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Les mutualitats consoliden el seu paper clau 
en la previsió social complementària

Catalunya continua sent on Mutual 
Mèdica té més recursos i l’espai 
on podem conèixer de prop les 
necessitats dels metges en matèria 
de previsió social, necessitats 
que convertim en solucions 
asseguradores. Medicorasse, la 
corredoria d’assegurances del 
Col·legi de Metges de Barcelona, 
té un paper molt important en 
la línia de buscar les solucions 
asseguradores més adequades per 
al metge

Espanya continua patint la greu crisi 
econòmica iniciada l’any 2007 i no 

es veuen camins raonables de sortida. Hi 
ha dubtes sobre la resistència de l’euro i el 
futur de la UE. Al llarg del 2012 s’ha arri-
bat a una situació crítica i difícil, l’atur ha 
assolit els sis milions de persones (el 26% 
de la població activa; l’atur juvenil és del 
55%). Està en qüestió la viabilitat del deu-
te sobirà i la prima de risc ha assolit els pics 
més alts de la història. 

A més, ens trobem amb una difícil cri-
si institucional. No s’afronta la reforma i 
l’aprimament de l’Administració pública, 
i hi ha episodis de corrupció política i eco-
nòmica que causen un profund neguit 
i vergonya. Trobem a faltar que les 
persones i les institucions que ens re-
presenten siguin capaces de promoure 
la confi ança de la població per la seva 
exemplaritat, per tal d’encapçalar un 
moviment de regeneració pública que 
permeti assentar les bases necessàries 
per iniciar la sortida de la crisi. 

En l’àmbit de la previsió social, les 
mutualitats poden ser una referència 
d’aquest canvi. Són entitats que no 
tenen ànim de lucre, les seves estruc-
tures són democràtiques i permeten la 
participació de tots, el que implica que 
siguin transparents i, per la seva histò-
ria i bona feina, han de ser peces clau 
en la consolidació de la previsió social 
complementària. 

Mutual Mèdica ha superat l’any 2012 
amb un bon resultat; continuem am-
pliant el suport i la confi ança del col-
lectiu mèdic. Hem assolit els 41.358 
mutualistes i la facturació ha crescut 
un 17%, fi ns als 50,2 milions d’euros. 
Com ja ha passat en els darrers anys, 
mantenim un sa control de despeses que, 
en termes relatius, han disminuït en més 
del 2% respecte a l’any anterior i està pre-
vist que segueixi així els propers anys. 

Catalunya continua sent on Mutual Mè-
dica té més recursos i l’espai on podem co-
nèixer de prop les necessitats dels metges 
en matèria de previsió social, necessitats 
que convertim en solucions asseguradores. 
Medicorasse, la corredoria d’assegurances 
del COMB, té un paper molt important 
en la línia de buscar les solucions assegura-
dores més adequades per al metge.

Durant l’any passat hem perfeccio-
nat l’adequació de la nostra alternativa 
al RETA (el sistema MEL), que s’havia 
d’adaptar a la Llei 27/2011 i posar-se en 
marxa al gener de 2013. Aquesta normati-
va implica un increment de l’aportació que 

el mutualista ha de fer a 
la mutualitat per tal de 
tenir un producte que li 
serveixi com a alternati-
va al RETA. La mutua-
litat professional és una 
alternativa avantatjosa, 
ja que l’aportació bàsica 
és del 80% de la quota 
del RETA. A més, és 
una forma segura d’aug-
mentar l’estalvi per a la 
jubilació, amb la qual 
cosa és una opció de solidesa davant els 
canvis que puguin produir-se en el sistema 
públic de pensions. Proposem als metges 
una assegurança que els garanteixi 1.000 € 
al mes (valor 2012) a partir dels 65 anys, als 
quals s’afegirà la jubilació pública. 

Treballem per aconseguir una millora 
de la fi scalitat en l’assegurança de jubila-
ció; no és just que l’avantatge fi scal que té 
el metge en actiu esdevingui un augment 
de la pressió fi scal quan és una persona 
gran i es jubila. Però el nostre objectiu és 
estendre els avantatges de la mutualitat a 
un col·lectiu més ampli de metges i, per 
aconseguir-ho, treballem en el disseny de 
productes específi cs per a metges joves. 

Creiem important que s’uneixin esfor-
ços des de totes les institucions i entitats 
per fomentar la cultura de l’estalvi a llarg 
termini, no sols per un interès particular, 
sinó com a eix fonamental de la millora de 
l’economia del país. 

A Mutual Mèdica hem desenvolupat sis-
temes de control intern de vigilància en el 
compliment d’objectius adequant-nos a 
la línia que assenyala el segon pilar de la 
normativa europea Solvència II, que regirà 
la gestió de les entitats asseguradores, amb 

la fi nalitat de tenir més 
garanties de seguretat fi -
nancera. El nostre equip 
professional fa anys que 
treballa perquè quan entri 
en vigor l’aplicació de Sol-
vència II, es faci de mane-
ra ordenada. 
Continuarem mantenint 
la nostra cultura de tre-
ball. Mutual Mèdica és 
una entitat sense ànim de 
lucre, sense honoraris per 

als seus consellers, i els benefi cis obtinguts 
es reinverteixen en millores per als mutu-
alistes. 
1. Fullet sobre el producte MEL de Mutual Mèdica. 
Medicorasse, corredoria d’assegurances del COMB. 
2. Nolasc Acarín, president de Mutual Mèdica. 
(Fotografi a: Mané Espinosa)
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