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Reptes, Objectius, Compromisos,
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Més de Cent anys al Servei de Mutualisme de Previsió Social
Constituïda el 15 d’abril de 1896, amb la denominació d’Unión y Defensa
de Montepíos de la Província de Barcelona y sus Afueras, la Federació
s’ha mantingut fidel al seu espèrit fundacional: la representació i la
promoció de la previsió social.
La Federació de Mutualitats de Catalunya, actualment està integrada per
42 mutualitats de previsió social, que donen cobertura asseguradora
sense afany de lucre, a prop d’un milió de persones, el 17% de la
població de Catalunya.
La Llei del Parlament de Catalunya 10/2003, sobre mutualitats de previsió
social, atribueix a la Federació amb caràcter general la representació i la
defensa dels interessos del mutualisme de previsió social català.
El 28 de juny de 1996, la Federació de Mutualitats va ésser distingida
amb la Creu de Sant Jordi, en reconeixement d’un tasca social i cívica
desenvolupada en els seus cents anys en favor del mutualisme i d’una
societat més equilibrada socialment. Abans, l’any 1989, havia rebut la
Placa President Macià.
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Defensa, promoció, ajuda, gestió i assessorament a les mutualitats
federades
L’objectiu fonamental de la Federació és contribuir al progrés de les
mutualitats catalanes mitjançant la projecció i consolidació del mutualisme
social com a oferta asseguradora competitiva i eficaç, i com a model
organitzatiu complementari de l’economia productiva i dels sistemes
públics de protecció social.
- Promoció i defensa del mutualisme i de la previsió social voluntària
davant la societat i l’administració.
- Foment de les relacions i la cooperació entre mutualitats.
- Col.laboració amb entitats públiques i privades.
- Ajut tècnic i administratiu encaminat a la bona marxa i viabilitat de
les entitats federades.
- Manteniment i conservació dels drets dels mutualistes, d’acord amb
la normativa d’aplicació.
- Tractament de dades estadístiques i comptables.
- Realització d’estudis, publicacions, promoció i difusió de la previsió
social voluntària.
- Establiment de sistemes de conciliació i arbitratge.
- Establiment de convenis o contractes amb entitats públiques o
privades en benefici de les mutualitats federades i els seus
associats.
- Organització i realització d’accions formatives per a entitats
federades.
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- Promoció, organització i coordinació en el seguiment d’accions de
control intern i codi de gon govern per a entitats federades.
- Liquidació de les mutualitats que es dissolguin, en els casos
previstos a la normativa vigent o a petició de les mutualitats
interessades.
- La realització de funcions previstes en les disposicions legals i totes
aquelles relatives a l’extensió del mutualisme.

Guiarà l’actuació de la Federació de Mutualitats de Catalunya, sempre
sense afany de lucre, l’interès col.lectiu per sobre del particular, la
participació democràtica, la transparència en la gestió i la juridicitat de tots
els seus actes.
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Comissions de Treball
Creades per la Junta Rectora, amb l’objectiu de debatre, fer propostes i/o
crear models i eines de treball en benefici de les mutualitats federades,
sobre temes concrets:

 COMISSIÓ DE CONTROL INTERN –GESTIÓ DE RISCOS –
SOLVÈNCIA II
Estudia les modificacions normatives en matèria de Control Intern,
Solvència II i bon govern, i elabora els models i procediments per a
implantar-les, models que siguin adaptables per totes les mutualitats
catalanes.
Impulsa l’adaptació de les mutualitats a les pràctiques de bon
govern.
S’ha creat un Grup de treball en el qual han participat representants
de diferents mutualitats federades, en el qual s’ha treballat per a
buscar una eina en comú per treballar i facilitar l’adaptació de les
mutualitats federades a Solvència II.
Fruït dels treballs del grup, disposem d’un model de Solvència II que
ha de permetre que totes les mutualitats federades puguin complir
amb la normativa aplicable.

 COMISSIÓ DE DEFENSA I POTENCIACIÓ MARCA MUTUALITATS
DE CATALUNYA
Aquesta comissió té per objectiu estudiar, definir i planificar estratègies
per impulsar el coneixement de mutualisme per part de la societat, amb
els seus trets singulars, i posar-los en valor.
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 COMISSIÓ DE SALUT
Estudia tots aquells àmbits de col·laboració i impuls de les activitats de
les mutualitats de l’àmbit sanitari.

