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Òrgans de govern

Assemblea General
L’Assemblea General és la reunió dels mutualistes per deliberar i establir acords, entre els quals destaquen el nomenament, la ratificació i la revocació dels membres del Consell
d’Administració, així com per valorar i censurar o aprovar la
gestió social i els comptes anuals de l’exercici. Així mateix,
aprova nous reglaments o canvis en els ja existents, a més
de les modificacions dels estatuts. Hi participen tots els
mutualistes de l’entitat.

El Consell convoca
les eleccions per a
conseller i aplica
i interpreta els
preceptes estatutaris,
especialment en cas de
dubte.

Consell d’Administració
El Consell d’Administració és l’òrgan de representació, govern
i gestió de Mutual Mèdica i té com a funcions fixar les directrius generals d’actuació en la gestió de l’entitat i nomenar els
càrrecs de direcció de la mutualitat. També ha de presentar a
l’Assemblea els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat, a més d’aprovar el pressupost
anual d’ingressos i despeses. Cal destacar que el Consell convoca les eleccions per a conseller i aplica i interpreta els preceptes estatutaris, especialment en cas de dubte.
El Consell d’Administració està format solament per metges, que vetllen per oferir en tot moment els productes i
serveis que el col·lectiu necessita. Un total de 12 dels
seus membres són escollits a l’Assemblea General mitjançant eleccions i uns altres 6 ho són en representació dels
col·legis de metges protectors.
INFORME ANUAL 2016
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President
Dr. Lluís A. Morales Fochs
Vicepresident
Dr. Pablo Corral Collantes
Secretària
Dra. M. Asunción Torrents Fernández
Vicesecretari
Dr. Alejandro Andreu Lope
Tresorer
Dr. Lluís Castells Fusté
Comptador
Dr. Martí Vidal Mañas
Vocals
Dr. Santiago Aguadé Bruix
Dra. Rosa M. Boyé de la Presa
Dr. José Ignacio Catalán Ramos
Dr. Javier Mareque Bueno
Dr. Fernando Rivas Navarro
Dr. Miquel Vilardell Tarrés
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Vocals en representació dels Col·legis
Oficials de Metges
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Dr. Lluís Esteve Balagué
Dr. Jaume Roigé Solé
Col·legi Oficial de Metges de Girona
Dr. Josep Vilaplana Birba
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
Dr. Antoni Bennasar Arbós
Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Dr. Ramón Mur Garces
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
Dr. Fernando Vizcarro Bosch

INFORME ANUAL 2016

7

Òrgans de govern

Comissió d’Auditoria i Control
La Comissió d’Auditoria i Control serveix com a canal de comunicació entre el Consell d’Administració i els auditors. Avalua els resultats de cada auditoria i les respostes de l’equip de
gestió a les seves recomanacions. Així mateix, comprova l’adequació i la integritat dels sistemes de control intern, examina
el compliment de les regles de govern de Mutual Mèdica i
planteja les propostes necessàries per millorar-les. Està formada per consellers electes, mutualistes escollits en Assemblea, un professional extern i personal de la direcció.
President
Dr. Lluís Castells Fusté
Secretari
Dr. Martí Vidal Mañas
Mutualistes escollits per Assemblea
Dr. Alexandre Darnell Tey
Dr. Jaume Figueras Bellot
Dra. Mª Teresa Maristany Daunert
Professional extern
Sr. Antoni López López
Altres Consellers
Dr. Santiago Aguadé Bruix
Dr. Miquel Vilardell Tarrés
Director General
Sr. Enric Tornos Mas
8
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Director General Adjunt
Sr. Lluís Lana Costa
Responsable d’Auditoria Interna
Sra. Gloria Gorbea Bretones

Comissió d’Inversions
La Comissió d’Inversions és l’òrgan delegat del Consell
d’Administració que li dona suport en els assumptes relacionats amb les finances i que vetlla pel compliment de la
política d’inversions de l’entitat. Està formada per consellers electes i personal directiu.
President
Dr. Lluís Castells Fusté
Secretari
Dr. Martí Vidal Mañas
Conseller
Dr. Javier Mareque Bueno
Director General
Sr. Enric Tornos Mas
Director General Adjunt
Sr. Lluís Lana Costa
Subdirectora General
Sra. Sandra Cantos López
INFORME ANUAL 2016
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Comissió d’assegurances
i Prestacions
La Comissió d’Assegurances i Prestacions té com a finalitat:
tAdjudicar les prestacions de les assegurances de vida.
tAssessorar en la gestió de les assegurances de mutualistes
quant al procés d’incorporació de nous mutualistes, l’ampliació de cobertures, les causes d’exclusió de patologies
i la denegació o acceptació de prestacions.
tEstà formada per consellers electes del Consell d’Administració. El president d’aquesta comissió és nomenat pel
mateix Consell d’Administració.
Presidenta
Dra. M. Asunción Torrents Fernández
Consellers
Dr. Santiago Aguadé Bruix
Dr. Alejandro Andreu Lope
Dra. Rosa M. Boyé de la Presa
Dr. José Ignacio Catalán Ramos
Dr. Javier Mareque Bueno
Dr. Fernando Rivas Navarro
Dr. Miquel Vilardell Tarrés
Director General Adjunt
Sr. Lluís Lana Costa
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Responsable de Producció i Prestacions
Sra. Montserrat Clarà Castellví
Responsable Jurídic
Sra. Leticia Llobet François

Comissió Executiva
És l’òrgan que tracta la resolució dels assumptes de
tràmit i prepara els Consells d’Administració. Està format
pels membres amb càrrec del Consell d’Administració.
President
Dr. Lluís A. Morales Fochs
Vicepresident
Dr. Pablo Corral Collantes
Secretària
Dra. M. Asunción Torrents Fernández
Vicesecretari
Dr. Alejandro Andreu Lope
Tresorer
Dr. Lluís Castells Fusté
Comptador
Dr. Martí Vidal Mañas
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Direcció General
La Direcció General porta la gestió de l’entitat, en dependència
del Consell d’Administració. En concret, és la responsable de
la gestió econòmica i del compliment de la normativa dels objectius fixats pel Consell i és responsable de l’organització
interna i de la direcció del personal.
Director General
Sr. Enric Tornos Mas
Director General Adjunt
Sr. Lluís Lana Costa
Subdirectora General
Sra. Sandra Cantos López

Servei d’Atenció al Client
El Servei d’Atenció al Client (SAC) atén les consultes, queixes i reclamacions dels mutualistes assegurats beneficiaris
o drethavents contra els acords de la mutualitat.
Responsable del SAC
Sr. Jacint Boixasa Salagran
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Organigrama
ASSEMBLEA
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AL CLIENT

COMISSIÓ
EXECUTIVA

DIRECCIÓ
GENERAL
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Participació en associacions
Mutual Mèdica és membre de les següents agrupacions de
mutualitats de previsió social, amb la finalitat de promoure
propostes de millora a les administracions, tant nacionals
com europees, en benefici dels nostres mutualistes.

Plataforma per facilitar
la col·laboració entre
els seus membres
amb la ﬁnalitat
d’intercanviar
experiències i recursos
més enllà de les
fronteres.

AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe)
AMICE es va crear l’any 2008, resultat de la fusió de dues
de les associacions de mútues més importants d’Europa:
AISAM i ACME, per representar els interessos del sector
amb una sola veu.
L’objectiu principal és assegurar que la paraula del sector de
les mútues i entitats cooperatives a Europa sigui escoltada i
que els interessos dels seus membres siguin tinguts en compte per poder tenir un marc de treball a Europa, independentment de la forma jurídica de les entitats asseguradores.
AMICE és una plataforma per facilitar la col·laboració entre
els seus membres per tal d’intercanviar experiències i recursos més enllà de les fronteres i debatre temes clau relacionats
amb la legislació europea i els canvis i desenvolupaments
reguladors que s’estiguin duent a terme a la Unió Europea
(UE). D’aquesta manera podem desenvolupar una identitat
europea comuna i repartir, entre tots els membres, els fruits
de l’èxit aconseguit pel nostre sector en la seva totalitat. En
efecte, com més gran sigui la representació dels nostres
interessos, amb més experiència podrem comptar i més gran
serà el nostre impacte a l’hora de fer tasques de lobby.

14

INFORME ANUAL 2016

Òrgans de govern

El sector de les mutualitats i cooperatives representa ja
més de 2.700 entitats a Europa i el 31% de la quota de
mercat.
AMICE representa una part significativa del sector assegurador.
CNEPS (Confederació Espanyola d’Entitats de Previsió
Social)
La Confederació Espanyola de Mutualitats, constituïda el 8 de
juliol de 1947, és el màxim òrgan de representació del mutualisme de previsió social a Espanya. Formen part d’aquesta organització les mutualitats de previsió social, de manera directa
o per mitjà de les seves federacions autonòmiques.
La Confederació Espanyola de Mutualitats té com a objectius
fonamentals els següents:

La Confederació
Espanyola d’Entitats de
Previsió Social (CNEPS)
és el màxim òrgan
de representació del
mutualisme de previsió
social a Espanya.

tLa representació, defensa i foment dels interessos i
drets comuns de caràcter economicosocial, professional, de formació i culturals del mutualisme de previsió
social.
tPromoure el desenvolupament de la previsió social, així com
el mutualisme com a sistema de previsió complementari,
caracteritzat per l’absència d’afany de lucre, democràtic i
autogestionat pels mateixos mutualistes.
tOrganitzar i prestar qualsevol servei comú que redundi en
benefici de les entitats confederades.
tFomentar la col·laboració del mutualisme en la gestió de les
prestacions del règim públic de la Seguretat Social.

INFORME ANUAL 2016
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tDesenvolupar la participació efectiva del mutualisme dins
de l’economia social.
tInfondre a les entitats confederades un perfecte sentit de
solidaritat entre elles, promoure la creació de noves entitats i institucions de previsió social i fomentar-ne la conservació, i imprimir-hi un sentit evolutiu adequat, d’acord
amb els principis i tendències a què responen les orientacions modernes de la nostra legislació social.
Europa Medica
Europa Medica és una associació europea d’interès econòmic, dirigida per metges al servei dels metges, que engloba
set mutualitats de diferents països europeus.
L’any 2016 en va ser nomenat president el Dr. Nolasc Acarín,
President d’Honor de Mutual Mèdica.
Les mutualitats que formen Europa Medica agrupen conjuntament a tot Europa més de 400.000 professionals de l’àmbit sanitari i 2.000 centres hospitalaris. Es dediquen especialment a donar cobertura asseguradora en qüestions de
responsabilitat civil professional, previsió social i a garantir
rendes professionals en cas de malaltia, invalidesa o jubilació, entre d’altres. Tots els membres d’Europa Medica són
associacions de gran importància al seu país d’origen i tenen una gran experiència en el camp dels serveis professionals i financers dirigits al col·lectiu mèdic: Association Génerales des Médicins de France (AGMF), de França; la
Nederlandse Vereniging Van Artsen (VVAA), dels Països Baixos; la Societé Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM),
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també francesa; la Medical Defense Union (MDU), d’Anglaterra; l’Association Mutuelle Médicales d’Assurances
(AMMA), de Bèlgica, i Agrupación Mutual Aseguradora
(AMA) i Mutual Mèdica, d’Espanya.
Els objectius d’Europa Medica són els següents:
tActuar com a plataforma d’intercanvi d’informació amb relació a la gestió i l’oferta de productes asseguradors de les
entitats associades.

Les mutualitats que
formen part d’Europa
Medica donen
cobertura asseguradora
en qüestions de
responsabilitat civil
professional i previsió
social i garanteixen
rendes professionals
en cas de malaltia,
invalidesa o jubilació.

tPel que fa a la responsabilitat civil, Europa Medica és un
bon instrument per:
- Posar en comú informació sobre la prevenció del risc.
- Controlar l’evolució de la legislació europea sobre
aquest tema.
- Debatre els temes relatius a l’atenció dels pacients.
També actua com un espai d’intercanvi d’informació sobre tot
allò relacionat amb la incapacitat i la invalidesa permanent
dels professionals mèdics.
Les associacions que formen part d’Europa Medica són conscients que el mutualisme és un moviment important en la
distribució de les assegurances adreçades als professionals
mèdics. La cooperació entre els socis garanteix l’enfortiment
i la independència del mutualisme.
L’Assemblea d’Europa Medica es reuneix anualment per donar cita als representants de les set mutualitats especialitzades en el col·lectiu mèdic que la integren.
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Les mutualitats de
previsió social poden
ajudar a la sostenibilitat
del sistema públic
És per a mi un honor i alhora una gran responsabilitat adreçar-me per primera vegada a tots els mutualistes com a
president de Mutual Mèdica.
Vull aprofitar aquestes línies per agrair als mutualistes i als
membres del Consell d’Administració la confiança que
m’han demostrat al triar-me per assumir la presidència de
la mutualitat dels metges.

