P. han ascendit a 29,5 milers d'euros (incloent l' 
informe d'auditoria de les unitats de negoci d'activitat asseguradors i assistencial (29,3 milers 
d'euros a l'exercici 2019) . 

Els honoraris relatius a serveis d'auditoria, inclouen els honoraris pels informe sobre els Estats 
Financers amb finalitats Específiques de l'activitat assistencial així com de l'activitat 
asseguradora de l'Entitat Dominant. 

Mazars Auditores, S.L.P. ni qualsevol empresa del seu mateix grupo amb la qual esta vinculat 
per control, propietat comuna o gestió han prestat cap altre servei. 

e) Avals 

Amb data 31 de desembre de desembre de 2020 i 2019, l'Entitat Dominant avala un préstec per 
import de 2.407.232,95 d'euros de la societat depenent CEMAV, Societat Limitada. 
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1 9 - MEDIAMBIENT 

No es preveu contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter mediambiental en les que 
pogués incórrer el Grup que sigui susceptible de provisió. Per altra banda, el Grup no ha percebut cap 
subvenció ni ingrés coma conseqüencia d'activitats relacionades amb el medi ambient. 

20 - INFORMACIÓ SEGMENTADA 

La comercialització de les diferents modalitats d'assegurances de l'Entitat Dominant es centra 
basicament al Valles Oriental. Al quadre següent es mostren els ingressos derivats de les primes 
emeses i les provisions tecniques al ZOZO i Z019: 

2020 2019 

Primes Provisions Primes Provisions 

Malaltia 

Asseguran«;a directa 11.559.692,23 2.372.774,85 11 .393.223,90 1.863.249,03 

Reasseguran«;a acceptada 

11.559.692,23 2.372.774,85 11.393.223,90 1.863.249,03 

Decessos 

Asseguran«;a directa 30.459,39 748.417,17 32.702,76 710.718,13 

Reasseguran«;a acceptada 

30.459,39 748.417,17 32.702,76 710.718,13 

11.590.151,62 3.121.192,02 11.425.926,66 2.573.967,16 

2 1 - INFORMACIÓ TECNICA 

1) Aspectes generals 

L'Entitat Dominant té establerts procediments de control intern d~acord amb la normativa vigent, 
diferenciats per rams de productes, que permeten realitzar un seguiment puntual de la situació i 
evolució de les variables del negoci. 

Dintre del procés de producció, l'Entitat Dominant compta amb sistemes de seguiment de la 
producció per poder contrastar els objectius pressupostats, a fi de controlar el grau d'acompliment 
dels pressupostos establerts. A part del volum de producció, l'Entitat Dominant té una clara aposta 
per la qualitat, que es tradueix en millares de freqüencies i resultat. Per controlar la qualitat de la 
producció, cada responsable de negoci disposa d'informació de l'evolució les variables crítiques que 
condicionen la rendibilitat del negoci. 
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La prevenció del frau és una altra línia d'actuació, fent un seguiment acurat de la verificació 
previa. Respecte a aquest últim punt es realitza el seguiment dels expedients de forma individual i 
controlant tata la informació del sinistre. 

En quant a la cartera objectiu de l'Entitat Dominant és tenir una cartera equilibrada i sanejada. Per 
dur a terme aquest objectiu es compta amb sistemes de control per detectar les polisses que 
presenten sinistralitats superior a la mitja en base a criteris de freqüencia i rendibilitat. Les polisses 
son analitzades pel responsable de negoci. Des del departament queda tot justificat i documentat, 
així com !'impacte de l'evolució de la freqüencia de la cartera, diferenciant per segments de risc i 
comparant la freqüencia de l'Entitat Dominant ambla resta del sector. 

La retenció de clients és actualment una altra línia important d'actuació. Tant de baixes per 
impagament com de baixes per decisió del client en les polisses de cartera. 

La suficiencia de la prima es controla a partir de seguiments periodics de la sinistralitat, actuant 
sobre els productes o segments que presenten insuficiencies a fi de mantenir l'equilibri tecnic de la 
cartera. 

El seguiment del pressupost de sinistres declarats es mensual, analitzant les seves desviacions, tant 
de primes, sinistres i provisions. Per determinar el cost mig, es realitza un seguiment dels sinistres i 
es realitza el seu dllcul. Tates les variables crítiques que formen part del sistema d'indicadors de 
l'Entitat Dominant, en el que es recullen no únicament indicadors de procés, sinó també indicadors 
de resultat per controlar que les accions realitzades sobre els primers es tradueixen en millares 
sobre les variables del resultat, principalment freqüencies, costos mitjos i taxes de sinistralitat que 
garanteixin la solvencia tecnica de l'Entitat Dominant. Cada area de negoci compta amb un sistema 
de seguiment i control d'indicadors de gestió, els responsables de les diferents arees de negoci 
realitzen el seguiment de l'evolució dels indicadors, analitzant !'origen de les desviacions i 
garantint !'existencia d'un pla d'acció adequat per corregir-les. 

En la nota d'informació segmentada de la present memoria, s'ofereix informació relativa a la 
concentració dels ingressos derivat de les primes emeses corresponents a l'asseguran~a directa i a 
la reasseguran~a per arees geogratiques. La gestió del risc tecnic es centra en l'analisi de la 
sensibilitat de la xifra de negoci a la fluctuació de les primes i al sistema d'indicadors de negoci i 
control de provisions, mitjan~ant el control sistematic en indicadors de les variables representatives 
dels fenomens potencials i actuals, que poden afectar en desequilibris en les tarifes. 

En quant a la reasseguran~a, l'Entitat Dominant té els seus contractes amb reasseguradores solvents 
que operen a Espanya. 

