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LA FEDERACIÓ DE MUTUALITATS 
DE CATALUNYA

Present i futur



FINALITAT: representació i defensa dels interessos del mutualisme de previsió
social català.

- Treballem en diversos àmbits:

- Generalitat de Catalunya

- Administració de l’Estat

- Economia social: AESCAT
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FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE 

CATALUNYA

Solvència II: gestió

Eina IMPLEMENTA
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models de documentació

➢Informe de supervisió financera i de Solvència.

➢ORSA

➢Informes triennals

➢Informes de les quatre funcions fonamentals.

SOLVÈNCIA II
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SOLVÈNCIA II

proveïdors externs

➢ Funció de verificació del
compliment.

➢ Funció Actuarial.

➢ Funció de gestió de riscos.
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FORMACIÓ

àmbit estratègic
➢ Formació continuada

➢ Assoliment dels requisits
d’aptitud previstos a la legislació
asseguradora

➢ Altres temes d’interès:
➢ Prevenció penal

➢ Protecció de dades

➢ Llei Distribució Assegurances

➢ Formació a mida
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FORMACIÓ

Nou programa de formació sobre prevenció de delictes
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FORMACIÓ

Accions formatives

➢ Presencials:
➢ A la seu de la Federació

➢ A les seus de les mutualitats

➢ Webinars

➢ On-line

➢ Formació concertada amb entitats especialitzades:
➢ EADA

➢ Fundació Auditòrium
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FORMACIÓ

programa de formació contínua

Programa de deu sessions:
➢ Solvència II

➢ Contracte d’assegurança

➢ Prevenció de delictes

➢ Protecció de dades personals

Format presencial / virtual



20/11/2020

CAMPUS MUTUALITATS

➢ Utilitats:

➢ Formació

➢ Calendari d’obligacions

➢ Documents d’interès

➢ Legislació
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CAMPUS MUTUALITATS

➢ 303 usuaris registrats

➢ 360 certificats d’aprofitament.
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CAMPUS MUTUALITATS

campus mutualitats
➢ cursos gratuïts:

❖ Introducció a Solvència II.

❖ Funció de gestió de riscos.

❖ Funció actuarial.

❖ Funció de compliment.

❖ Funció d’Auditoria interna.

❖ Prevenció de Delictes: codi ètic.

➢ Cursos amb un preu reduït:
❖ Introducció a l’assegurança.

❖ Prevenció de riscos penals.

❖ Legislació sobre Protecció de dades personals
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CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

➢ EADA:
➢ programes formatius oberts i a

mida (in company).

➢ Condicions especials per a les
mutualitats federades, segons el
programa que interessi.



19/11/2020

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

➢ Fundació Auditòrium (vinculada
al Col·legi de Mediadors de
Barcelona)
➢ permet gaudir dels seus cursos de

formació a preus de col·legiat.
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CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

campus assegurador

➢ Extensa oferta formativa,
especialitzada en assegurances de
manera virtual a preus competitius

➢ Inclou els cursos de mediador
d’assegurances del Grup A i la
formació obligatòria dels grups B i C
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PARTICIPACIO EN FORMACIÓ

estadístiques
➢ Han participat en accions

formatives:
➢ 24 Mutualitats

➢ 490 persones
➢ 113 a la seu de mutualitats

➢ 360 al Campus Mutualitats

➢ 17 al Campus Assegurador



IMPULS DE SERVEIS

• Solvència II.

• Tràmits administratius

• Assessorament comptable i jurídic.

• Tramitació d’impostos i altres declaracions 
telemàtiques.

• Nòmines i Seguretat Social.

• Solucions a mida que donin resposta a les 
necessitats de cada mutualitat.
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PUBLICACIONS - difusió

BUTLLETÍ FEDERACIÓ

https://us10.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=81fa60ebb7f30aa5cf81e19e4&id=ad65c542b8
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XARXES SOCIALS

Twiter: @mutualitats

➢ Etiqueta: #mutualitats

➢ Etiqueta Trobada: #trobadamutualitats

Linkedin

Us convidem a tots a fer-vos seguidors!!!
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PROJECTES INSTITUCIONALS

➢ Renovació i presentació de la imatge corporativa de la Federació. 

➢ Renovació de la web corporativa.

➢ Renovació del nou butlletí setmanal.

➢ Iniciem un blog amb temes d’interès.

➢ Actes del 125è aniversari de la Federació, que celebrarem l’any 2021
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NOVA WEB

www.mutualitats.cat

https://www.taos.es/clientes/federacio/
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LA FEDERACIÓ AL SERVEI DE 
LES MPS CATALANES

➢ L’equip de la Federació està a la vostra disposició per atendre qualsevol
necessitat.

➢ Per a qualsevol assumpte, no dubteu en contactar amb nosaltres:

Núria Durán (nduran@mutualitats.cat)

Mònica García (mgarcia@mutualitats.cat)

Nati Romero (nromero@mutualitats.cat)

Cristóbal Sarrias (csarrias@mutualitats.cat)
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