El meu agraïment
i admiració per la
tasca desenvolupada
pel Dr. Acarín, que
va impulsar d’una
manera extraordinària el
creixement de l’entitat
durant el seu mandat.

A l’Assemblea General del 2016, va cessar com a president de la nostra entitat el Dr. Nolasc Acarín Tusell, qui
durant vint anys va regir els destins de Mutual Mèdica i
que va optar per no presentar-se a la reelecció. Vull manifestar en aquestes línies el meu agraïment i admiració per
la tasca desenvolupada pel Dr. Acarín, que va impulsar
d’una manera extraordinària el creixement de l’entitat durant el seu mandat.
El nou Consell d’Administració ha començat la seva tasca
amb gran entusiasme i dedicació, i prova d’això ha estat el
bon resultat obtingut l’exercici 2016. La nova normativa al
sector assegurador exigeix als consellers més coneixements
per poder exercir els seus càrrecs. Per complir amb aquestes exigències, tots ells han participat en un curs de formació específic de l’àmbit assegurador.
INFORME ANUAL 2016
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Gràcies a la feina de la
Comissió d’Inversions
de la nostra entitat, hem
pogut obtenir uns bons
resultats en les nostres
inversions ﬁnanceres.

Al mes de desembre, es va celebrar una Assemblea General Extraordinària en la qual es van aprovar els nous Estatuts Socials de la mutualitat adaptats a Solvència II, la
nova normativa europea d’aplicació a les entitats asseguradores que va entrar en vigor aquest exercici 2016, i es va
nomenar president d’honor de Mutual Mèdica el Dr. Nolasc
Acarín Tusell.
Un altre punt important aprovat en aquesta Assemblea General Extraordinària va ser el canvi de denominació social
de la nostra mutualitat, que ara és Mutual Mèdica, mutualitat de previsió social a prima fixa.
L’any 2016 s’ha tancat amb una facturació que per poc no
arriba als 94 milions d’euros, xifra que representa un creixement del 8,5% respecte del 2015; el total actiu ascendeix a 880 milions d’euros; els fons propis assoleixen els
86 milions d’euros, i el nombre de mutualistes supera els
53.000. El resultat de l’exercici ha estat positiu, i això
referma la solvència de l’entitat, amb una ràtio de solvència del 184%, que supera amb escreix els requeriments de
capital exigits per Solvència II.
Tot això s’ha produït en un any on l’entorn econòmic del
nostre país ha millorat, tot i que encara hi ha molts aspectes que cal millorar, com l’ocupació o el futur de les pensions, entre d’altres, que requeriran molt d’esforç per assolir
nivells satisfactoris per a la població.
Pel que fa als mercats financers, han registrat una enorme
volatilitat, amb tipus d’interès molt baixos, que en alguns
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moments han arribat a ser negatius. Aquesta situació complicada dificulta l’oferta de productes d’estalvi competitius
i requereix un augment important en la dotació a les provisions tècniques.
No obstant això, gràcies a la feina de la Comissió d’Inversions de la nostra entitat, hem pogut obtenir uns bons
resultats en les nostres inversions financeres i, a més,
les hem diversificat amb la compra de dos immobles que
ens proporcionen una bona rendibilitat.
S’ha treballat molt en l’adaptació a les exigències que
imposa Solvència II a les entitats asseguradores. Les comissions delegades del Consell d’Administració i la Comissió d’Auditoria i Control han realitzat una gran tasca,
i això ha permès complir amb les polítiques aprovades
l’any 2015 i millorar així la gestió i l’eficiència de la
mutualitat.

El producte MEL alternatiu
al RETA compleix amb els
seus objectius i està molt
ben valorat pels metges
que treballen per compte
propi.

Seguim treballant en el canvi de l’aplicatiu informàtic
que ens ha de permetre, a partir de l’any 2018, millorar
de manera ostensible la qualitat dels nostres serveis, augmentar l’oferta asseguradora i poder arribar al mutualista
a través de diferents canals. És un projecte clau per al
futur dels pròxims vint anys de la nostra mutualitat.
Pel que fa als nostres productes, cal subratllar que el
producte MEL alternatiu al RETA compleix amb els seus
objectius i està molt ben valorat pels metges que treballen per compte propi. De fet, cada any tenim al voltant
de 3.000 altes en aquest producte. Tanmateix, hem
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d’ampliar la nostra oferta per als metges que treballen
per compte d’altri, és a dir, en hospitals o en clíniques
tant públiques com privades, i en això estem treballant.
Espero que en els propers mesos us pugui informar de
novetats interessants en aquest camp.
En el darrer trimestre de l’any, vam signar un conveni de
col·laboració amb el Col·legi Oficial de Metges de Madrid i ara Mutual Mèdica té un acord amb cadascun dels
Col·legis de Metges d’Espanya.
Per a la nostra mutualitat, aquest és un fet molt rellevant que suposa la culminació d’un projecte iniciat fa
uns anys, amb el qual es pretenia mantenir una estreta
vinculació amb els metges i amb els Col·legis Oficials
de Metges de tot Espanya. Sempre hem cregut que
aquestes corporacions són les entitats representatives
dels metges i, per tant, fonamentals per arribar al
professional.
Signat un conveni de
col·laboració amb el
Col·legi Oﬁcial de Metges
de Madrid.
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A través de la Confederació Espanyola de Mutualitats,
de la qual som membres, estem seguint els nous debats
sobre les pensions que s’estan desenvolupant al si de la
Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo. El present
i futur de les pensions públiques és un fet d’enorme
transcendència per a la nostra societat. Entenem que
cal afrontar la situació amb rigor en l’anàlisi i buscar
solucions realistes i de màxim consens social. Així mateix, creiem que la previsió social complementària que
realitzen les mutualitats de previsió social pot ajudar a
la sostenibilitat del sistema públic, i d’aquí la nostra
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oferta de col·laboració en l’informe que el nostre sector
va presentar davant l’esmentat Pacte de Toledo.
Finalment, cal agrair de nou a tots els mutualistes la
confiança que sempre han dipositat en el Consell d’Administració; als consellers, pel seu esforç, dedicació i
compromís, i als treballadors de Mutual Mèdica, per la
tasca que cada un desenvolupa al seu lloc de treball.
Si seguim en aquesta línia, el futur de Mutual Mèdica
està garantit i aconseguirem el nostre objectiu, que no
és cap altre que el de ser la mutualitat de tots els metges espanyols.

Dr. Lluís A. Morales Fochs
President

INFORME ANUAL 2016
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DRA. M. ASUNCIÓN TORRENTS
FERNÁNDEZ
Secretària del Consell
d’Administració

Informe de secretaria

Informe de secretaria

Previsió social
de confiança
Mutual Mèdica ha tancat l’exercici 2016 amb 94 milions
d’euros en volum de quotes i ha crescut un 8% en nombre
de mutualistes. A 31 de desembre ha arribat a assolir la
xifra de 53.425 metges.
El creixement continuat de mutualistes és un reflex fidel
de la confiança que els metges dipositen en la seva mutualitat professional en el moment de buscar cobertures asseguradores que els garanteixin poder exercir la seva professió amb tranquil·litat. A més, la presència de l’entitat a
tota la geografia espanyola, a la qual afegim aquest any
2016 l’acord de col·laboració amb el Col·legi de Metges de
Madrid, ha posicionat la mutualitat com a referent i, especialment, com a referent per assegurar una bona cobertura
per a la jubilació.
Més de 4.000 metges s’han incorporat a la mutualitat. Les
quatre províncies amb més creixement són Barcelona, Madrid, València i Sevilla.
La majoria de mutualistes que s’han donat d’alta a l’entitat
aquest any 2016 han accedit a dos dels productes asseguradors més complets de Mutual Mèdica: un 48% ha contractat l’assegurança Mutualista Jove (MJ) i un 47% el producte Metges d’Exercici Lliure (MEL), alternatiu al RETA.

La presència de l’entitat
a tota la geografia
espanyola ha posicionat
la mutualitat com a
referent per assegurar una
bona cobertura per a la
jubilació.

94
Milions
en volum
de quotes

53.425
mutualistes

8%
de creixement
en mutualistes
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Balears

Las Palmas

Màlaga

Biscaia

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

17%

Resta

Sevilla

3%

Santa Cruz
de Tenerife

València

3%

Lleida

Madrid

3%

Cantàbria

4%

Tarragona

4%

Girona

4%

Còrdova

4%

Valladolid

5%

A Coruña

6%

Saragossa

13%

Alacant

20%

Barcelona

NOUS MUTUALISTES PER PROVÍNCIES

EL 35% DE LES PROVÍNCIES (18 PROVÍNCIES)
REPRESENTEN EL 81% DELS NOUS MUTUALISTES.

4.356 NOUS
MUTUALISTES 2016
5%

48%

47%

Metges d’Exercici Lliure (MEL)
Mutualistes joves
Altres
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L’especialització asseguradora en xifres
Les assegurances específiques que ofereix Mutual Mèdica
donen cobertura a metges de tot Espanya, amb un percentatge més gran d’homes (53%) que de dones (47%). L’edat mitjana dels mutualistes baixa un punt percentual i se
situa en 47,5 anys; la dels homes és de 51 anys i la de les
dones de 43 anys. Aquesta tendència evidencia la bona
marxa de l’entitat, a la qual cada any s’incorporaran metges més joves que busquen una asseguradora que els doni
suport en els inicis.

El producte assegurador
Metge d’Exercici Lliure
(MEL) ha seguit la
tendència alcista dels
darrers anys.

Per al metge jove oferim una assegurança anomenada Mutualista Jove. El nombre de mutualistes joves, el 31 de
desembre, era de 4.417, i 2.200 d’aquests mutualistes
són incorporacions de menys d’un any. Recordem que durant el primer any de contractació d’aquesta assegurança
les quotes són gratuïtes.
D’altra banda, el producte assegurador Metge d’Exercici
Lliure (MEL), que ofereix Mutual Mèdica com a alternativa
al RETA per als metges espanyols que exerceixen com a
autònoms, ha seguit la tendència alcista dels darrers anys.
Actualment els 23.902 mutualistes que tenen el producte
Metge d’Exercici Lliure (MEL) compleixen amb la disposició addicional 19a del Reial Decret Legislatiu 8/2015 i
representen el 45% del total de mutualistes, a data de 31
de desembre del 2016.
Les províncies amb més noves contractacions del producte
MEL són Barcelona, Madrid, València i Balears.
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EVOLUCIÓ DE MUTUALISTES AMB L’ALTERNATIVA AL RETA
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MUTUALISTES 2016

45%

Metges d’Exercici Lliure (MEL)
Altres assegurances

55%

Cal destacar que el producte MEL inclou les següents assegurances:
tAssegurança d’Incapacitat Transitòria (baixa laboral) i
Incapacitat Permanent i Absoluta.
tAssegurança de Dependència.
tAssegurança de Vida.
tAssegurança de Jubilació.
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A més, en un estudi recent de marca sobre les necessitats
asseguradores dels metges, s’ha observat que el metge és
poc conscient de la pèrdua de poder adquisitiu que tindrà
un cop es jubili i, des Mutual Mèdica, promovem eines
perquè el mutualista pugui preveure la seva situació econòmica futura i redueixi aquesta pèrdua a temps. Actualment a Mutual Mèdica més de 42.817 metges ja tenen
una assegurança de jubilació.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE MUTUALISTES
AMB ASSEGURANÇA DE JUBILACIÓ
45.000
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CAL DESTACAR L’EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE COBERTURES DE JUBILACIÓ DES
DE FA 10 ANYS, AMB UN INCREMENT QUE, EN AQUEST DARRER ANY, HA ESTAT DE L’11%
RESPECTE DE L’EXERCICI ANTERIOR
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Evolució de les prestacions
Expedients tramitats
Al llarg d’aquest exercici, s’han tramitat 5.349 nous expedients; el 94% van ser expedients de prestacions de No
Vida i el 6% restant, expedients d’assegurances de Vida i
d’Estalvi.
El volum més important, dins dels expedients de No
Vida, prové de les assegurances d’Incapacitat Transitòria
i Incapacitat Permanent i Absoluta, amb un total de
4.808 expedients. Aquestes assegurances cobreixen els

EXPEDIENTS
TRAMITATS

94%

processos d’Incapacitat Laboral per malaltia o accident,
des del primer dia de baixa i fins a l’alta. També queden
inclosos els permisos per maternitat i paternitat. En el
cas que la incapacitat esdevingui una Invalidesa Permanent i Absoluta, la cobertura és fins a la data en què finalitza l’assegurança.