Els riscos de la sinistralitat esta dispersat en funció de les notes tecniques dels productes. 

lnformació relativa a Solvencia 11 

Amb data 1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, 
supervisió i solvencia de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR), juntament amb el 
Reglament d'ordenació, supervisió i solvencia de les entitats asseguradores i reasseguradores (RD 
1060/2015, de 20 de novembre de 2015), que actualment constitueixen els nous textos legals basics 
que regulen els requeriments del nou regim de Solvencia 11, establert fonamentalment per la 
Directiva 2009/138 1 CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, sobre 
l'accés a l'activitat d'asseguran~a i de reasseguran~a i el seu exercici, i el Reglament Delegat (UE) 
2015/35 de la Comissió de 10 d'octubre de 2014. 
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L'objectiu principal perseguit per la regulació de Solvencia 11 és protegir l'assegurat mitjans;ant una 
millora del control i del mesurament dels riscos de mercat, operacionals, de credit i de liquiditat als 
quals estan exposats les entitats asseguradores a través de: 

• Requeriments quantitatius (establiment del capital de solvencia obligatori enfocat al risc i 
valorat a valors de mercat). 

• Requeriments qualitatius (exigencies en materia de governans;a que afecten l'organització i 
direcció de les entitats asseguradores). 

• Requeriments de transparencia (nova informació al mutualista i al organisme supervisor). 

Durant 2020, igual que els anys anteriors, l'Entitat Dominant ha portat a terme tota una serie de 
mesures per adaptar-se a la normativa de Solvencia 11. 

En relació al requisit d'informació que estableix la normativa de Solvencia 11, la Junta Directiva de 
l' Entitat Dominant té aprovades totes les polítiques exigides per la Directiva. 

A la data de formulació dels presents comptes anuals consolidats, la Junta Directiva de l'Entitat 
Dominant confirma que s'ha realitzat una avaluació interna dels riscos i solvencia i que l'Entitat 
compleix amb les necessitats globals de solvencia tenint en compte el seu perfil de risc, els límits 
de tolerancia de risc aprovats, així com !'estrategia de negoci. 

S'han implantat processos adequats a la naturalesa, el volum i complexitat dels riscos inherents a la 
seva activitat i que li permetin determinar i avaluar adequadament els riscos a que s'enfronta a curt 
i llarg termini i als quals l'Entitat Dominant esta o podria estar exposada. 

Així mateix, la Junta Directiva de l'Entitat Dominant confirmen que l'Entitat presenta un 
compliment continu dels requeriments de capital i dels requisits en materia de provisions tecniques. 



63 

11) lngressos i despeses tecnics per rams 

a) lngressos i despeses tecnics per rams de l'asseguran~a No Vida 

El detall dels ingressos i despeses tecnics de l'exercici 2020 i 2019, desglossat pels principals rams, 
és el següent: 

2020 

1 Primes imputades 
1. Primes netes d 'anul·lacions 
2. Variació per a primes no consumides 
3. Variació provisió pera riscos en curs 
4. Variació prov. pera primes pend.cobr. 

11 Primes de reasseguran~a 
1. Primes netes d'anul-lacions 
2. Variació provisió per a primes no consumides 

A. Total primes imputades, netes de reasseguran~¡:a 

111 Sinistralitat 
1. Prestacions, despeses pagades i de sinistralitat 
2. Variació provisions tecniques pera prestacions 
3. Variació d'altres provisions tecniques 

IV Sinistralitat de la reasseguran~a 
1. Prestacions i despeses pagades 
2. Variació provisions tecniques per a prestacions 

B. Total sinistralitat, neta de reasseguran~¡:a 

V. Variació d'altres provisions tecniques 
VI. Despeses d'adquisició 
VIl. Despeses d'administració 
VIII. Altres despeses tecniques 
IX. Comissions i participacions en la reasseguran~a 

C. Total despeses d'explotació i altres tecniques, netes 

TOTAL (A+B+C) 

Decessos 

30.459,39 

30.459,39 

30.459,39 

(28. 748, 90) 

(37.699,04) 
(66.447,94) 

(66.447, 94) 

(10.639,35) 
(13.309,26) 

(3.734,35) 

(27.682,96) 

(27.682,96) 

(63.671,51) 

Malaltia Total 

11.559.692,23 11.590.151,62 

(5.198,97) (5.198,97) 
11.554.493,26 11.584.952,65 

(31.578,45) (31.578,45) 

(31.578,45) (31.578,45) 

11.522.914,81 11.553.374,20 

(7.814.616,20) (7.843.365, 10) 
(499.279,03) (499.279,03) 

(37.699,04) 
(8.313.895,23) (8.380.343, 17) 

(8.313.895,23) (8.380.343, 17) 

(449.383,59) (460.022,94) 
(562.154,83) (575.464,09) 
(157.730,91) (161.465,26) 

(1.169.269,33) (1.196. 952,29) 

(1.169.269,33) (1.196. 952,29) 

2.039. 750,25 1.976.078,75 
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2019 Decessos Malaltia Total 

1 Primes imputades 
1. Primes netes d 'anul·lacions 32.702,76 11.393.223,90 11.425.926,66 
2. Variació per a primes no consumides 
3. Variació provisió per a riscos en curs 
4. Variació prov. pera primes pend.cobr. (207,26) (207,26) 

32.702,76 11.393.016,64 11.425.719,40 

11 Primes de reasseguran<;:a 
1. Primes netes d'anul·lacions (32.053,36) (32.053,36) 
2. Variació provisió per a primes no consumides 

(32.053,36) (32.053,36) 

A. Total primes imputarles, netes de reasseguran<;:a 32.702,76 11.360.963,28 11.393.666,04 

111 Sinistralitat 
1. Prestacions, despeses pagades i de sinistralitat (24.474,56) (9.767.154,66) (9. 791.629,22) 
2. Variació provisions tecniques per a prestacions (178.832,27) (178.832,27) 
3. Variació d'altres provisions tecniques 17.670,58 17.670,58 

(6.803,98) (9. 945.986, 93) (9. 952.790,91) 

IV Sinistralitat de la reasseguran<;:a 
1. Prestacions i despeses pagades 
2. Variació provisions tecniques per a prestacions 

