












































































































 
MUTUALITAT COL.LEGIAL DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA, M.P.S 

(N.I.F: V08484966) 
Informe de Gestió de l’exercici 2017 

 
 

1.- Evolució del negoci i situació de l’Entitat i riscos i incertesa. 

 

L’any 2017 el Mutualitat Colꞏlegial de Previsió Social a prima fixa. M.P.S ha continuat amb 

l’evolució dels exercicis anteriors els efectes de la crisi econòmica que encara sacseja el nostre 

sector.  

 

Com es pot veure en la informació comptable, el resultat de l’exercici 2017 ha estat positiu de 

15.940,96 euros, reduint-se en un 50 % el resultat de l’exercici precedent. 

 

Les primes imputades de l’Exercici han estat de 117.695,47 euros, quantitat inferior al 2016 en 

8.545,17 euros  

 

El resultat del compte tècnic ha estat positiu en 21.254,61, un 50 % inferior al de l’exercici anterior. 

 

Aquest decrement ha estat principalment per l’increment en les despeses relacionades amb les 

noves obligacions documentals i d’informació establertes per la Generalitat de Catalunya, 

concretament per el Departament d’Economia i Hisenda, i per la disminució dels ingressos derivats 

de les quotes cobrades als mutualistes, com a conseqüència del decrement del número de 

mutualistes. 

 

El nombre d’altes ha estat de 0 i el de baixes de 35 mutualistes, la qual cosa globalment fa que a 

tancament d’any es comptabilitzin un total de 605 mutualistes. 

 

Les mesures que s’han portant a terme han anat encaminades, especialment, a intentar millorar la 

gestió i l’eficiència. 

 

Es considera que no existeixen riscos i incertesa que puguin afectar a l’evolució futura de la 

Societat, llevat dels propis i habituals en el sector de la seva activitat. 

 

2.- Esdeveniments importants posteriors al tancament.  

 

No s’ha registrat cap esdeveniment a destacar amb posterioritat al tancament. 
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3.- Evolució previsible.  

 

Esperem que amb totes aquestes accions, acompanyats de l’anunciat canvi del cicle econòmic del 

nostra entorn, puguem tornar a créixer tant en ingressos com en numero de socis. 

 

4.- Activitats en matèria d’investigació i desenvolupament 

 

L’entitat no ha realitzat activitats en matèria d’investigació i desenvolupament. 

 

5.- Adquisició d’accions pròpies 

 

L’entitat no posseeix accions pròpies. 

 

6. Període mig de pagament 

 

El període mig de pagament a proveïdors i creditors en operacions comercials a l’exercici actual es 

de 39 dies. 
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