Prestacions pagades
EXPEDIENTS
DE PRESTACIONS
DE NO VIDA

6%
EXPEDIENTS
D’ASSEGURANCES
DE VIDA I ESTALVI
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L’import de les prestacions pagades durant l’exercici 2016
va arribar als 13,44 milions d’euros, un 49% dels quals
correspon a pagaments de prestacions de No Vida i un
51%, a pagaments de capitals (assegurances de Vida i Estalvi). D’aquests últims, un 71% van ser prestacions pagades per Jubilació.

Dins de les prestacions pagades per Incapacitat Transitòria i Invalidesa, volem destacar la bona acollida que
han tingut les prestacions relacionades amb la materni-

Informe de secretaria

tat/paternitat. Les prestacions pagades per aquest concepte han estat d’1.393.593 euros, amb la següent distribució:
t467 mutualistes han gaudit de la prestació per permís de
maternitat.
t286 mutualistes han gaudit de la prestació per paternitat.
t894 mutualistes han cobrat la prestació de 4 dies per
naixement, acolliment o adopció.

PRESTACIONS
PAGADES

Assegurances de jubilació

49,20%

Altres

50,80%
29%

71%
No vida
Vida

PRESTACIONS
PAGADES DE VIDA
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Comissió d’Assegurances i Prestacions
La Comissió d’Assegurances i Prestacions té la finalitat
de donar suport a l’Assessoria Mèdica de Mutual Mèdica
i atendre les peticions dels mutualistes en referència a
les prestacions, inscripcions o ampliacions d’assegurances. Està formada per membres del Consell d’Administració. Aquest any 2016, la Comissió ha revisat un total
de 111 casos, dels quals un 48% han estat incidències
en sol·licituds d’inscripció o ampliacions de cobertura i
el 52% dels casos restants han fet referència a prestacions d’assegurances.

Servei d’Atenció al Client
Finalment, cal comentar que el Servei d’Atenció al Client
(SAC), que té per objectiu recollir i resoldre les reclamacions dels mutualistes, durant l’any 2016 va rebre 3 reclamacions; totes elles es van resoldre a favor de l’entitat.

El compromís de Mutual Mèdica amb
els mutualistes

El Premi de Natalitat és
una de les ajudes més
importants que ofereix
l’entitat i de la qual s’han
beneﬁciat més de 530
mutualistes.
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Al marge de les assegurances, Mutual Mèdica atorga
prestacions socials als seus mutualistes. Per aquest motiu, s’ha definit un reglament de prestacions socials de
Mutual Mèdica.
El Premi de Natalitat és una de les ajudes més importants que ofereix l’entitat i de la qual s’han beneficiat
més de 530 mutualistes. Mutual Mèdica obsequia els
nous pares/mares amb un premi de 150 euros en efectiu, així com amb la inscripció a l’assegurança d’orfe-
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nesa, cosa que exonera els mutualistes del pagament
del primer any.
A més, dins del reglament de prestacions socials de
l’entitat, s’especifica que els mutualistes de més de 90
anys estan exempts del pagament de les quotes, i els
mutualistes declarats en situació d’Incapacitat Permanent, amb una antiguitat de 5 anys des de l’obertura de
l’expedient de l’assegurança d’Invalidesa, estan exonerats del pagament de les quotes d’aquesta assegurança.
Aquest any 2016 han estat exonerats més de 580
mutualistes.

Dra. M. Asunción Torrents Fernández
Secretària del Consell
d’Administració
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La nostra visió i
missió i els nostres
valors

La nostra visió i missió i els nostres valors

La nostra visió
Ser l’entitat asseguradora de confiança per a
tots els metges.

La nostra missió
Assegurar els metges perquè puguin exercir la
seva professió amb tranquil·litat.

Els nostres valors
Confiança
Som la mutualitat dels metges, gestionada de
manera prudent i transparent.
Especialització
Som la mutualitat creada per metges i al servei dels metges, amb un coneixement profund
del col·lectiu i de les necessitats asseguradores comunes.
Compromís
La nostra responsabilitat amb els mutualistes
va més enllà de la prestació econòmica.
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Dades de mutualistes
Distribució de mutualistes per províncies
3%

2%

2%

Madrid

Balears

València

Cantàbria

Tarragona

Girona

Sevilla

Màlaga

Saragossa

Lleida

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

12%

Altres

3%

Cadis

3%

A Coruña

3%

Santa Cruz
de Tenerife

3%

Múrcia

5%

Las Palmas

5%

Biscaia

10%

Alacant

37%

Barcelona

Total de mutualistes: 53.425 mutualistes

Distribució de mutualistes per sexes
La proporció de dones mutualistes en relació amb el total ha crescut un 1% respecte
a l’exercici anterior, en concordança amb
la feminització progressiva de la professió
mèdica.

53%
47%

Homes
Dones
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Distribució de mutualistes per edats
Destaquem el creixement de la franja d’edat de 24-35
anys respecte de l’exercici anterior, ja que s’ha incrementat en 1 punt.

23%
24%
22%
22%
24-35

36-45

46-55

56-65

9%

+65
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Cobertures de previsió
social més sol·licitades
Jubilació complementària
El 56% dels mutualistes, és a dir, 42.817 metges, comptaven al tancament del 2016 amb una cobertura de jubilació a Mutual Mèdica, cosa que suposa un creixement de
l’11,10% respecte de l’exercici anterior.

53%
47%

El nombre d’homes que planifica la jubilació amb l’entitat
és més gran que el de dones, però el nombre de dones va
en augment any rere any.
Mutual Mèdica coneix el paper que té com a mutualitat
de previsió social dels metges i s’ha marcat els següents
objectius en l’àmbit de la jubilació complementària:
tPromoure que els metges prenguin consciència de la
necessitat d’assegurar el seu futur i que es responsabilitzin de la seva jubilació.
tReforçar el paper del mutualisme en qüestions de previsió social i com a eix del tercer pilar del sistema de
pensions.
tEvitar la pèrdua de poder adquisitiu del metge un cop
s’ha jubilat.
tConvertir-se en referent en matèria de jubilació del
metge.
Per això, l’entitat compta amb el portal especialitzat en la
jubilació del metge www.jubilaciondelmedico.com, on informem i assessorem el metge.
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El simulador de
la cobertura de
jubilació permet al
metge calcular quins
ingressos tindrà en el
moment de jubilar-se.

El 2016 es va posar en marxa la campanya “Desig de jubilació”, amb l’objectiu de potenciar una de les eines més
innovadores i útils d’aquest portal: el simulador de la cobertura de jubilació, on el metge pot calcular quins ingressos tindrà en el moment de jubilar-se i rep assessorament
sobre les accions que cal fer per obtenir el capital que
desitja. La idea és conscienciar el metge sobre la pèrdua
de poder adquisitiu que pot experimentar en el moment de
jubilar-se.
El gràfic constata que entre els mutualistes més joves es
comença a interioritzar el missatge “la jubilació no és cosa
de grans”, amb el qual la mutualitat consciència el metge
jove perquè tingui un futur més segur.

MUTUALISTES AMB ASSEGURANCES
DE JUBILACIÓ PER EDATS
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Mutualista Jove
Mutual Mèdica està al costat del metge des del primer moment. Per als més joves, compta amb un conjunt de cobertures dissenyades especialment pensant en les necessitats
dels metges de fins a 35 anys d’edat:
tAssegurança de 30 Primers Dies
tAssegurança de Jubilació Jove
tAssistència en viatge
Així és com va néixer el 1999 el producte Mutualista
Jove, gratuït durant el primer any de contractació i les
quotes mensuals del qual s’ajusten a la butxaca d’aquests
joves (8,64 €/mes).
Al tancament de l’exercici 2016, Mutual Mèdica tenia
4.417 mutualistes joves, un 17,3% més que el 2015.

DISTRIBUCIÓ DE MUTUALISTES
JOVES PER SEXE
Ja portem diversos anys consecutius en què el percentatge
de dones és més elevat que el d’homes entre els mutualistes més joves, i això fa evident la feminització de la professió mèdica.

68%

32%

Dones
Homes
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Alternativa a autònoms
Des del 1995, Mutual Mèdica és l’única mutualitat de previsió social alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per als metges que exerceixen la seva professió
per compte propi. Aquesta alternativa es va consolidar definitivament el 24 de juliol de 2007, quan la normativa va fer
extensiva aquesta alternativa a tots els metges d’Espanya.
El producte Metges d’Exercici Lliure (MEL) és un conjunt
d’assegurances dissenyades en exclusiva i a mida per cobrir
les necessitats dels metges que exerceixen a la privada:
t*ODBQBDJUBU-BCPSBM 1SJNFST%JFT JOWBMJEFTB
t%FQFOEÒODJB
t7JEB&TUBMWJ
t1MBE&TUBMWJJ+VCJMBDJØ

MUTUALISTES AMB MEL
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES

2%
1%

3%

3%
3%
3%
3%
5%

14%

5%
13%
33%

A Coruña 1%

Tenerife 2%

Balears 5%

Cantàbria 1%

Saragossa 2%

València 5%

Cadis 1%

Alacant 3%

Madrid 13%

Biscaia 2%

Girona 3%

Barcelona 33%

Las Palmas 2%

Màlaga 3%

Altres 14%

Lleida 2%

Sevilla 3%

Múrcia 2%

Tarragona 3%

23.902 MUTUALISTES AMB EL PRODUCTE MEL A 31 DE DESEMBRE DE 2016.
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Novetats asseguradores
Assegurances de Jubilació Estalvi Fiscal 105
A la fi del 2016, com sempre l’últim trimestre de l’any, es
va crear l’Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105.
Aquesta vegada, a diferència de les anteriors, es van distingir dos targets: els metges de 58 anys o més, als quals se’ls
va oferir un tipus d’interès elevat en relació amb el que
oferia el mercat, de l’1,75%, i els metges de menys de 58
anys, als quals se’ls va oferir un tipus d’interès de l’1%, més
participació en beneficis, un avantatge més atractiu per al
metge a qui encara li queden anys per jubilar-se. Aquesta
assegurança, només per a aportacions úniques realitzades
abans d’acabar l’any 2016, és 100% desgravable i oferim
les màximes garanties de solvència. Garanteix un tipus d’interès tècnic fix durant tota la vigència del contracte i la possibilitat de cobrar en forma de capital o de renda, amb un
creixement anual. Les aportacions no són rescatables, excepte per les contingències previstes a la llei de plans de
pensions.

L’Assegurança de
Jubilació Estalvi Fiscal
105 garanteix un tipus
d’interès tècnic ﬁx durant
tota la vigència del
contracte i la possibilitat
de cobrar en forma de
capital o de renda, amb un
creixement anual.

Assegurança d’Estalvi Inversió 2016
L’any 2016, amb aquesta nova assegurança hem volgut
conscienciar sobre la importància de l’estalvi oferint una
bona rendibilitat respecte de la que es podia trobar al mercat. Als joves de 30 a 40 anys els volíem fer veure que
poden disposar d’uns diners quan ho necessitin, ja sigui
per a un viatge, un màster... Per als metges de 41 a 60
anys, el missatge anava més aviat adreçat a incitar a l’es-
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talvi a curt termini a tots aquells mutualistes que disposessin d’un capital i poguessin invertir una quantitat que els
pot donar una rendibilitat en poc temps. Va consistir en
una assegurança només per a aportacions úniques, amb
una durada limitada i que garanteix un tipus d’interès tècnic anual garantit del 3% en cas de mantenir-se fins al 30
de novembre de 2020. Aquesta assegurança ofereix la
possibilitat de rescatar un cop transcorregut el primer any.
En el supòsit de disposició anticipada del capital, el tipus
d’interès tècnic aplicable és de l’1,25%. Com és una assegurança d’estalvi, en el moment de cobrar només tributaran els beneficis obtinguts i ho faran com a rendiment del
capital mobiliari; per tant, queda exempta de tributació
l’aportació realitzada.
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Les nostres assegurances
Mutual Mèdica és especialista a oferir assegurances exclusives per a metges.