B. Total sinistralitat, neta de reassegurans;a (6.803,98) (9. 945.986, 93) (9. 952.790,91) 

V. Variació d'altres provisions tecniques 
VI. Despeses d'adquisició (550.170,56) (550.170,56) 
VIl. Despeses d'administració (557.479,27) (557.479,27) 
VIII. Altres despeses tecniques (159.834,75) (159.834,75) 
IX. Comissions i participacions en la reasseguran<;:a 

(1.267.484,58) (1.267.484,58) 

C. Total despeses d'explotació i altres tecniques, netes 
(1.267.484,58) (1. 267.484,58) 

TOTAL (A+B+C) 25.898,78 147.491,77 173.390,55 



22 -INFORME ANUAL DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL MUTUALISTA 2020 

~ ,.,.. 
LA MÚTUA" 

Informe del Serveí d' Ate nció al Mutua lista 2020 

1.1 Les dad es 

De del Servei d'Ateri dó al Mutualista hern ates direct ánient un toti!l de 603 inc:idend es al llarg 
del 2020, el que ha represen l at una d•sm inutió de les incidimcíes moti vada per !' impacte que 
ha tit1gut el COVID19 "!r'lla disminudó de les. visites rea lítzades pér els ri~tre~ r 1utualistes en d 
nostre cent re ~obretol en els període~ de mar~ a juny de 2020. 

Si bé, l'accés al servei s'ha rr antingul majm itiuiam~nt via. presenci al í tel efonic~: 

7420% via presencial. El q u ~ ha suposat un increment de 3.10 punts 
20.00% a ni•Jell telefoni c:, amb un dec:rernent de 0.20 punu 
3.15% deis usuari ~ uti litzen w rreu ele:ctronic: per comunicar -se amb el Servei tfAten~:~ió al 
mutual ist a, de manera habi tu<~tl i sobretot per fer/fad lita r gesti ons directes amb l'entital , corn 
pul ser obtenir docurnemació m~di ca Utl cop realitzada la viS1la per miljans no presenc:i al amb 
els facu ltatiu$. 

La resta d'uti lit:zat::ió de mítjans ha min'Jal, concenlrant-se tog en el fu ll de stJgger•iment~ 

concret: 

0.09% usuaris utilitz.en la fulla de ~uggetiments "! r'l paper que t!Sl a disponible p~• tot el no:!.tre 
cent re i Delegad ons 

1 .2: G!?~tion . oue realitzern 

..- Gestíonen suggeriments l red arna,ciotJS a f enti tat 

..- Elaborern lota la doturnentadó oficial ~o l · li ci t <~da p!! r e l ~ nmtres mutu a l i~tes (Ce.rt'i fic:at 
d'Asslst l!nci a en vial ge; Certffít<Jt pagarnents). S'ha observat un increment substancial de la 
documentació sol·li d tad<J. en ref~r etu: ia a c:oberture_ í a c:erti fic:acions demanades ; 
concretarner1l s'ha cursat 88 peti t:ions. del ~ nostres mulualis les .. 
..- Gestió de les soH idlud~ de doc:umentad ó rr1i!dit:a generada per l'enlitaL En concret, 
hi h<~ hagu l l&'l soHici tuds en toncret es corresponen a.: 

28,04'}6 Traurnatologia, Gínemlogia: 13,41'>1.; Urgenc:ie5: 10,09%; Dígestiu: 8,5 3%; 
Pediatria: S AS% . S'há incremental petició informes de Digesti u i de Pediatría. lá 

res ta de petidó han rnantingut la línia habitual de petició . 

lnfonne: de l Serveí d'Atenció al Mutualista 202:0(página 1/41 
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v Co Hatmrern arnb el~ temes de Cornunlcati6 de r enti ta t: 
o Reun ions de Prer r!>a 
e Organitzadó Concurs de Dibui x. de Nadal 
, , Fern el segu iment de les assrstimcies en Viatge de l ~ no~tre~ Mutua li~tes, elaborant 

l ambé eb certificats per viatge 

1.3 Comideracions: 

l.-La gestró interna e.~ reCJ iilza amb c::riteris de coordinadó. Es tractaria de trobar t riterb per 
rnaximitzar la m<lteixa. E~ presenten ·c-asos en que els mulua listes ens demanen: 

• coordinar proves per mutualista al centre extern el rné~ aviat possible 

• pos.~ib il ital d'oferir una cina via web que fad liti al mutualista el SE!u control i 
seguirnent deis c:opagarnents que ha fet a l'entital. L'entitat hi e.stil lreba ll ant 
c:oordinadarnent entre Sbterr es d' inforrnac:ió i comercial i esperern que a\riat es 
pugui facilitar una eina que sigu i rr olt úti l en el dia a dia de 111 re ladó entre 
rnutua li ste.!. i Mútua. 

2.-Hi ha una inforrnació re~pe¡:te a les condk ions generals de les Polisses sanitill ie~ que s'hauria 
d'ampliar / homugenei tzar en reli:!tió als temes de prelixist!mc-ia/c:arim c:ia i extintió de la pbhssa. 

3.- En relació al!. centres c-onc:ertats, el nostre rnutualbta at-cepta ~tisfer la seva demanda sanitaria 
en Dr. Kle.in de Cardedeu, Centre Fisiolérapia de 'La Roca i el Centre Creu Blanc:a a Barcelona. Són 
opdon que s'han integra l dins les pussibilitats per part del mutual í~ta i permeten en mon ents 
puntuals fer efettiva as~istéocia medica en un rnolt breu e pai de temp~ (1-·2 di es). Fet molt valorat 
en especia.l itats corn Gi rH!Culogia i f raur atulogia. 

En quant a in tidendc:~ ¡:lobals. del Servei, cap as!>eny.alar: 

Fer constar que excepc:ionalrnent no s' han rec:ollil inddendes al r 1es d'agust dones la persona al 
d m ec del Servei aquell periode, les ha geHíonat direttament. 

