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Grup MED Les empreses del COMB

Enmig de les profundes 
reformes en les quals 
està immergit el 
sector fi nancer, l’Àrea 
Bancària del Grup MED 
ha continuat apostant 
per nous serveis i 
per la millora de la 
qualitat dels existents, 
i això ha permès oferir 
solucions adients per a 
l’estalvi i donar suport, 
sense restriccions, 
al fi nançament 
dels projectes, tant 
personals com 
professionals, dels 
nostres col·legiats i 
clients

L’Àrea Bancària finança sense restriccions
els projectes professionals i personals dels metges

RICARD MONTES,
gerent de l’Àrea Bancària.
Grup MED

ALBERT LLUCH,
conseller delegat

L’any 2010 no ha estat encara l’any de 
l’esperada recuperació total del sector fi nancer, ni 

nacional ni internacional.
En el cas espanyol, a diferència d’altres països euro-

peus o dels Estats Units, les ajudes de capital públic 
han estat inferiors a les d’altres països, malgrat que 
estigui prevista una elevada participació de l’Estat 
mitjançant el FROB.

A l’Àrea Bancària del Grup MED, els nostres pro-
veïdors bancaris, tant el BBVA com el Banco Medi-
olanum, malgrat trobar-se sotmesos com qualsevol 
altra entitat fi nancera a un entorn de mercat molt 
dur i fl uctuant, mantenen una elevada solvència i no 
han necessitat, ni es preveu que hagin de necessitar, 
cap intervenció pública per continuar funcionant 
amb normalitat. Així, BBVA és una de les dues úni-
ques entitats espanyoles que han estat seleccionades 
per col·laborar amb l’ICO i impulsar el fi nançament 
de les pimes en millors condicions, i així ho van tras-
lladar de forma activa, durant l’exercici 2010, a tot 
el nostre col·lectiu per tal que se’n pogués benefi ciar.

Productes d’estalvi
La falta de liquiditat d’algunes entitats de crèdit, 
acompanyada d’estratègies que podríem titllar de 
temeràries per captar clients, van provocar un in-
crement en el cost de la remuneració de l’estalvi per 
sobre del preu de mercat. A la pràctica, aquesta situ-
ació ha portat la major part de les entitats de crèdit a 
assumir pèrdues en aquestes línies de negoci.

Mitjançant acords preferents amb els proveïdors, 
a l’Àrea Bancària del Grup MED s’han aconseguit 
millors preus per als clients, amb rendibilitat positi-
va per a l’Àrea Bancària i, així, s’han incrementat els 
volums de passiu, que han passat dels 84,2 milions 
d’euros al tancament del 2009 –entre comptes cor-
rents i imposicions a termini– a un volum de 88,6 
milions d’euros en fi nalitzar el 2010 (un increment 
del 5,16%).

Cal destacar que aquests increments són un refl ex 
de la tendència assolida a l’Àrea Bancària, especial-
ment els darrers tres anys, període en el qual la crisi 
del sector fi nancer ha estat més complexa i agressiva.

També cal assenyalar l’emissió de bons efectuada pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, de la qual es va 
oferir la possibilitat de subscripció. El resultat fou una 

contractació notable de bons (superior als 10 milions 
d’euros), subscrits en un termini de tres setmanes.

Productes d’actiu
El binomi gestió acurada del risc i solvència del pro-
veïdor bancari, forjat durant molts anys, ha permès 
facilitar l’accés a fi nançament sense restriccions al col-
lectiu mèdic, mitjançant importants línies de crèdit 
en unes condicions molt avantatjoses en aquest mo-
ment del mercat i amb tipus d’interès competitius.
L’actuació de l’Àrea Bancària del Grup MED es pot 
classifi car en productes orientats a:
- Particulars i famílies (com són préstecs al con-
sum o préstecs hipotecaris), on hem estat tan actius 
com se’ns ha demanat. Cal destacar la consolidació 
del producte “Hipoteca inversa”, amb una demanda 
creixent.
- Empreses. Productes i serveis de fi nançament al-
tament específi c, com són el renting, factoring o con-
firming, així com crèdits per fi nançar el circulant. 
Cal destacar tots els esforços per fomentar productes 
molt interessants, com són els ICO. Les actuacions 
fetes han permès consolidar l’equip d’assessors desti-
nat a aquesta línia de servei.

Serveis bancaris
L’aprofundiment operatiu en l’acord exclusiu que el 
COMB manté amb el BBVA ha permès una millora 
en la gestió dels sistemes d’informació compartits i, 
d’aquesta manera, proporcionar un servei més àgil i 
efi cient als col·legiats i clients.

En el transcurs de l’any, 880 clients nous han confi -
at en nosaltres, i s’han domiciliat 520 nòmines noves, 
i com és lògic també s’ha incrementat el nombre de 
targetes de crèdit (moltes de les quals amb tecnologia 
que permet la funcionalitat de certifi cació professio-
nal digital), a més de TPV i altres serveis per als met-
ges amb consultori.

Enmig de les profundes reformes en les quals està 
immergit el sector fi nancer, l’Àrea Bancària del Grup 
MED ha continuat apostant per nous serveis i per la 
millora de la qualitat dels existents, i això ha permès 
oferir solucions adients per a l’estalvi i donar suport, 
sense restriccions, al fi nançament dels projectes, tant 
personals com professionals, dels nostres col·legiats i 
clients.  
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