Assegurances d’Incapacitat
Incapacitat laboral
Oferim una assegurança que garanteix, en tot moment,
una renda mensual al metge en cas que pateixi una baixa
laboral, tant si és temporal com permanent.
Dependència
Dependència és una assegurança que cobreix el metge
amb una renda vitalícia en cas de trobar-se amb un problema d’aquestes característiques.
Incapacitat Professional Permanent
Incapacitat Professional Permanent és una assegurança
específica que cobreix el metge amb un capital en cas
d’estar incapacitat per seguir exercint la seva especialitat.

Assegurances de Vida
Estudis Garantits
Estudis Garantits és una assegurança que garanteix una renda fins als 24 anys del fill/a en cas de defunció o Incapacitat
Permanent Absoluta de l’assegurat més un capital que anirà
consolidant i podrà cobrar quan més ho necessiti.
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Orfenesa
Orfenesa és una assegurança que garanteix una renda
mensual als fills en cas de defunció o Invalidesa Permanent Absoluta de l’assegurat.
Multi-Vida
Multi-Vida és una assegurança que garanteix un capital en
cas de defunció, Invalidesa Permanent Absoluta o Incapacitat Professional Permanent de l’assegurat.
Vida Estalvi
Vida Estalvi és una assegurança vitalícia que garanteix un
capital per als seus beneficiaris i els ofereix, a més, una
participació en beneficis que incrementa el capital garantit.

Assegurances de Jubilació
Assegurança Jubilació Mutual
A Mutual Mèdica s’han orientat els esforços des de fa molts
anys amb la creació d’assegurances per gaudir d’un complement idoni a la jubilació amb els màxims avantatges
fiscals.
Pla de Previsió Assegurat Mutual
El PPA Mutual permet fer aportacions periòdiques amb un
interès tècnic garantit durant tota la vigència del contracte
i els ofereix, a més, una participació en beneficis. També li
permet traspassar el capital que provingui d’un altre PP o
PPA.
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Assegurances d’Estalvi/Inversió
Assegurança Estalvi Garantit
Cal tenir la seguretat de poder gaudir la vida amb totes
les garanties. A Mutual Mèdica treballem per traslladar
la nostra experiència i solvència als productes d’estalvi i
garantir-li la millor rendibilitat i disponibilitat.

Desenvolupament de negoci

Un interès anual
garantit del 3%*
fins al venciment
del contracte

Accions comercials
Al llarg del 2016 s’han dut a terme diferents campanyes
comercials, concretament:
tCampanya de captació de nous mutualistes. Durant
l’any 2016 es va fer especial èmfasi en la captació
de nous mutualistes mitjançant l’assessorament en
matèria de previsió social. La contingència més comercialitzada va ser la de jubilació.
tCampanya personalitzada orientada a tots aquells
mutualistes que necessitaven un assessorament específic en matèria de previsió social, ja fos en cas
de baixes, incapacitats, mort o jubilació. La campanya es va enfocar principalment als mutualistes amb
cobertures reduïdes que actualment no pagaven cap
quota i als assegurats de les pòlisses col·lectives.
tAssegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105. Un any
més les aportacions úniques als productes destinats
a maximitzar els beneficis fiscals han estat rellevants durant l’últim trimestre del 2016 per la coINFORME ANUAL 2016
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mercialització de l’Assegurança Jubilació Estalvi
Fiscal 105.
tAssegurança Mutualista Jove. Com els altres anys,
vam enviar dues comunicacions als mutualistes joves, una al juliol i una altra al desembre, on els recordàvem les seves cobertures en aquesta assegurança
i, especialment, la cobertura d’assistència en viatge
abans de les vacances.
tCampanya d’Incapacitat Laboral adreçada a tots els
metges que tenen contractat el MEL, amb l’objectiu
que ampliïn l’Assegurança d’Invalidesa. En aquesta
campanya vam oferir l’ampliació de cobertura per a
tots aquells que tenien una cobertura menor o igual a
1.500 €.
tCampanya d’Incapacitat Professional Permanent: un
cop més hem ofert a tots aquells metges especialistes aquesta assegurança, que garanteix un capital en
el cas que el metge no pugui seguir exercint la seva
especialitat. En aquesta campanya vam oferir les
dues cobertures que garanteix l’assegurança: IPP per
accidents adreçada als metges més joves (30-40
anys) i IPP per qualsevol causa adreçada als metges
de 41 a 54 anys.
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tCampanya Estudis Garantits: enguany hem volgut destacar la part d’estalvi d’aquesta assegurança perquè
l’orfenesa molts ja la tenen. Hem impactat a tots els
premis de natalitat que es van tramitar des del març
del 2015 al març del 2016.
tAssegurança d’Estalvi Inversió 2016: amb aquesta
campanya hem volgut conscienciar de l’estalvi oferint
una bona rendibilitat respecte de la que estaven donant al mercat. Es va dividir el target en dos. Uns van
ser joves de 30 a 40 anys, als quals se’ls va donar un
missatge de conscienciació de l’estalvi a curt termini,
per a viatges, estudis, etc. L’altre target va ser de 41 a
60 anys, als quals el missatge anava adreçat a incitar
a l’estalvi a curt termini en el cas de disposar d’un
capital i poder invertir-lo per obtenir rendibilitat en
poc temps.
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Aposta estratègica
en previsió social
Xarxa territorial

Conveni
Novetat 2016

convenis firmats amb
52 col·legis
de metges
corredories
7 d’assegurances
oficines
15 comercials
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Saragossa

XARXA D’ASSESSORIA Total 53.425 mutualistes
ZONA NORD-EST

25.584

mutualistes

ZONA SUD-EST

7.601

mutualistes
ZONA NORD

6.820

Oficina pròpia
Acords Col·legis de Metges
Corredories

mutualistes
ZONA CENTRE-SUD

13.420

mutualistes
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Atenció al mutualista
El mutualista és el centre de tota l’activitat de Mutual
Mèdica, fet que ha portat l’entitat a dissenyar una atenció
al mutualista basada en la proximitat a través dels diferents canals de comunicació disponibles:

Canal online
Mutual Mèdica posa a disposició del mutualista el canal
online a través de la pàgina www.mutualmedica.com, on
es troba la informació corporativa de l’entitat: notícies
d’actualitat, història de l’entitat, membres del Consell
d’Administració, la política de Bon Govern Corporatiu,
etc.
El metge mutualista pot posar-se en contacte amb l’entitat a través d’aquest canal online, on trobarà les nostres
dades de contacte. Si ho prefereix, pot gestionar els seus
tràmits, ampliar cobertures o contractar nous productes a
través de l’Oficina Virtual o facilitar-nos documents a través de la Bústia de Documents.
A més, Mutual Mèdica va crear el 2015 el portal de jubilació del metge, www.jubilaciondelmedico.com, on
s’informa el col·lectiu mèdic sobre com planificar la
seva jubilació.
El canal online ens permet estar més a prop del metge i
arribar a tot Espanya per atendre els mutualistes en
qualsevol moment i des de qualsevol lloc en temps real.
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Així mateix, periòdicament, Mutual Mèdica informa de les
novetats i de les accions que porta a terme la mutualitat
per mitjà del seu butlletí d’informació Mutual Informa, que
s’envia en format digital.

Xarxes socials
Per tal de donar servei al creixent nombre de metges que es
comuniquen a través dels nous canals que representen les
xarxes socials, Mutual Mèdica posa a disposició dels metges
un servei d’atenció mitjançant Twitter @MutualMedica. A través d’aquest canal, l’entitat ofereix informació útil per al
mutualista sobre previsió social, assessorament com a alternativa al RETA, normativa legal relativa, avantatges fiscals i
avantatges socials, sempre pensant en els mutualistes.
A més, l’entitat té perfil a LinkedIn, on disposa del grup
d’Alternativa a Autònoms.
També té una aplicació mòbil que es diu MIRIAL, un joc
basat en les preguntes de l’examen MIR.
L’aplicació té un perfil a Facebook i a Twitter @MIRIAL_ES.
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Centre d’Informació al Mutualista
El Centre d’Informació al Mutualista ens permet transmetre els valors de l’entitat. El Centre d’Informació al
Mutualista ens proporciona una gestió eficaç de totes
les assegurances i serveis que ofereix la mutualitat.
El telèfon 901 215 216 és una línia més econòmica
que les línies habituals, cosa que comporta un benefici
per al mutualista. Trucant a aquest telèfon, el metge
pot informar-se de:
tEls productes i assegurances.
tEls tràmits que cal seguir en cas de sinistre.
tLa deducció per maternitat.
tEls Premis a la Recerca.
tEl Premi de Natalitat.
tL’assistència en viatge.
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Introducció
L’any 2016 s’ha caracteritzat per continuar la incipient recuperació econòmica iniciada el 2015. Malgrat això, a Espanya continua havent-hi una gran taxa d’atur, especialment de persones joves, i el nivell salarial dels nous
contractes laborals és baix, de manera que la capacitat
d’estalvi de les famílies és escassa.

L’evolució de la corba lliure
de risc i la utilització de
cash-ﬂow matching per
a algunes carteres ens
ha permès efectuar la
nostra dotació a provisions
tècniques sense problemes.

Els mercats financers continuen sent molt volàtils, els tipus d’interès es mantenen en nivells extraordinàriament
baixos i la prima de risc ha repuntat lleument: malgrat
aquest lleuger repunt, la nostra cartera de renda fixa té
importants plusvàlues “latents”.
Per tal d’obtenir més rendibilitat que la que ofereixen els
mercats financers, aquest exercici hem fet inversions en
immobles, on el retorn que obtenim és molt interessant i,
amb això, també diversifiquem la nostra cartera. Les inversions realitzades en immobles han estat de 10 milions
d’euros, és a dir, l’11% del total de les inversions.
L’evolució de la corba lliure de risc i la utilització de
cash-flow matching per a algunes carteres ens ha permès
efectuar la nostra dotació a provisions tècniques sense
problemes.
La facturació ha arribat als 94 milions d’euros, cosa que
representa un creixement del 8,5% respecte al 2015.
Durant el 2016 ha entrat en vigor Solvència II, i això ha
suposat un gran esforç d’adaptació de la nostra mutualitat
a les noves exigències, tant des del punt de vista econò-
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Durant el 2016 ha entrat
en vigor Solvència II, i
això ha suposat un gran
esforç d’adaptació de la
nostra mutualitat a les
noves exigències.

mic, complint amb els requeriments de marge de solvència, com en tot el que fa referència a reporting, implantació de polítiques, etc.
L’empresa PricewaterhouseCoopers Auditors SL ha auditat
els comptes anuals de l’exercici de la nostra mutualitat i al
seu informe no ha manifestat cap excepció.
Com veuran a la informació que ve a continuació, la nostra
mutualitat ha obtingut un bon resultat l’any 2016, cosa
que ens permet seguir afrontant el futur amb optimisme.
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Estats comptables
Balanç
ACTIU

2016

2015

A-1) EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

18.080.882

7.503.856

A-2) ACTIUS FINANCERS MANTINGUTS PER NEGOCIAR

-

353

A-3) ALTRES ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN PIG

-

-

747.285.367

634.599.508

31.849.765

36.056.357

A-6) INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT

-

-

A-7) DERIVATS DE COBERTURA

-

-

A-8) PARTICIPACIÓ DE LA REASSEGURANÇA EN LES PROVISIONS TÈCNIQUES

12.040.382

8.375.731

A-9) IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

27.006.851

20.191.773

1.206.395

205.422

-

-

A-12) ACTIUS FISCALS

36.582.631

2.727.182

A-13) ALTRES ACTIUS

6.328.180

5.908.193

-

-

880.380.453

715.568.374

2016

2015

A-1) PASSIUS FINANCERS MANTINGUTS PER NEGOCIAR

-

-

A-2) ALTRES PASSIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN PIG

-

-

5.886.729

4.748.508

-

-

607.754.341

525.246.715

3.848

230.000

A-7) PASSIUS FISCALS

51.169.705

18.633.081

A-8) RESTA DE PASSIUS

130.135.671

75.625.878

-

-

794.950.295

624.484.182

2016

2015

B-1) FONS PROPIS

54.884.088

49.942.209

B-2) AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR

30.546.071

41.141.983

TOTAL PATRIMONI NET

85.430.159

91.084.192

880.380.453

715.568.374

A-4) ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA
A-5) PRÉSTECS I PARTIDES PER COBRAR