Ca l fer es.rr E!Ot al !>egüent: 

1) A nivl!ll a.~segurador, a r1ivell d' i nddem: ie~ registrades t robern: 
Certific:ats: lG.l O% que esta creixent err ba~e a nece~sitats generad es per la COVID19 
En reladó a derr andes d' ARAG ha baixat ampliamenl en la dirnensió de gestió de despe~e~ de 
viatge collerte~ per ARAG. Si bé s'ha utilitz.at el servei per tal de gestionar consultes, informes i 
doc:umentadó si era neces~a ria en hase a ,c:obertures que ARAG continua oferint ah mutu alistes en 
aques l per íode 
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2) A ni vd l áS!.i:!;t~ nda l, la d i~l r i b udó d'inc idencies 1h: 

2020 2019 
TRAUMATOLOGliA 35 35 
CENTRES EXTERNS 32 27 

CEDIV 25 12 
URGENCIES 22 46 

DERMATOLOGIA 21 6 
GINECOLOGIA 18 11 
LAI30RATORI 15 1[1 

CEMAV PODOLOGIA 14 19 
ASIOTERÁPIA 13 11 

MEDICINA GENERAL 12 6 
DIGESTOLOGIA 12 16 
CEMAV OFTALMO 12 19 
UROLOGI1A 8 1[) 

PEDIATRliA 6 13 
OTO-RINO-
LARINGOLOGIA 5 15 
PSICOLOG!A 4 1 
NEUROLOGIA 4 8 
HOSPITALITZACIÓ 4 7 
CEMAV 4 1 
ANG IOLOGIA 4 2 
PSIQUIATRIA 3 1 
HEMATOLOGIA 3 13 

DEPENDENTIA 3 1 
CARDIOlOGlA -4 4 
CIRURGIA GENERAL 2 3 
CEMAV DENTAL 2 12 
DIETETI.CA 1 

ASSISTENCIA DOMICILI 2 

l a Traumatolu¡:1a és l 'e.~peda lítat qu~ més inforrr es demanda i que. més gestió en!. ha suposa,t a l 
Serve i d'Atendó al Mut~alista . Així com he cops.at l'el'i i¡:e rid a p~i tenir a Mútua pro\•es realitzades 
en centres ext~r n~ i també la r&pidesa en la gestió de les pre ves rad iologique.s ha estat un é leme.nt 
tornú per defecte a la pe.tidó de les per Or)E!S sobr e la pro .... a. 
la De.rmatologia també ha estal r 10ll demandada pe.r·que han confluít d iverso s aspectes com el fel 
de que e l centre duran! un mini m períGde de ten ps no ha mantingutl'o ferta ass i~lencial exacta a la 
que mantenia in id a d~ la pandemia i aixó ha aJetlat en quant a red arna t:ions d'assisl!mda molt 
rapida que no sempre. s' han pogut sati ~fer internament. 
Ca l fer esrr ent de que e l mutualista, cf!d<J ve¡:ada. és rr és dernand anl d' inform ac:ió sobre els ~eus 
drets 1 oobe rture~. 

Informe del Sl!fvei d'Atenció al Mutualista 2020 (página 3/ il ! 
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COr'lsíderu q ue cb cssencial ten ir pre~en t que la COVID19 put supo~ar una o port unit at per le~ 

entitats ates que: 

Suposa un nou esc:cna ri a rr b nove.s pos~i bi l itats per oferir als noslres mulualistes. De fet s'ha 
arr pliat i s'ha dunat un servei que é~ rnolt valor al i dernandat per e ls nost re~ sudes i l arnbé per 
tere:ers en quan t a les provc~ sero logiqués i PCR din de lot e l procedime nt pandemit actual. 

Tarnbé potser un punt de reilexió perque e l nostre associal relaciona moll cubertura amb quota i 
vol tenir cad a cup coberture!> q ue siguin flex ibles i s'adaptin a ls d iferent s rnoment~ que les 
persone:s pode n viure al llarg de la, seva vida. 1 tenir-ho en cumple ens pot gene ra r un<~ ,,alua 
irnportar)l dava nt de l mutu alist a. 

Ens demanden rnolt a ded icadó , un plus. de dedicatiú en e l nostre d ia a di a i ens demost ren qu!! em 
timen pres.ents. día a d ía. S'ha av.an!;ant en el tema de la gestió i lli ura rnent de proves, fatilitant la 
visit a o n line i/o per alt res rn itjam a ltematius a la t radiciona l visita presencia l i pos ter ionnenl han 
pogut tenir a ttés a les proves rnajcri t l!ria ment online. S'ha ir1itiat la ci t a online que ha tingut un<~ 
acollida mch favora ble per tots els nostr es ods. 

Es un nou carní c:ap a la telemed icin a i tots aquells projectes, que ens puguin apropar arnés gent 
que pugu i co r)t actar i reobre asgi!>tenda sanitaria. En fi ... to l un repte per La Mú t ua qu e segur que 
aconsegu irern. 

Gra nollcrs, 23 de r 1ar<; d e 2021 

l"'erce A lita rez 
Cap Servei flte ció al Mutua ista 
'' !A M ÚTU1\" 
Pla ~a Pa u Casals ;fn 
08402 Granolle s 
Tel. 93 &70 80 ~9 
Fax 93 &70 43. 55 
malvarez@m utua.org 
wv.w.mut ua.o ¡¡ 

- - :. 
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2 3 - INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL MUTUALISTA 2020 

Th"FOR.\JE .·\.1\"U.-\L DIES PER L\. DE.IT.SOR.-\. DEL MlTI:.-\LLS TA, d'acord :tmb el 

que prel'eu l'Ordre ECOi734i!QQ.¡, d' ll de m:IJ'~, ad1·ept :tia Junt:t Dire<th·a de 

Ml~U.-\. DE CR.-\..i'0Lll~, l\IPS 

D'acord Jlllb el qu: disposa !'anide 17 de l'Ordre EC0!7)412004, sobl-e e!s Dep;utamenís i 

Senceis d ' Atencio al Oient i el Defemor del ClieDt de 1~ entitat; financere;, es presenta a la. 