 COMISSIÓ D’EFICIÈNCIA
L’objectiu d’aquesta comissió és cercar àmbits de col·laboració que
permeti millorar l’eficiència de les mutualitats de previsió social.
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ACTIVITATS DE LA FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE CATALUNYA
Accions de Lobby
 Participació en el Consell Consultiu de l’Assegurança Privada de
Catalunya (Departament d’Economia i Coneixement)
 Participacio en el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut
(Departament de Salut)
 Participació en la Comissió Assessora del Sector d’Assistència
Sanitària Lliure (Departament de Salut).
 Participació en la Junta Directiva, Comissió Executiva i Grups de
Treball de la Confederación Española de Mutualidades.
 Participació en la Comissió Assessora d’Economia i Fiscalitat del
Foment del Treball.
 Participació en la Comissió Assessora de Formació del Foment del
Treball.
 Participació en la Comissió Assessora Laboral i Recursos Humans del
Foment del Treball.
 Participació en
d’Hospitals).
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 Participació en el Consell Assessor del Cooperativisme.
 Contacte permanent amb el Departament d’Economia i Coneixement,
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per
millorar i garantir el futur del sector i enfortir les mutualitats de previsió
social.
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Accions de Lobby
 Contacte permanent amb el Departament d’Empresa i Ocupació,
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom,
per millorar i garantir un futur per al mutualisme de previsió social.
 Acord de col·laboració amb el Col.legi de Mediadors d’Assegurances
de Barcelona – Fundació Auditòrium per a la formació del capital
humà de les mutualitats.
 Acord de col·laboració amb el programa “Aracoop” desenvolupat pel
Departament d’Empresa i Ocupació.
 Participació en la Trobada anual de “Líderes del Seguro” i de la
Setmana Mundial del Col.legi de Mediadors d’Assegurances de
Barcelona.
 Visites personalitzades a mutualitats federades per tal de tenir una
visió global i directe de les seves necessitats.
 Impuls en la creació d’instruments de seguiment i informació del
sector.
 Elaboració d’estudis comparatius trimestrals i anuals per donar a
conéixer el sector i les seves dades.
 Col·laboració en revistes/newsletters de mutualitats federades.
 Elaboració de notes de premsa per a donar més visibilitat al sector, i
participació en programes de ràdio.
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Premsa
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Prestació de serveis a les mutualitats
 Organització d’Esmorzars de treball sobre temes d’actualitat,
Jurídics, financers i Comercials. Seguiment i comunicació de
novetats legislatives que afecten al sector.
o
Esmorzar de treball “Legislació sobre prevenció del
Blanqueig de Capital” - 11/12/2014.
o
Esmorzar de treball “Noves prestacions” – 3/02/2015.
 La Federació està treballant amb les mutualitats que atorguen
prestacions de vida per disposar d’un sistema de prevenció de
blanqueig de capitals.
 Creació de Comissions de Treball d’àmbit jurídic, financer i
comercial.
o
1ª reunió Comitè d’Inversions – 23/02/2015
o
Està prevista la primera reunió de la Comissió jurídica el
proper 9 de juny.
 Notes informatives 2014: 57
 Assessorament jurídic per aclarir dubtes i necessitats de les
mutualitats federades.
 Tramitacions i presentació de documentació al Registre mercantil i a
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de
la Generalitat de Catalunya. 42 tramitacions.
 Assessorament i tramitació telemàtica de les DEC trimestrals i
anuals. 8 mutualitats.
 Presentació telemàtica de legitimació de llibres al Registre
Mercantil. 7 mutualitats.
 Assessorament jurídicoadministratiu integral i continuat en les àrees
mercantil, laboral, contractual i d’assegurances. 1 mutualitat.
 Liquidadora d’entitats dissoltes: 4 mutualitats, per resolució de la
Generalitat.
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Prestació de serveis a les mutualitats
 Assessorament en processos de liquidació: 2 mutualitats.
 Suport en matèria de Control Intern: sistema de control intern.
Elaboració d’informes anuals d’entitats federades. 3 mutualitats.
 Publicació i difusió de l’Estudi Comparatiu de les Mutualitats de
Previsió Social, trimestral i anual.
 Visibilitat del sector:
o Creació i difusió del Newsletter de la FMC, amb notícies,
activitats, esdeveniments i actes varis de la Federació i de les
mutualitats federades, així com informació d’interès per al sector.
Actualment la newsletter té 235 subscriptors.
o Incorporació a les xarxes professionals Linkedin i Twitter.
 Reunions amb les mutualitats federades.
 Pla de formació per a les entitats federades:

Cursos 2014
15/4/2014 Presentacions d’Alt Impacte.
22/5/2014 Com gestionar eficaçment els processos
operatius de la Mutualitat.
19/6/2014 Resolució de problemes de forma creativa.
27/11/2014 Lideratge intraemprenedor.
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NOVETATS. Serveis a les Mutualitats
I Trobada Anual de Mutualitats Catalanes
Celebrada el 29 i 30 d’octubre de 2104 amb el lema “El futur és
cooperació. Cooperar per competir”. Organitzada conjuntament per la
Federació de Mutualitats de Catalunya i Previsora General, com entitat
amfitriona. La trobada va tenir lloc a les Caves de Vallformosa de Vilobí
del Penedès. Amb l’assistència de més de 100 assistents.
I la
participació
d’experts en diferents àmbits i de la Generalitat de
Catalunya.
L’objectiu és crear un punt de trobada de caràcter permanent i anual per
fer difusió del mutualisme, donar més visibilitat al sector i crear vincles i
punts de col.laboració amb el tercer sector.
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NOVETATS. Serveis a les Mutualitats
Formació. Plataforma virtual FMC.
Formació mitjançant una plataforma virtual, per tal que la formació es
pugui realitzar a distància.
Formació online disponible:
-

Pla Solvència II (18 hores)
Pla Pensions Públiques (12 hores)
Pla Previsió Social Complementària (12 hores)
Pla Compliment normatiu (6 hores)

Formació. Solvència II per a les mutualitats catalanes.
Organització de quatre sessions:
26 maig 2015 – Introducció a Solvència II i principis generals del Sistema
de Govern.
7 juliol 2015 – Funció de gestió de riscos i funció actuarial.
22 setembre 2015 – Funció de compliment i funció d’auditoria Interna.
14 octubre 2015 – Pilar I de Solvència II. Requisits quantitatius.
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NOVETATS. Serveis a les Mutualitats
Formació. Bonificació formació
Tramitació des de la FMC, de la bonificació mitjançant la Fundació
Tripartita.
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