A-10) IMMOBILITZAT INTANGIBLE
A-11) PARTICIPACIONS A ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES

A-14) ACTIUS MANTINGUTS PER A LA VENDA
TOTAL ACTIU

PASSIU

A-3) DÈBITS I PARTIDES PER PAGAR
A-4) DERIVATS DE COBERTURA
A-5) PROVISIONS TÈCNIQUES
A-6) PROVISIONS NO TÈCNIQUES

A-9) PASSIUS VINCULATS AMB ACTIUS MANTINGUTS PER A LA VENDA
TOTAL PASSIU
PATRIMONI NET

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET
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Compte de resultats
COMPTE TÈCNIC DE NO VIDA
I.1 PRIMES IMPUTADES AL PERÍODE, NETES DE REASSEGURANÇA
I.2 INGRESSOS DE LES INVERSIONS
I.3 ALTRES INGRESSOS TÈCNICS
I.4 SINISTRALITAT DEL PERÍODE, NETA DE REASSEGURANÇA
I.5 VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES, NETES DE REASSEGURANÇA (+/-)
I.6 PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS I EXTORNS
I.7 DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES
I.8 ALTRES DESPESES TÈCNIQUES (+/-)
I.9 DESPESES DE LES INVERSIONS

I.10 SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE L’ASSEGURANÇA DE NO VIDA)
COMPTE TÈCNIC VIDA
II.1 PRIMES IMPUTADES AL PERÍODE, NETES DE REASSEGURANÇA
II.2 INGRESSOS DE LES INVERSIONS
II.3 PLUSVÀLUES NO REALITZADES DE LES INVERSIONS
II.4 ALTRES INGRESSOS TÈCNICS
II.5 SINISTRALITAT DEL PERÍODE, NETA DE REASSEGURANÇA
II.6 VARIACIÓ PROVISIONS TÈCNIQUES, NETES DE REASSEGURANÇA (+/-)
II.7 PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS I EXTORNS
II.8 DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES
II.9 ALTRES DESPESES TÈCNIQUES (+/-)
II.10 DESPESES DE LES INVERSIONS
II.11 MINUSVÀLUES NO REALITZADES DE LES INVERSIONS

II.12 SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE L’ASSEGURANÇA DE VIDA)
COMPTE NO TÈCNIC
III.1 INGRESSOS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS
III.2 DESPESES DE LES INVERSIONS
III.3 ALTRES INGRESSOS
III.4 ALTRES DESPESES
III.5 SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE NO TÈCNIC)
III.6 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I.10 + II.12 + III.5)
III.7 IMPOST SOBRE BENEFICIS
III.8 RESULTAT PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (III.6 + III.7)
III.9 RESULTAT PROCEDENT OPERAC. INTERROMP. NET IMPOSTOS

III.10 RESULTAT DE L’EXERCICI (III.8 + III.9)
60

INFORME ANUAL 2016

2016

2015

13.048.096
885.402
661.433
(7.799.444)
(2.731.329)
(717.958)
(554.488)

12.664.563
1.005.849
506.757
(6.373.849)
(2.611.073)
(1.129.420)
(521.789)

2.791.712
2016

3.541.038
2015

76.017.634
30.915.938
305.310
(7.583.004)
(75.204.328)
316.985
(3.304.001)
(1.232.799)
(16.687.961)
-

69.861.357
53.410.095
428.420
(7.473.935)
(102.944.278)
(553.200)
(2.793.933)
(718.430)
(6.928.433)
-

3.543.773
2016

2.287.663
2015

470.548
(386.288)
84.261
6.419.746
(1.477.867)
4.941.879
-

447.522
(435.688)
11.834
5.840.535
(1.478.516)
4.362.019
-

4.941.879

4.362.019

Informació econòmica

Informació econòmica
addicional
Dades destacades
El volum de quotes meritades durant l’exercici ha augmentat respecte a l’exercici anterior en un 8,5%, fins a arribar
als 94 milions d’euros.
El valor de mercat dels actius financers ha experimentat,
respecte a l’exercici anterior, un increment de 113 milions
d’euros, un 17,76%, i ha arribat a la xifra de 747 milions
d’euros, a 31 de desembre del 2016.
El valor de mercat de les inversions immobiliàries, respecte a l’exercici anterior, s’ha incrementat en 7 milions d’euros, un 57,57% —principalment, per les noves adquisicions realitzades—, i ha arribat a la xifra de 19 milions
d’euros, a 31 de desembre del 2016.
Les provisions tècniques han experimentat, respecte a l’exercici anterior, un increment de 83 milions d’euros, un
15,71%, fins a arribar a la xifra de 608 milions d’euros, a
31 de desembre del 2016.
Les prestacions pagades durant l’exercici 2016 han experimentat un increment del 4,61% respecte a l’exercici
anterior, amb unes xifres de 13,4 i 12,9 milions d’euros,
respectivament.
Les despeses d’explotació han augmentat respecte a l’exercici anterior i representen un 6,43% sobre el total de
les quotes meritades durant l’exercici 2016. El 2015 van
representar un 6,25%.

Augment del

8,5%
en quotes
meritades

Augment del

17,7%
del valor de
mercat en actius
financers

Augment del

57,5%
del valor de mercats
i inversions
immobiliàries

INFORME ANUAL 2016

61

Informació econòmica

A l’Assemblea General Ordinària celebrada el 21 de juny del
2016 es va aprovar la distribució del resultat de 4.362.019
euros de l’exercici 2015 a Reserva Voluntària de l’Entitat i
per aplicació de l’article 25 Llei 27/2015, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, a Reserva de Capitalització
per l’import de 436.202 euros indisponibles durant un termini de 5 anys.

Augment del

15,7%
en provisions
tècniques

El Consell d’Administració de l’entitat sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General de Mutualistes la proposta de
distribució del benefici net de l’exercici 2016 de 4.941.879
euros a Reserves Voluntàries, amb la finalitat d’incrementar
els fons propis de la mutualitat, la seva solvència i les garanties proporcionades als nostres mutualistes.

Augment del

4,6%
en prestacions
pagades

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE QUOTES,
PRESTACIONS I VARIACIÓ DE COMPROMISOS
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83 74

11
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2013

2014

Prestacions pagades

87

94 83

13

13

2015

2016

Variació compromisos
(dotació a les provisions
tècniques de l’exercici)
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Ràtio de Solvència II
La ràtio de solvència de Mutual Mèdica, segons la fórmula
estàndard establerta per IOPA, a 31 de desembre del
2016, és del 184%, sense haver utilitzat l’ajust per volatilitat, ni l’ajust per casament, ni cap mesura transitòria.
Aquesta ràtio es calcula com el quocient entre els Fons
Propis sota Solvència II i el Capital de Solvència Obligatori
(CSO) a tancament de l’exercici 2016.
Pot ampliar aquesta informació consultant l’Informe sobre
la situació financera i de solvència de la mutualitat, publicat a la nostra pàgina web.
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DR. LLUÍS CASTELLS FUSTÉ

DR. MARTÍ VIDAL MAÑAS

Tresorer

Comptador

Informe de gestió de cartera

Situació i perspectives
del mercat
El 2016 ha estat un any força complicat per als mercats
financers. L’any començava amb caigudes generalitzades
per la preocupació sobre l’economia xinesa, continuant
amb les caigudes de l’any anterior. Alhora, queia el cru i
arrossegava tot el sector petrolier.
Després de les fortes caigudes de gener i febrer, els mercats van protagonitzar un fort repunt, en part impulsats pel
nou programa de recompra de bons corporatius del Banc
Central Europeu (BCE). Aquest repunt acabava amb la inesperada victòria del Brexit al juny, que va provocar caigudes de les borses europees fins gairebé els mínims de febrer. Aquestes caigudes es recuperaven quasi completament
al cap de pocs dies. La tranquil·litat de l’estiu només es
veia interrompuda per l’anunci de l’OPEP d’un acord de
reducció de la producció de cru que tornava a impulsar el
repunt iniciat després dels mínims de febrer.
Ja a la tardor, el mercat tornava a agitar-se per la possible
victòria de Trump a les eleccions presidencials nord-americanes. Les eleccions americanes confirmaven aquesta possibilitat i el mercat europeu tornava a caure amb força, per
recuperar tot el que havia perdut al llarg de la sessió, mentre que el mercat nord-americà sorprenentment obria amb
pujades. La victòria de Trump aguditzava la rotació sectorial iniciada a l’estiu a la renda variable, que passava de
valors defensius a cíclics, i un flux d’inversió de renda fixa
a renda variable. Al desembre, Itàlia no aconseguia aprovar
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Qualsevol estímul
ﬁscal addicional el
2017 donarà impuls a
una economia que ja
es troba en procés de
millora.

el referèndum de reforma constitucional, però el mercat ho
tenia totalment descomptat i no cedia res davant d’aquest
esdeveniment. Per acabar l’any la Fed, a la reunió de
desembre, pujava els tipus un 0,25% i els fixava en el
0,5%.
Als Estats Units, la focalització en les eleccions va distreure l’atenció d’una economia que ja havia començat a revifar abans de la victòria de Trump. De fet, les enquestes de
confiança d’empreses i consumidors havien experimentat
recuperacions substancials amb anterioritat als comicis.
En aquest clima, qualsevol estímul fiscal addicional el
2017 donarà impuls a una economia que ja es troba en
procés de millora i hauria de contribuir a sostenir la recuperació, tot i que hi ha el risc potencial que la sobreescalfi a mitjà termini.
Tot i el resultat del referèndum a Itàlia, l’últim trimestre
també va ser bo per a la renda variable europea, que en
aquesta ocasió es va beneficiar de notícies econòmiques
favorables. Igual que als Estats Units, els valors financers
europeus van repuntar amb força gràcies a les rendibilitats de la renda fixa i la positivització de les corbes de
tipus arran de la decisió del BCE de reduir les compres de
bons mensuals de l’abril en endavant. El BCE ha jugat
també un paper fonamental en l’agilització dels plans
d’ampliació de capital per estabilitzar el sistema bancari
italià.
La caiguda del preu del cru iniciada el 2015 i que va continuar durant el 2016, així com el repunt posterior, ha estat un tema important de l’any i ha mostrat la capacitat
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d’evolució i estalvi de costos, així com una capacitat més
gran d’adaptació de l’oferta.
Pel que fa a l’or, tornava a actuar d’actiu refugi i pujava
amb força durant la primera meitat de l’any, més d’un
20%, i es desinflava a l’últim trimestre, en què tancava en
 64%   
En aquest any de volatilitat, les rendibilitats dels diferents
actius i índexs han estat força dispars. En renda variable
M.4$*8PSMEBDBCBWBMBOZ   QSJODJQBMNFOUJNQVMsat per la renda variable nord-americana, on l’S&P 500
UBODBWB BNC   -.4$* &. UBNCÏ BDBCBWB BNC
VOBQVKBEBDPOTJEFSBCMF   1FSMBMUSFDPTUBU M&VSPTUPYYQVKBWBVO  JFM/JLLFJ VO  
En renda fixa els resultats també han estat desiguals. D’una banda, els països amb polítiques monetàries expansives
disminuïen el seu cost de finançament, la TIR del Bund a
10 anys baixava del 0,63% al 0,21%, i se situava durant
gran part de l’any per primer cop en terreny negatiu. La
TIR del bo espanyol a 10 anys es reduïa i acabava l’any en
un 1,28% (-39 p. b.); aquesta millora contrastava amb
l’empitjorament del deute d’altres països perifèrics com
*UËMJB  RVF TF TJUVBWB FO M   Q C  "MT &TUBUT
Units, les polítiques de la Fed mostraven el seu efecte i el
Treasury a 10 anys augmentava la rendibilitat fins a un
  QC -BSFOEBåYBDPSQPSBUJWBFVSPQFBinvestment grade s’aprofitava del programa del BCE de compra de bons i continuava reduint les seves rendibilitats, i el
high yield aprofitava la millora del preu del petroli per reduir l’spread.