Junta Directi.n de Mútua de Gr;mollers, :tv!PS, un infonne explicariu del d5ellYolupameot de 

.es funcions portad:B a temJ.e dmw l'e. ... ercici 2020 amb el SE-g\ient oontingut~ 

L- Temim de pl.'E!sentació i e....ercici a qué fa re.feréncia. 

2.- Res= e-:;tadi.."tiic de quei.'l:es i I?cla.macions at~. 

3.- Res= de!.~ decisions dictade>. 

4.- Critcru gen=cls conringu.t; a les decision:.. 

5.- Reco-m.a.n.acions o suggerimenís deri-..-;:¡t:; de 1 ' e~;paiencia, amb \'i!.tes a una millo; consecució 

de!s fin.s que confomJ.eD.l' actuació d' aquest Departamo...nt. 

1.- ITR.\II!'.1 DE PRESBT.-KIO I L\IR(1(1.-\. Qli: F.-\. R.ITERi!'CL-\.. 

Aquest illforme ¡¡mJa! es pt-esema mns el pt-ime· trim~;: de 2021 i es ref!!I'ei."', d' acilrd ambla 

II.OlmJ.tiva que li és cl'aplicació, al ooen\·o!up:=ent di: h titula.rirat del ciillnc de DefeDSOl'2 del 

!\·iurualisra dun:m l'e1;:ercici 2020. 

! .- RESDI EST.IDÍS TIC' DE QUEIXH I RECL-\.l\L-\.CIO);S .-\.TESES 

iEo 1' exercici 2020 no es n pre:;entar c.ap recl;;.m;;.ció dirigida. a b Defem.o1a del Mutuilisra, pa· 

;;, qu:;.. co:;a no procedei.'l: elaborar cap resum e>tadistic. 

3.- RESl'?\1 DE LE~ DECISIO!'\S DICT.-IDES 

Tal i com s 'ln :!:Z>en}-:ilit :mteriorment, 110 s ' h.an pre:.eDtat qu!!i"e:. ci 1-ecl=cion:., pe:r la qua! 

oo:a no p1-ocedeix. 
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-1.- CRIITRIS G:El\"ER.:U.S COl\"TT}';Gl"'IS .-\ LH DECISIO::'\S 

Com a col!Se~lli:ncia de b inexist€ncia de quei.-;e, i reclaJ:mciom hmpoc cotTespon lJ. 

infor.w.:;;ció sobre eh ctitei.s generah continguts ;;nlE!:. deccions . 

5.- R.ECo:\H_l';":\CIO::'\S O St"GGERThlL'1S DERIY.US DE L 'LU'ERIÍI\CH, .-\.c\ IB 

YISITS .\ l""K:\ :\IILLOR C:ONSECTC1Ó DELS FDiS QUE CO!\TORlllL"\" 

L ' .-\CTI":\CIÓ D' .\Qt"ESB. FIGURA 

No es pod:Il fotmub.r recomanacions de poc>sibles millorE!:. ;;n el funcionamP..nt de lJ. muíual.ibt 

detiYades de l'atenció de quei:•¡es o reclam.acion:; pe· !J. m;mca de presenbció d'aquestes . 

Aquest informe es redacta en compl.imem dili mides 17.2 de !'On:lre d ' 11 de=-~ de 2004, i 

17 del Reg]ame,nt intem del Defe=¡· de Múrua de Gnnoller:;, MPS. 

1 p:rqui; ai.-ci. colll.:ti, ah efectes oportuns, lliuro el pr~nt Infonne Anual, per duplicar exempl.J.r, 

en do:; fulli de pape·. 11Uillel"3ts de r 1 al 2, 3111"bd05 incloso:;, i lcferit ¡¡ 1' e."tel·cici de 2020, ., 

Barcelona e: di.<l 25 de febre- de 2021 . 

i\l Eugenh Cuenc:~ \"alero 

Def;;nso¡-a de. Mutu:ili---ta 

Mútua de Gr.Do-ller:;, MPS 

2 4 - FETS POSTERIORS 

MARIA 
EUGENIA 

.~tf~;f~~~lfl 
\tAl ! -ON' tn7.n:.as 
H::rrJn;± 
Jt:CCr_: J<Ú'l'.¡L C rmh: 

CUENCA v.\iliJ.=h-u. 
VALERO
DNI 

gi'."CntuorNJ.J!JA 
! !.aN.~ 
t.l:Till!h."n".bc. 0CJ..S. 11i: 
l1!t'S,. cn• N.AW.. 
iU2"N'J. Nr.A 
\"A1 i.~ - DI\: l r tn lr.5.5 

174227685 1odu'"'"·0'-'" 
OO'L!t:1!. t·.:' "'W 
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Entre el 31 de desembre de 2020 i la data de formulació d'aquests comptes anuals no s'ha produil 
cap altre fet d'especial significació que hagi de ser informat en la memoria. 
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;! .. ~~ ,~~!.~~~· 

ANNEX 1 

DETALL PARTICIPACIONS EN EMPRESES DEL GRUP i ASSOCIADES A 31.12.2020 

Data % Participació 

Denominació Activitat constitució nominal 

Empreses del grup: 

Centre de Medicina Avan~ada del Valles, S. L. U. bobiliaria 07/02/07 100,00% 
Centre de Diagnosis perla imatge del Valles, S. L. Assistencia sanitaria (radiodiagnosis) 24/02110 51,00% 
C'fJMV Dental, S. L. (") Assistencia sanitaria (odontologia) 15/06/10 82,18% 
C'fJMV Podologia, S. L. Assistencia sanitaria (podologia) 20/07/10 100,00% 
Dependentia Valles, S. L. Serveis assistencials i de dependencia 16/03/11 60,00% 

Empreses associades 

C'fJMV Oftalmologia, S. L. Assistencia sanitaria (oftalmologia) 30/03/11 20,00% 

Tetes les societats del grup i associades tenen el domicili social al carrer Agustí Vinyamata 7 (Granollers) 

DETALL PARTICIPACIONS EN EMPRESES DEL GRUP i ASSOCIADES A 31.12.2019 

Denominació 

Empreses del grup: 

Centre de Medicina Avan~ada del Valles, S. L. U. 
Centre de Diagnosis perla imatge del Valles, S.L. 
C'fJMV Dental, S. L. (") 
C'fJMV Podo logia , S. L. 
Dependen tia Valles, S. L. 

