


Mutualitats: 
Estructures de País



Model 
mutualista actual

Montepios

Germandats

Gremis 
Artesanals

Confraries

Edat Mitjana

S. XVIII i XIX

S. XX

Origen de les Mutualitats a Catalunya



No sempre hi ha hagut estructures de País, 
però sempre hi ha  hagut persones



Les Mutualitats de previsió social som l’exponent 
assegurador de caràcter associatiu que ha caracteritzat la 

societat civil catalana al llarg de la seva història.



Mutualitats: societats de 
persones que exerceixen 
amb caràcter principal una 
activitat asseguradora sense 
afany de lucre, sota aquests 
principis.

Que som? Que volem?

SOLIDARITATPROTECCIÓ 
MÚTUA

GESTIÓ 
PROFESSIONAL

ORGANITZACIÓ 
DEMOCRÁTICA



Quins són els nostres objectius?

1. Cobrir les prestacions que ens demanen els nostres mutualistes
amb un servei excel·lent i a un preu raonable.

2. Perdurabilitat en el temps.

3. Buscar l’eficiència amb treball en equip i col·laboració.





Magnituds rellevants

Actiu

ACTIU

2.091 
Mil €

Patrimoni Net

PATRIMONI NET

284 Mil € 

Treballadors

TREBALLADORS

1.181

Solvència

SOLVÈNCIA

CSO 288%
CMO 876%

Inversions

INVERSIONS

1.706 Mil €



Les Mutualitats som diferents.



Societats Anònimes: Ha de donar retorn de 
capital als socis que inverteixen.

Mutualitats: Rendiments positius per a poder
reinvertir en noves prestacions i nous serveis
per als nostres mutualistes.



Maximitzar 
inversió

Maximitzar 
satisfacció

MUTUALISTA

PROPIETARI

CLIENT







La importància d’estar UNITS 
però ser DIFERENTS



Capacitat de debatre i arribar a acords





Cooperar per Competir



Aprofitar oportunitats
Cobrir necessitats



Estalvi i pensions





Moltes gràcies
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