En renda variable l’MSCI
World acabava l’any
+6,77%, principalment
impulsat per la renda
variable nord-americana.
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En renda ﬁxa els
resultats també han
estat desiguals. D’una
banda, els països amb
polítiques monetàries
expansives disminuïen
el seu cost de
ﬁnançament, la TIR del
Bund a 10 anys baixava
del 0,63% al 0,21%.

La major part de les divises continuava la tendència iniciada el 2015. L’USD, tot i que durant gran part de l’any
cedia una mica respecte de l’euro, acabava pujant fins als
    -BMMJVSBUBNCÏDPOUJOVBWBFMNPWJNFOU
del 2015 i es deixava un -13,56%; tancava l’any en 0,8524
euros per lliura.
Respecte a l’any 2017, l’inici de les negociacions sobre el
Brexit, les eleccions a França, Alemanya i els Països Baixos i la possibilitat de comicis anticipats a Itàlia apunten
que la incertesa política continuarà jugant un paper molt
important, i caldrà parar especial atenció als canvis que
puguin produir-se en l’economia i la política exterior nord-americans sota el mandat de Trump.

Gestió de les inversions
a Mutual Mèdica
El marc de gestió d’inversions de Mutual Mèdica està enfocat a optimitzar la relació entre la rendibilitat a obtenir i
el nivell de risc desitjat, per tal d’assegurar els seus dos
objectius bàsics:
tEstar en disposició de fer front en qualsevol moment
als compromisos de previsió social contrets amb els
mutualistes.
tI, alhora, preservar la solvència de l’entitat a llarg termini.
L’exercici 2016 s’ha caracteritzat per experimentar una
baixada encara més acusada dels tipus d’interès, que ha
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mantingut una elevada volatilitat dels mercats financers.
Davant d’aquesta situació, les principals estratègies
d’inversió realitzades durant l’exercici han estat les següents:
tEn relació amb la renda fixa, la principal inversió de
la cartera segueix sent el deute públic, en concret
l’espanyol, atès que és l’actiu que millor s’adapta a
la cobertura dels compromisos que l’entitat té contrets a llarg termini. No obstant això, cal destacar
que el 2016 s’ha prioritzat la diversificació de la
cartera i la recerca de rendibilitat mitjançant la renda fixa corporativa internacional. En concret, s’ha
invertit en deute sènior i deute subordinat amb qualificació creditícia investment grade.

L’exercici 2016 s’ha
caracteritzat per
experimentar una baixada
encara més acusada dels
tipus d’interès, que ha
mantingut una elevada
volatilitat dels mercats
ﬁnancers.

Pel que fa a la qualificació creditícia de la totalitat de
la cartera de renda fixa de Mutual Mèdica, a 31 de
desembre del 2016 el 96% d’aquests actius són de
qualitat inversora (investment grade).
tPel que fa a la cartera de renda variable, destaca el
caràcter internacional i la diversitat sectorial que
té. Els sectors amb més pes a la cartera de l’entitat
a tancament de l’exercici 2016 són el sector financer (16%), el de consum (15%), el de serveis (13%),
el de materials (11%) i el de telecomunicacions
(10%).
tDurant l’exercici 2016, s’ha mantingut un nivell sostingut de liquiditat, amb la finalitat de garantir que
Mutual Mèdica compti amb prou efectiu per pagar les
prestacions a les quals hagi de fer front.

Dr. Lluís Castells Fusté
Tresorer

Dr. Martí Vidal Mañas
Comptador
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CARTERA D’INVERSIONS
2,28%
3,88%
7,01%
3,41%

Renda fixa sector públic
Renda fixa corporativa
Immobles

52,74%
30,68%

Renda variable
Fons d’inversió
Efectiu i dipòsit

La cartera d’inversió total puja a 792 milions d’euros a
tancament de l’exercici 2016 (676 milions el 2015). La
inversió en renda fixa, amb un valor de mercat de 661
milions d’euros (563 milions el 2015), segueix representant el 83% de la inversió total (igual que per a l’exercici 2015) i, en concret, el 63% de la renda fixa correspon a emissions de deute públic.
La inversió en
renda ﬁxa segueix
representant
el 83% de la
inversió total.
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Pel que fa als fons d’inversió i la renda variable, representen al tancament del 2016 un 4% i un 7%, respectivament (4% i 8%, respectivament, el 2015).
La resta d’inversions corresponen a efectiu, amb un 2%
(efectiu i dipòsits per al 2015, que corresponia a un
2%), i immobles, amb un 3% de la inversió total (3% el
2015).

Informe de gestió de cartera

RENDA FIXA PER VENCIMENTS
9,6%
4,6%

Fins a 2 anys
De 3 a 5 anys
Més de 5 anys

85,8%

L’exercici 2016 s’ha caracteritzat per un entorn de tipus
molt baixos i una alta volatilitat als mercats financers.
Davant d’aquesta situació, les decisions d’inversió de
l’entitat han estat orientades a optimitzar la rendibilitat
ajustada al risc i a diversificar la cartera amb renda fixa
corporativa internacional, tant de països core com perifèrics. El fet que la inversió a llarg termini hagi passat de
477 milions el 2015 a 567 milions el 2016 (86% de la
inversió en renda fixa) es deu, fonamentalment, a la important revaloració experimentada per la cartera de deute públic espanyol i no tant a la compra d’actius a llarg
termini.

L’exercici 2016 s’ha
caracteritzat per un
entorn de tipus molt
baixos i una alta
volatilitat als mercats
ﬁnancers.
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Informe del Vicepresident
Mutual Mèdica, la confiança dels metges
D’un estudi recent realitzat sobre les necessitats asseguradores dels metges es desprèn que la preocupació més
gran gira entorn de la seguretat, la tranquil·litat i la protecció en l’àmbit personal: els fills, la jubilació i l’estalvi són
les primeres contingències que volen cobrir. En segon lloc,
trobem la preocupació per la professió, el fet de no poder
seguir exercint l’especialitat i la pèrdua de poder adquisitiu que tot això pot suposar per a la família.

Per a nosaltres
l’important és que el
metge es dediqui amb
tranquil·litat a la seva
professió i delegui en la
mutualitat de previsió
social la seva protecció.

Per a nosaltres l’important és que el metge es dediqui amb
tranquil·litat a la seva professió i delegui en la mutualitat
de previsió social la seva protecció. La previsió sobre el
futur fa que ni ell ni el seu entorn s’hagin de preocupar
per si alguna contingència afecta el desenvolupament de
la feina: previsió versus protecció.
Destaquem tres eixos sobre els quals s’ha basat la contribució de la mutualitat al servei de la previsió social dels
metges i el seu entorn:
1- Ser un referent en l’assegurament del metge.
2- Donar suport al metge des dels inicis, quan més desprotegit pot estar.
3- Fidelitzar els metges que han escollit el producte MEL
com a assegurança alternativa al RETA.
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Pel que fa a la previsió social com a primer pilar, destaquem
l’impuls destinat a oferir al metge les eines necessàries perquè pugui planificar el futur en funció de les seves necessitats econòmiques. El focus cap a la conscienciació de la importància de preveure econòmicament la seva jubilació ha
estat clau i ha contribuït a incrementar el nombre de metges
que asseguren una jubilació segons les seves necessitats.
Per reforçar aquesta línia de comunicació i transparència,
s’ha consolidat el portal de jubilació especialitzat en el metge www.jubilaciondelmedico.com. Aquest portal és una de
les iniciatives que reflecteixen el nostre compromís amb el
futur del col·lectiu mèdic, ajudant-lo a planificar el moment
de la seva jubilació a través de diferents eines.
Una de les principals aportacions d’aquest site és que ofereix
contingut útil i contribueix a la presa de consciència sobre la
necessitat d’assegurar el futur en un col·lectiu professional
que pot veure reduïts els seus ingressos de manera notable
en el moment de jubilar-se.

El portal de jubilació
especialitzat en el
metge és una de
les iniciatives que
reﬂecteixen el nostre
compromís amb el
futur del col·lectiu
mèdic.
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En aquest sentit, ha estat clau també la feina feta en estreta col·laboració amb l’Organització Mèdica Col·legial i amb
els col·legis de metges espanyols, on s’han celebrat diverses
jornades informant de la importància d’anticipar econòmicament la jubilació.
Seguint amb aquest eix de treball i d’acostament a tots els
col·legiats d’Espanya, a Barcelona es va celebrar la VII reunió
de l’Òrgan Col·legial Assessor, que aplega els presidents dels
col·legis de metges amb la voluntat d’informar-los en relació

Informe corporatiu

amb les iniciatives i projectes previstos per a l’any en curs,
així com d’atendre propostes i recomanacions que fan els mateixos col·legis de metges en benefici dels seus afiliats.
A més, aquest any 2016 s’ha signat un acord de col·laboració amb el Col·legi de Metges de Madrid, el més important
d’Espanya en nombre de col·legiats.

Mutual Mèdica participa,
econòmicament, en la
formació dels metges
revertint part dels seus
beneﬁcis en col·laboracions
amb diferents hospitals
universitaris de la geograﬁa
espanyola.

Mutual Mèdica, valor afegit per al metge
El primer Consell d’Administració de l’any, que va tenir lloc
a Bilbao, va ser decisiu i va marcar els eixos de treball del
2016. Així, el Consell d’Administració de Mutual Mèdica
desenvolupa una tasca fonamental de suport al metge jove
i, dins del segon eix estratègic, el 2016 s’han dut a terme
col·laboracions noves amb l’única finalitat de beneficiar i
aportar valor afegit al metge. Dins d’aquest marc, Mutual
Mèdica participa, econòmicament, en la formació dels metges revertint part dels seus beneficis en col·laboracions amb
diferents hospitals universitaris de la geografia espanyola,
establint una relació de confiança en benefici del metge i
contribuint a la formació del metge resident.
És important destacar la col·laboració de l’entitat amb
la Fundació per a la Formació de l’Organització Mèdica
Col·legial (FFOMC), que ha permès dur a terme la primera edició del Curs de Tutors MIR per tal de dotar aquesta
figura d’una formació de qualitat i posar en valor la feina
que fan.
Seguint amb l’estratègia de compromís amb el metge jove,
s’ha potenciat l’ús de l’aplicació MIRIAL entre els metges
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joves i, sobretot, entre els estudiants que es presenten a
l’examen MIR. Mutual Mèdica col·labora cada any amb els
graduats universitaris de les facultats de Medicina d’Albacete, Barcelona, Ciudad Real, Madrid, Navarra, Sevilla,
Lleida, Santiago de Compostel·la i València, amb l’objectiu
d’estar al costat dels nous llicenciats en un moment tan
important per a ells com és l’inici de la seva etapa professional.
L’edició 2016 dels Premis a la Recerca Mutual Mèdica ha
comptat amb una àmplia participació de metges joves de
tota la geografia espanyola. Enguany els premis han recaigut en metges de València, Madrid, Barcelona i Astúries.
El Premi Periodístic va recaure en IPPOK, la primera xarxa
professional de metges liderada per Diario Médico.

L’edició 2016 dels
Premis a la Recerca
Mutual Mèdica ha
comptat amb una àmplia
participació de metges
joves de tota la geograﬁa
espanyola.