Empreses associades 

C'fJMV Oftalmologia, S. L. 

Activitat 

lmmobiliaria 
Assistencia sanitaria (radiodiagnosis) 
Assistencia sanitaria (odontologia) 
Assistencia sanitaria (podologia) 

Serveis assistencials i de dependencia 

Assistencia sanitaria (oftalmologia) 

Data 

constitució 

07/02/07 
24/02110 
15/06/10 
20/07/10 
16/03/11 

30/03/11 

Tetes les societats del grup i associades tenen el domicili social al carrer Agustí Vinyamata 7 (Granollers) 

% Partlcipació 

nominal 

100,00% 
51,00% 
82,18% 
100,00% 
60,00% 

20,00% 

Prima Resultat Total Patrimoni Valor teoric 

Capital emissió Reserves de l'exercici Net 2020 comptable 2020 

69 .904,00 6.920.534,64 260.340,03 155.743,26 7.406.521,93 7.406.521,93 
250.000,00 520.000,00 (129.014,80) 102.106,30 743.091,50 378.976,71 
250.000,00 (28.409,95) 21 .462,00 243.052,05 199.740,17 

30.000,00 10.829,35 (4.033,99) 39.272,36 36.795,36 
50.000,00 10.000,00 72.846 ,28 132.846,28 79 .707,77 

145.000,00 151 .633,37 54.477,86 351.111,23 70.222,25 

8.171.964,18 

Prima Resultat Total Patrimoni Valor teoric 

Capital emissió Reser¡es de l'exercici Net 2019 comptable 2019 

69 .904,00 6. 920.534,64 84.039,44 176.300,59 7.250. 778,67 7.250. 778,67 

250.000,00 520.000,00 (334.285,43) 205 .270,71 640.985,28 326 .902,49 
250.000,00 (74.812,29) 46.402,34 221.590,05 182.102,70 

30.000,00 5.471,47 2.880,88 40.829,35 40.829 ,35 

50.000,00 9.511,83 56 .603,18 97.326,86 58.396,12 

145.000,00 66 .749,01 84.884,36 296.633,37 59 .326 ,67 

7.918.336,01 

Valor 

en llibres 2020 

6.802.814,61 
303.159,36 
161 .600,00 

23 .320,50 
30.000,00 

8.504,27 

7.329.398,74 

Valor 

en llibres 2019 

6.802.814,61 
303.159,36 
161.600,00 

23 .320,50 
30.000 

8. 504,27 

7.329.398,74 

N 
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ANNEX 11 

DETALL INVERSIONS FINANCERES A 31.12.2020 

Emissor 1 Comercialitzador Venciment Sector 

Banc Sabadell Financer 

Caixa d'Enginyers Financer 

La Caixa Financer 

BBVA Financer 

Banco Santander Financer 

Bestinver Financer 

RENT AMARKET - Financer 

UBS Financer 

Edmond de Rothschild Financer 

Total disponible venda 

Total inversions financeres 

Amb data 31 de desembre de 2020 no hi ha comptabilitzats interessos meritats. 

Categoria Nominal 

Fons d'inversió 

Fons d'inversió 

Fons d'inversió 

Fons d'inversió 

Fons d'inversió 

Fons d'inversió 

Fons d'inversió 

Fons d'inversió 

Fons d'inversió 

Valor 
realització 

1.778.082,13 

318.917,94 

1.676.426,94 

1 .370.417,11 

824.946,89 

669.799,49 

318.134,46 

535.711,11 

370.786,66 

7.863.222,73 

7.863.222,73 

.....¡ ....., 
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ANNEX 11 

DETALL INVERSIONS FINANCERES A 31.12.2019 

Valor 
Emissor 1 Comercialitzador Venciment Sector Categoria Nominal realització 

Sane Sabadell - Financer Fons d'inversió - 1. 736.921 '19 

Sane Popular Financer Fons d'inversió 301.435,55 

La Caixa Financer Fons d'inversió - 1.377. 776,52 

BBVA Financer Fans d'inversió 1.011.369,07 

Banco Santander Financer Fons d'inversió 828.273,49 

Bestinver Financer Fons d'inversió 673.593 ,61 

RENT AMARKET Financer Fons d'inversió 292.965,50 

UBS Financer Fons d'inversió 311.169,36 

Edmond de Rothschild Financer Fans d'inversió 355.369,88 

Total disponible venda 

6.888.874,17 

Total inversions financeres 6.888.874,17 

Amb data 31 de desembre de 2019 no hi ha comptabilitzats interessos meritats. 

~ 
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INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT 2020 

INFORME DE GESTIÓ. 

Magnituds Economiques Principals. 

1. Evolució económica 

El creixement mundial durant el 2020 va experimentar un retrocés d' un 3,5%, la zona euro va 
decréixer un 6,8% i l' economia espanyola va recular un 11%, uns 4 punts més que el conjunt de 
la zona euro. Una part important d 'aquesta diferencia s 'explica per l 'important pes que suposa 
el turisme dins el producte interior brut, segurament el sector més colpejat per la pandemia. Es 
també per aquest motiu que les perspectives del 2021 van molt lligades a la recuperació de 
l ' activitat turistica. 

La clau perque les xifres del 2021 millorin respecte el 2020 esta en les vacunes. Si la vacunació 
es desplega a bon ritme, tot i que no es preveu assolir la immunitat de grup abans de que 
s' acabi l' estiu, el seu efecte sobre l' activitat económica en general, i sobre el turisme en 
particular, s' hauria de notar. 

2. Evolució del negoci assegurador 

En un any marcat perla pandemia, el confinament i la paralització generalitzada de l' economia, 
el sector assegurador també se n' ha ressentit. Al tancament de l' exercici 2020 els ingressos de 
les asseguradores per venda de pólisses ha estat un 8,3% inferior. Aquesta reducció s ·ha produYt 
fonamentalment en la venda de pólisses del ram de vida, ja que les primes per assegurances de 
no vida; auto, salut i llar, han experimentat un creixement d' un 1,07% respecte l' any anterior. 

Destaca l' augment experimentat en la venda de les assegurances de salut, a finals del 2020 el 
número d'assegurats de salut ha crescut en un 3,34% respecte el 2019. Aquest creixement 
confirma que la salut ocupa un lloc prioritari en la societat i que la pandemia, i el col·lapse de la 
sanitat pública que ha comportat, ha accentuat aquesta percepció. La tendencia a l' alc;:a en la 
demanda dels productes de salut és clara, tot i que cal estar molt atents dones les dificultats 
derivades de la situació económica poden fer trontollar el creixement del sector. 

D' altra banda, la davallada en l' índex de sinistralitat que, tot i que de manera desigual, ha 
patit el ram de no vida, especialment en les seves modalitats de vehicles, llar i salut, ha 
contribui't a dibuixar la progressió del nostre sector en un any excepcional. 

3. Evolució de LA MÚTUA DE GRANOLLERS 

L' activitat asseguradora de la Mútua de Granollers ha tancat l'exercici 2020 amb un guany abans 
d 'impostas de 2.139.143,35€. Les variacions més significatives produi'des al llarg de l'exercici 
han estat les següents: 

Les primes emeses netes d'anul-lacions de la MUTUA DE GRANOLLERS al tancament de l'exercici 
2020 han arribat als 11. 553.374,20€ el que representa un increment d'un 1,4% respecte 
l · exercici anterior. Aquesta variació ha estat conseqüencia de l' aplicació de les noves tarifes, 
les quals han augmentat en línies generals entre un 1% i un 4%, així com la reducció en els 
descomptes comercials. El producte estrella continua sent La Mútua Familiar, que representa el 
74,95% del total de la facturació de l' entitat, i el segueix La Mútua Estrella que representa un 
8%. 
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En relació al número d' assegurats cal destacar que a finals del 2020 hi ha hagut un increment de 
69 assegurats. L' evolució per productes ha estat: 

PRODUCTE Any2020 Any 2019 HET 
"LA MÚTUA QUIRÚRGICA" 361 38~ ·2~ 

"LA MÚTUA AMBULA TÓRIA" 69~ 75C -51 

"AMBULATORIA EMPRESES." 11 1 10( 

"AMBULA TÓRIA EMPRESES PLUS" 8( 8.l - ~ 

"LA MÚTUA FAMILIAR" 10.69c 10.80( ·10c 

"LA MÚTUA MONTSENY" 27 30( -Zf 

"LA MÚTUA AMIGA" 28f 26c 21 

"LA MÚTUA TOTAL" 4 l. ( 

"LA MÚTUA ASSISTENCIA" 1.00C 99~ 1 

"BASICA" 99 4~ 5/ 

"LA MÚTUA ÓPTIMA" 361 25~ 10.l 

"LA MÚTUA DENTAL" 1.221 1.161 6( 

"SERVINGRES" 8.l 86 ·'-

"SEGURDC' 47S 50f ·2 

"LA MÚTUA MEDICA" 52~ 43f BE 
"LA MÚTUA ESTRELLA" 1.45~ 1.571 "11 ~ 

17.728 17.659 M 

Tot i haver hi un augment global en el número d • assegurats, s' observa un decrement en els 
productes asseguradors que tenen una prima més elevada i un augment d'aquells productes amb 
una sinistralitat més baixa. 

La sinistralitat de les polisses, que inclou el cost individualitzat dels sinistres així com les 
despeses necessaries per a la seva tramitació, ha tancat l'exercici 2020 amb una taxa d' un 
72,20%, un 15,30% inferior a l'exercici 2019. Aquesta davallada ha estat conseqüencia directa de 
la Covid-19 ja que durant els mesas durs de la pandemia s'ha produil una disminució de la 
freqüentació, especialment en l'ambit de l'assistencia ambulatoria i programada. Aquesta 
reducció en l ' ús dels serveis medies per part dels assegurats ha suposat un reducció sense 
precedents en l ' índex de sinistralitat. 

En relació a les despeses d' explotació, que inclou les despeses necessaries per a la 
comercialització de les polisses, així com l'administració i la gestió de l'activitat asseguradora , 
l ' exercici 2020 ha tancat amb un nivell de despeses d' un 10,36% respecte el volum de primes, 
el que ha suposat una reducció d' un 0,76% respecte l'exercici 2019 (va tancar amb un 11 ,12%). 
Aquest decrement ha estat conseqüencia de la contenció de la despesa de l' entitat. 

Els ingressos procedents de les inversions, que agrupa tant els ingressos de les inversions 
financeres com els ingressos de les inversions immobiliaries, han empitjorat respecte el 2019 en 
un 1,53%; han passat d' un 3,93% en el 2019 a un 2,4% en el 2020. Aquesta reducció ha estat 
perque en el 2020 no s' han realitzat plusvalues en les inversions financeres i els ingressos per les 
inversions immobiliaries han estat practicament els mateixos que en l 'exercici 2019. 

Pel que fa a l ' evolució de les provisions tecniques, que han tancat a 3.121 .192,02€, han 
incrementat en 547.225€ respecte el tancament del 2019, basicament per un criteri de 
prudencia a l'hora de valorar una situació excepcional entorn pandemic com el que ens ha tocat 
viure tenint especialment cura en l'estimació dels expedients més greus. 

Els actius financers disponibles per a la venda han experimentat un increment d' un 14,14% 
respecte el tancament del 2019 conseqüencia de la compra de nous actius financers, dones la 
baixada de sinistralitat ha suposat un excés de tresoreria que s ·ha invertit en la compra de més 
actius financers . 
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D'altra banda, els immobilitzats s' han mantingut practicament en un nivell similar al del 
tancament del 2019; les inversions del 2020 s' han compensat amb les amortitzacions de les 
obres realitzades durant el 2019. 