Dins d’aquest entorn de suport al metge jove, al 2016 Mutual Mèdica va continuar amb les xerrades informatives per
als metges que inicien activitat privada. És una manera d’ajudar els nostres clients, els metges, que avui en dia veuen,
cada vegada més, en l’activitat privada una sortida professional. Per iniciar l’activitat privada cal estar ben assessorat
i Mutual Mèdica els informa de tots els requisits que cal
emplenar, fent menció especial en el fet que som l’única
mutualitat de previsió social alternativa al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per als metges espanyols,
amb el producte MEL.
Mutual Mèdica, en el marc europeu
A Bordeus es va celebrar l’Assemblea General d’Europa
Medica, agrupació d’interès econòmic europea que aple-
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ga diferents mutualitats europees dedicades a la previsió
social i a la responsabilitat civil del col·lectiu mèdic. Mutual Mèdica és fundadora d’aquesta associació i la cita va
comptar amb la participació del Dr. Nolasc Acarín, que va
ser nomenat president d’Europa Medica.
Mutual Mèdica, en el marc de les mutualitats
A nivell nacional, es va celebrar a Madrid la cita anual
de les mutualitats espanyoles, organitzada per la Confederació Espanyola de Mutualitats, el títol central de la
qual va ser “Nou marc regulador, una oportunitat per al
desenvolupament de les mutualitats de previsió social”.
Va comptar amb una ponència del nostre director general, el Sr. Enric Tornos, que és secretari de la Confederació Espanyola de Mutualitats.
Finalment, m’agradaria destacar la continuïtat que ha
tingut la Fundació Mutual Mèdica en l’acompliment i
suport en accions socialment responsables amb el metge i amb la societat. Els convido a llegir la carta del
president del Patronat de la Fundació, el Dr. Alejandro
Andreu, en aquest mateix informe anual.
Tots aquests projectes estan acompanyats, tal com ha
esmentat el nostre president a l’inici d’aquest informe,
d’uns resultats econòmics sòlids basats en la solvència
de l’entitat per fer front als compromisos adquirits amb
els nostres mutualistes.
Escoltem el metge i el metge confia en la seva mutualitat.

Dr. Pablo Corral
Collantes
Vicepresident
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Esdeveniments destacats
Mutualitat de referència en previsió social
Bilbao, lloc de trobada del primer Consell d’Administració
de l’any 2016
Amb l’entrada en vigor de Solvència II —directiva europea
per a les entitats financeres— el passat 1 de gener del
2016, la cita del primer Consell d’Administració de l’any
2016 va adquirir una gran rellevància. També es van donar a conèixer les primeres xifres a tancament provisional
de l’exercici 2015 i es va presentar el nou Pla Estratègic
de l’entitat, que iniciava un nou cicle el 2016, per als següents tres anys.
En anys anteriors, aquestes reunions del Consell d’Administració es van celebrar a Santander (2009), València
(2010), Saragossa (2011), Barcelona (2012), Madrid
(2013), Màlaga (2014) i A Coruña (2015).

Primer Consell
d’Administració de
l’any 2016 a Bilbao.
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Assemblea 2016: el Dr. Nolasc Acarín i la Dra. M. Pilar
Tornos es van acomiadar com a president i vicepresidenta
de Mutual Mèdica, després de 20 anys al càrrec
L’Assemblea General del 2016 no va ser una Assemblea
com les altres. Se celebraven eleccions parcials al Consell d’Administració i, per primera vegada en 20 anys,
el Dr. Nolasc Acarín (president) no es trobava entre els
candidats. Tampoc la Dra. M. Pilar Tornos, fins llavors
vicepresidenta. Els membres del Consell d’Administració que van sortir d’aquests comicis nomenaven al juliol
al Dr. Lluís A. Morales com a nou president de Mutual
Mèdica i al Dr. Pablo Corral com a vicepresident.
Els mutualistes assistents a l’Assemblea van dedicar un
emotiu comiat al Dr. Acarín i a la Dra. Tornos com a mostra d’agraïment a la tasca feta durant tots els anys que
han estat al capdavant de la mutualitat.
“He decidit no tornar a optar a la presidència de Mutual
Mèdica, per a la qual em van escollir fa 20 anys”, així
s’acomiadava el Dr. Acarín. “Han estat 20 anys de bona
feina amb el Consell d’Administració i amb els professionals de la mutualitat. En 20 anys hem passat de menys
de 19.000 mutualistes a més de 50.000. Hem estès
la nostra operativitat a tot Espanya. Som alternativa al
Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per a
tots els metges espanyols. L’actiu de Mutual Mèdica ha
crescut de 27 M€ a 716 M€. Crec que, gràcies a tots,
el balanç és positiu. Els anys passen i cal preveure el
relleu quan les coses van bé. D’aquesta Assemblea en
sortirà un Consell d’Administració renovat que dirigirà el

El Dr. Nolasc Acarín, president
de Mutual Mèdica, i la Dra. M.
Pilar Tornos, vicepresidenta, es
van acomiadar durant el transcurs de l’Assemblea, on van
dedicar unes paraules d’agraïment a tots els metges després
de més de 20 anys presidint la
mutualitat.

INFORME ANUAL 2016

79

Informe corporatiu

camí de la mutualitat cap a nous objectius. Estic absolutament convençut. A tots, moltes gràcies”.
El Dr. Lluís A. Morales assumeix la presidència de Mutual
Mèdica amb un Consell d’Administració renovat
Després de les eleccions parcials celebrades a l’Assemblea, els membres electes del Consell d’Administració
de Mutual Mèdica van constituir el nou Consell d’Administració i van escollir com a nou president el Dr. Lluís
A. Morales Fochs, fins ara tresorer de l’entitat. Com a
vicepresident, el Dr. Pablo Corral Collantes, de Santander; i a la secretaria, la Dra. M. Assumpció Torrents
Fernández, que es manté en el càrrec.

Membres del Consell d’Administració, d’esquerra a dreta i
de baix a dalt: Dra. M.
Asunción Torrents, Dr. Lluís A.
Morales, Dr. Pablo Corral, Dr.
Lluís Castells, Dr. Alejandro
Andreu, Dra. Rosa M. Boyé, Dr.
Fernando Rivas, Dr. Martí Vidal,
Dr. Santiago Aguadé, Dr. Javier
Mareque, Dr. José Ignacio Catalán i Dr. Miquel Vilardell.

El nou Consell d’Administració de Mutual Mèdica s’ha
constituït amb l’objectiu de combinar experiència i innovació, i d’integrar generacions amb una llarga trajectòria a la mutualitat i que coneixen molt bé l’entitat,
juntament amb una generació jove, compromesa i innovadora.
Així mateix, amb aquest nou Consell, la mutualitat reafirma la voluntat de consolidar-se a tot Espanya, i ofereix càrrecs de responsabilitat a metges procedents de
tot el territori.
El secretari confederal de Protecció Social i Polítiques Públiques de CCOO, el Sr. Carlos Bravo, convidat per Mutual
Mèdica
El Consell d’Administració de Mutual Mèdica va convidar el Sr. Carlos Bravo, secretari confederal de Protec-
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ció Social i Polítiques Públiques de CCOO, a donar una
conferència sobre l’ocupació en activitats sanitàries i la
seva evolució durant la crisi.
Durant la trobada, el Sr. Carlos Bravo va explicar com ha
afectat la crisi econòmica i financera el sector de la previsió social, especialment les pensions públiques, i va
tractar les dificultats existents per impulsar la previsió
social complementària, ja que requereix una normativa
estable, fonamentalment en el tractament fiscal.
“L’envelliment del metge o com fer-se gran de manera saludable”, a la Reial Acadèmia de Medicina
“L’envelliment del metge o com fer-se gran de manera saludable” va ser el títol de la taula rodona organitzada entre la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) i
Mutual Mèdica a les instal·lacions de la primera.

El Sr. Carlos Bravo, secretari
confederal de Protecció Social i
Polítiques Públiques de CCOO,
durant la conferència que va fer
per al Consell d’Administració
de Mutual Mèdica.

El Dr. Guillem López Casasnovas, acadèmic numerari de
la RAMC, va enfocar el tema des d’una perspectiva econòmica i va emfatitzar la idea de situar la solució a les
pensions públiques del futur en l’economia productiva.
El Dr. Miquel Vilardell, també acadèmic numerari i conseller de Mutual Mèdica, va centrar el tema en l’“Envelliment sostenible física i psicològicament” i va parlar
de tres aspectes fonamentals que cal tenir en compte
per envellir saludablement: el físic, el mental i el social.
Per això, s’ha de conscienciar els joves sobre la necessitat de cultivar hàbits saludables en aquests tres camps
de la vida.

El Dr. Guillem López Casasnovas, al centre, el Dr. Miquel
Vilardell, a la dreta, i el Sr.
Enric Tornos, a l’esquerra.

INFORME ANUAL 2016

81

Informe corporatiu

A continuació, el Sr. Enric Tornos, director general de
Mutual Mèdica, va parlar del paper clau de les entitats
de previsió social per assolir una jubilació adequada a
les necessitats de cada un i de la rellevància de començar a estalviar amb prou temps, com mínim a partir dels
35 anys, per poder obtenir un capital significatiu en arribar a l’edat de jubilació.
Primer aniversari del Portal de Jubilació del Metge, amb
més de 30.000 pàgines vistes
Al febrer del 2015, Mutual Mèdica presentava el llançament del portal especialitzat en la jubilació del metge.
Un any després, continuava sent el primer i únic portal
d’aquestes característiques.
Durant aquest primer any de trajectòria, va rebre la visita de 7.110 usuaris, que van realitzar fins a 9.168 sessions, amb 31.413 pàgines vistes. L’apartat més visitat
ha estat, molt per sobre de la resta, l’anomenat Simulador, on el metge pot calcular la seva jubilació futura
responent a una sèrie de preguntes sobre la base de
diferents camps i variables, gràcies als quals no només
podem simular quina serà la jubilació del metge, sinó
també assessorar sobre els productes addicionals que
més s’adapten al seu perfil i confeccionar un pla d’acció
que li permeti aconseguir el nivell de renda que desitja
per a la seva jubilació.
Per darrere del Simulador, la secció més vista va ser Per
què he de complementar la meva jubilació?, on la mutualitat fa una tasca didàctica de cara al metge, i explica des de
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quins són els diferents sistemes de pensions i opcions de
previsió social fins a oferir exemples pràctics per al metge.
La idea és mostrar com les mutualitats de previsió social
són fonamentals com a complement a la pensió pública
que percebrà de l’Estat si vol mantenir en el futur el nivell
d’ingressos que va tenir durant la vida activa.
Aprovats en Assemblea General Extraordinària la reforma
dels Estatuts Socials per adaptar-los a Solvència II
L’Assemblea General Extraordinària de Mutual Mèdica, celebrada al desembre, va aprovar per àmplia majoria la reforma dels Estatuts per adaptar-los a Solvència II.
La modificació estatutària presentada respon a la necessitat d’adaptació al nou marc normatiu, fruit de la transposició de la directiva europea que regula l’accés a l’activitat
asseguradora (anomenada “Directiva de Solvència II”). A
més, aquesta adaptació ha permès assegurar que el Consell
d’Administració tingui les capacitats d’aptitud i honorabilitat que exigeix la mutualitat i que conegui bé els requisits
que exigeixen Europa i Espanya respecte a coneixements
necessaris per ser conseller.
També es va aprovar el canvi de denominació social a “Mutual Mèdica, mutualitat de previsió social a prima fixa”.
A més, es va fer el nomenament del Dr. Nolasc Acarín com
a president d’honor de la mutualitat.
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Mutual Mèdica amb els col·legis de metges
VII trobada de l’Òrgan Col·legial Assessor de Mutual Mèdica
A l’abril, va tenir lloc la VII trobada de l’Òrgan Col·legial
Assessor (OCA) de Mutual Mèdica a la seu de l’entitat a
Barcelona. L’OCA està format pel Consell d’Administració
de Mutual Mèdica i els presidents dels col·legis de metges
amb els quals la mutualitat ha signat acords de col·laboració i que en aquesta data sumaven més de 50 col·legis
provincials. A la reunió van ser-hi presents 33 presidents
d’aquests col·legis de metges.

Òrgan Col·legial Assessor de Mutual Mèdica.
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Cal recordar que a l’abril del 2010 es reunia l’OCA per
primera vegada, que naixia amb la voluntat de convertir-se
en un lloc de trobada per a la mutualitat i els col·legis de
metges per tal de donar a conèixer l’activitat de Mutual
Mèdica en l’últim exercici i presentar projectes i iniciatives
per a l’any en curs.
Trobada anual dels RESCOM a Sevilla
El Col·legi de Metges de Sevilla va acollir l’XI Congrés
de Responsables de Comunicació de Col·legis Oficials de
Metges (RESCOM).
El Col·legi de Metges de Sevilla tenia preparat un programa que contemplava, en diverses taules rodones, aspectes com “La informació i la formació, objectius del
RESCOM?”, “La importància de la comunicació amb els
col·legiats” —amb la participació de la Sra. Anna Morales, responsable de Comunicació i Màrqueting de Mutual
Mèdica—, “Les xarxes socials com a fòrums i eines de
productivitat 2.0” i “La comunicació i el protocol”.