L' activitat assistencial de la Clínica del Carme en el 2020 ha suportat una perdua de 
1 . 126.868, 03€. Aquest resultat ha estat conseqüencia d 'una reducció molt elevada en l' activitat 
de la clínica, tant a nivell d 'assegurats de la Mútua de Granollers com d 'assegurats d 'altres 
companyies, que ha suposa un decrement de facturació de més d 'un milió d 'euros, mentre que 
les despeses s' han mantingut en un nivell similar a l' exercici anterior. El resultat de la clínica 
incorpora la facturació efectuada a l' Hospital General de Granollers en relació a la intervenció 
de la Mútua per part del Servei Cata la, quan la Mútua va acollir els serveis d 'obstetrícia i 
neonatologia de la comarca del Valles Oriental. 

El patrimoni net de la MÚTUA DE GRANOLLERS a 31 de desembre del 2020 s' ha situat en 
16.615.252,53€. Aquests mateixos fans propis, aplicant els criteris de Solvencia 11 que van entrar 
en vigor el dia 1 de gener del 2016, estan valorats en 23.172.034,49€. El capital de solvencia 
obligatori esta valorat en 8.397.218,36 € i el capital mínim obligatori esta valorat en 
2.099,304,59€ (un 25% del CSO), per tant la Mútua disposa d'un superavit de 14.774.816,13€, 
que vol dir un rati de solvencia del 2,76 respecte el eso, i respecte el CMO disposa d'un 
superavit de 21.072.729,90 €, que vol dir un rati de solvencia de 11,04 respecte el CMO. 

4. Valoració de l'exercici 

El resultat després d' impostas de l'exercici 2020 ha estat de 782.422€, situant els Fans Propis 
de la Mútua en 16.260.191,71€. 

Les actuacions més rellevants d' aquest any 2020 dins de l' activitat asseguradora s' han centrat 
en donar servei i acompanyar als assegurats en tots els aspectes medies i sanitaris que poguessin 
necessitar. 

Al decurs de la pandemia i, sobretot a l'inici, es van fer accions de suporta la gent gran i es va 
comunicar als associats la continuació de la cobertura dels diferents riscs assegurats i la 
derogació temporal de l'apartat 6 punt B de les condicions generals de les polisses de salut en 
relació a la no cobertura dels aspectes relacionats amb !'epidemia i l'hospitalització, així com 
l'ampliació de la cobertura d'analisis clíniques ambulatories pel que fa a les intervencions 
quirúrgiques d'acord amb les protocols covid-19 de cada centre assistencial. No cal dir que tot 
aixo va ser elevat a la Junta Directiva pera la seva ratificació. 

Cal destacar que per primera vegada no es va poder fer l' Assemblea Ordinaria de forma 
presencial i, que no obstant aixo, es va celebrar igualment de manera escrita amb tata 
normalitat i un alt índex de participació. 

L' activitat assistencial és la que va rebre de primera ma !'impacte d'aquesta crisi (pandemia). 
Ha destacar els esfor~os , tan personals com de mitjans i de gestió compartida d'espais durant 
gairebé dos mesas d'intervenció pública, per fer una assistencia segura i adequada a les 
circumstancies han estat dignes de menció i d'agrai·ment institucional i personal. 

La Mútua, des d'un bon inici d'aquesta crisi, va posar a disposició de la salut col·lectiva els 
mitjans que ens son propis (Clínica i mitjans assistencials). La qual cosa ha estat reconeguda pels 
organismes oficials i ha permes, per primera vegada a la historia de l'entitat, el naixement de 
191 nadons a les nostres instal·lacions. Tot ungir de la historia en una mutualitat que va néixer 
al voltant del moment del part i per ajudar a les dones. 
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5. Valoració de l'exercici del Grup Consolidat 

El resultat del grup consolidat després d' impostos de l'exercici 2020 ha estat de 1.018.323,65€, 
situant els Fons Propis en 17.102.751,15€. 

En general, per a totes les societats del Grup l · exercici 2020 ha suposat un reducció en els 
nivell de facturació i també en el resultat, conseqüemcia d' una important reducció de l · activitat 
en els mesos durs de la pandemia, a excepció de Dependentia Valles SL dones ha col·laborat molt 
directament en la crisi que han patit les residencies geriiltriques per la Covid-19. Tot i 
l · excepció de l 'exercici 2020, totes les empreses, excepte Cemav Podologia, han tingut una 
aportació positiva al resultat del Grup. 

Finalment podem dir que, un any més, i aquest especialment, hem aconseguit que els resultats 
de la Mútua mostrin la bona salut economica, asseguradora, assistencial i social de l'entitat. 
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Els comptes anuals (annexos inclosos) i l'informe de gestió de MUTUA DE GRANOLLERS, MPS 
corresponent a l'exercici 2020, han estat formulats perla Junta Directiva i consten d'un total de 80 
pagines. 

Sr Jaume Bag ___ es~Báaillo 
, resident / / 

Sr. Pere López Miras 
Sots-secretari 

{¿,~/Margaret Cruellas Sitjá 
Vocal2on 

Sra. Rosa Ma Coma Camps 
Comptadora 

\ i~l \ 
Sra. Ge~ma Fusté Rufo 
Sots-pre\ ident 

\ 

GRANOLLERS, 29 DE MAR~ DE 2021 
LA JUNTA DIRECTIVA 

¡ l 
1 1 

Sr. ~oan Antón Díez Gonzáy~z S a/ Ma Antonia Parellada Garrell 

' 1 ' 
Tresb rer V Vdcal 1er 

/1 r - , 
.~. ¿:/~r¡;7 L ( ~-+--+-'---

/ ;f¡;i v p V ~ 
_,.~ 

S r:'Féli.x-Másj~an Teixidó 
1Vocal 3er 

Sr. Lluís Rigau Llauger 
Vocal4rt 