Un moment de la intervenció
de la Sra. Anna Morales, responsable de Comunicació i
Màrqueting de Mutual Mèdica.

Es va celebrar igualment la xerrada-col·loqui “El RESCOM i els mitjans”, moderada pel periodista Cristóbal
Cervantes, en què van participar els directors d’ABC de
Sevilla, Álvaro Ybarra, i de Diario de Sevilla, José Antonio
Carrizosa; el subdirector d’El Correo de Andalucía, Antonio Morente; els directors regionals de Cadena COPE,
Joaquín López Sáez, i Cadena SER, Antonio Yélamo; i la
directora de Canal Sur Radio, Inés Alba.
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Ampliació de l’oficina de Sevilla i nou acord amb el col·legi
Mutual Mèdica va ampliar l’oficina de Sevilla a les instal·lacions del Col·legi Oficial de Metges de Sevilla, amb
el qual va firmar un nou conveni de col·laboració que té
en compte aquesta novetat.

D’esquerra a dreta, el Dr. Fernando González Prada, vicepresident II del Col·legi de
Metges de Sevilla; el Dr. Nolasc Acarín, aleshores president de Mutual Mèdica, i el Dr.
Juan Bautista, president del
Col·legi de Metges de Sevilla.

Firma del conveni de col·laboració amb el Col·legi de
Metges de Madrid
Els metges del Col·legi Oficial de Metges de Madrid, el més
gran en nombre de col·legiats a Espanya, disposen dels avantatges que ofereix Mutual Mèdica des del dia 1 de desembre
de 2016, quan es va signar un acord de col·laboració entre totes dues entitats. Es consolida així un dels pilars que
demanava el col·lectiu mèdic perquè la mutualitat pugui
arribar a tots els metges.

El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón (dreta), president del Col·legi de Metges de
Madrid, i el Dr. Lluís A. Morales Fochs (esquerra), president de Mutual Mèdica.
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Els objectius d’aquest conveni són tres: consolidar la previsió social, especialment la jubilació; enfortir les necessitats asseguradores dels metges joves amb assegurances
personalitzades i, finalment, que tots els metges que inicien l’activitat privada tinguin les mateixes garanties d’informació sobre l’alternativa al RETA que ofereix Mutual
Mèdica.
A més, Mutual Mèdica té des del 2002 una oficina pròpia
al carrer Zorrilla de Madrid, on ja atén els més de 5.000
mutualistes d’aquesta província.

Mutual Mèdica i les mutualitats
L’XI Trobada de Mutualitats analitza el nou marc regulador
La Confederació Espanyola de Mutualitats va organitzar
l’XI Trobada de Mutualitats a Madrid. Sota el lema “Nou
marc regulador, una oportunitat per al desenvolupament
de les mutualitats de previsió social”, es van succeir diverses ponències a càrrec de les diferents mutualitats que
formen part de la Confederació.
Solvència II, els sistemes de govern, les perspectives de la
Comissió del Pacte de Toledo, el desenvolupament de la
previsió social complementària a Espanya i la gestió d’inversions a les mutualitats són alguns dels punts que s’hi
van tractar.

La Sra. Flavia Rodríguez-Ponga,
directora general de la Direcció
General d’Assegurances i Fons
de Pensions, va clausurar l’XI
Trobada de Mutualitats.

Com a secretari d’aquesta associació, el Sr. Enric Tornos,
director general de Mutual Mèdica, va intervenir-hi amb la
seva ponència “Balanç social i econòmic de les mutualitats, iniciatives davant dels canvis normatius”.
INFORME ANUAL 2016

87

Informe corporatiu

Es va comptar també amb la participació de la directora general de la Direcció d’Assegurances i Fons de Pensions (DGS), la Sra. Flavia Rodríguez-Ponga; la Sra. María
Nuche, subdirectora general d’Inspecció de la DGS, i la
Sra. Margarita Pérez de Cárcamo, subdirectora general de
Solvència II de la DGS, entre molts altres ponents d’elevada qualitat.

El Dr. Nolasc Acarín, president
de Mutual Mèdica, va ser escollit president d’Europa Medica
a l’assemblea celebrada a Bordeus. A la imatge, al costat del
Dr. Bruno Gadeu, president
sortint.

El Dr. Nolasc Acarín, escollit president d’Europa Medica
per l’assemblea anual celebrada a Bordeus
“Iniciatives aparentment petites, com Europa Medica, són
les que contribuiran a donar cos i substància al futur del
projecte europeu que representa la Unió Europea (UE)”,
va assegurar el Dr. Nolasc Acarín, després d’haver estat
escollit president de l’agrupació europea per l’assemblea
anual 2016, celebrada a Bordeus. Li va cedir el càrrec
el Dr. Bruno Gadeau, que ha presidit l’associació des de
l’any 2005 i que procedia de l’asseguradora francesa
Association Générales des Médicins de France (AGMF).
Durant l’assemblea anual 2016, es van trobar les representacions de les diferents mútues i mutualitats europees
que formen part d’Europa Medica, totes elles especialitzades en el col·lectiu mèdic, amb l’objectiu de compartir
coneixements i experiències.
El Dr. Nolasc Acarín es va adreçar a tots ells com a nou
president d’Europa Medica amb un discurs optimista,
però no exempt de realisme: “Podrem avançar de manera conjunta perquè les nostres entitats tinguin garantida
una bona relació amb la Direcció General d’Assegurances i
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Pensions de la UE i amb EIOPA. Començant amb Solvència II o el sistema d’inspeccions, hi ha molt en el que hem
de treballar. L’Administració europea pot aprofitar-se de la
nostra experiència com a societat civil”.
Europa Medica va néixer el 1994 i està formada actualment
per les següents entitats asseguradores: Association Générales des Médicins de France (AGFM), francesa; Société Hospitalière d’Asurances Muetuelles (SHAM), també de França;
Medical Defense Union (MDU), del Regne Unit; Association Mutuelle d’Assurances (AMMA), de Bèlgica; Nederlandse
Van Artsen (VVAA), dels Països Baixos; Agrupación Mutual
Aseguradora (AMA) i Mutual Mèdica, d’Espanya.
Les mutualitats alternatives espanyoles se citen a Barcelona
Les diferents mutualitats alternatives espanyoles, entre
elles Mutual Mèdica, es van reunir a Barcelona amb la voluntat d’intercanviar coneixements i experiències.

Foto de grup de la trobada de mutualitats alternatives espanyoles.
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Actualment a Espanya hi ha 10 mutualitats alternatives a
autònoms, totes elles dirigides a perfils professionals molt
concrets. Són les següents:
t"MUFS.VUVB BEWPDBUT 
t"TPDJBDJØO.VUVBMJTUBEF*OHFOJFSÓB$JWJM ".*$ 
t)FSNBOEBE/BDJPOBMEF"SRVJUFDUPT4VQFSJPSFT )/" 
t1SFWJTJØO .VUVBM EF "QBSFKBEPSFT Z "SRVJUFDUPT 5ÏDOJcos (PREMAAT).
t.VUVBMJEBEEF(FTUPSFT"ENJOJTUSBUJWPT .VUVBHB 
t.VUVBEF*OHFOJFSPT*OEVTUSJBMFT
t.VUVBMJEBEEFMB"CPHBDÓB
t.VUVBMJEBEEF1SPDVSBEPSFT
t.VUVBM.ÒEJDB
t.14 EF 1FSJUPT *OHFOJFSPT 5ÏDOJDPT *OEVTUSJBMFT
(MUPITI).
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Prestacions socials
Premi de Natalitat
S’ofereix el Premi de Natalitat a tots els mutualistes amb un
any d’antiguitat i que són pares/mares. El Premi de Natalitat
inclou un pagament de 150 €, així com un any d’inscripció
gratuïta en l’assegurança d’orfenesa. També es fa lliurament
d’un obsequi al domicili del mutualista.

Servei Gent Gran
L’ajuda al metge gran inclou:
t Els mutualistes de més de 90 anys estan exempts del
pagament del rebut corresponent.
t A partir dels 90 anys, si estan rebent una prestació per
invalidesa, la quota d’aquesta cobertura se’ls pagarà de
manera indefinida.
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Altres prestacions
t Ajudes al metge malalt a través del programa PAIMM de
la Fundació Galatea.
t Els mutualistes declarats en situació d’invalidesa permanent durant més de 5 anys queden eximits del pagament de la quota d’invalidesa i se’ls dona de baixa
de l’assegurança 30 Primers Dies, ja que no els és
d’utilitat.

Servei d’assistència en viatge
Assistència en viatge
Tots els nostres mutualistes, només pel fet de pertànyer a
Mutual Mèdica, disposen d’uns serveis gratuïts, com una
cobertura d’assistència en viatge que els ofereix protecció
les 24 hores del dia per a viatges o desplaçaments de fins
a 90 dies.
Els familiars dels mutualistes poden contractar aquesta
cobertura.
Assistència en viatge Mutualista Jove
En el cas dels mutualistes joves, aquesta cobertura és de
fins a 12 mesos i inclou col·laboracions amb les ONG, també les que operen a zones en conflicte, així com la pràctica
d’esports d’aventura.
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Mutual Mèdica a la premsa
La mutualitat té un gabinet de premsa, entre les funcions
del qual es troba analitzar les oportunitats d’informació
de l’entitat, generar i transmetre informació als mitjans
de comunicació, departaments de comunicació, bloguers i
influencers, a més de gestionar les peticions externes concretes d’informació.
El principal objectiu és el de fer de Mutual Mèdica la mutualitat de referència en previsió social, incrementar-ne
així la notorietat i donar a conèixer la seva personalitat de
marca: especialització, confiança i compromís. Com són
referents, la premsa, els bloguers, etc., es converteixen en
prescriptors de la mutualitat.
En definitiva, el gabinet de premsa col·labora en la difusió dels esdeveniments que van succeint a l’entitat, alhora
que dona lloc a una expansió de la seva imatge utilitzant
els mitjans de comunicació i les xarxes socials com a eina.

OBJECTIUS GABINET DE PREMSA

REFERENT
EN PREVISIÓ
SOCIAL

NOTORIETAT
I PERSONALITAT
DE MARCA

PREMSA COM A
PRESCRIPTORA

ESPECIALITZACIÓ
I PROXIMITAT
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FUNCIONS DEL GABINET DE PREMSA

ANALITZAR
OPORTUNITATS
D’INFORMACIÓ

GENERAR
I TRANSMETRE
INFORMACIÓ
DE L’ENTITAT

Mutual Mèdica va
aconseguir prop de 275
impactes en premsa.

GESTIONAR
LES PETICIONS
D’INFORMACIÓ
EXTERNES

BASE
DE DADES
DELS MITJANS

RECOPILACIÓ
D’APARICIONS EN
PREMSA

Una de les notícies amb més impacte durant el 2016 va
ser el canvi de presidència que l’entitat anunciava al juliol.
Els mitjans es van fer ressò del comiat de l’expresident, el
Dr. Nolasc Acarín Tusell, i de la benvinguda del nou president, el Dr. Lluís A. Morales Fochs.
Un clàssic de cada any són els Premis a la Recerca, que
també aquesta vegada s’han convertit en els principals
protagonistes de les publicacions de la premsa durant el
2016.
En total, Mutual Mèdica va aconseguir prop de 275 impactes en premsa.
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Recull de premsa
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Fundació Mutual Mèdica

Introducció
En el primer trimestre del 2015, va néixer la Fundació
Mutual Mèdica, creada per Mutual Mèdica amb la finalitat
d’aglutinar i instrumentalitzar totes aquelles activitats que
ja feia la mutualitat en matèria de Responsabilitat Social
Corporativa, com a entitat sense afany de lucre que reverteix els seus beneficis en el metge.
La Fundació Mutual Mèdica és, des de llavors, la responsable d’aquest tipus d’activitats de col·laboració, ja sigui
amb la formació del metge o amb la recerca mèdica, entre
moltes altres. La Fundació està impulsant aquest valor de
compromís que defineix la mutualitat amb la idea de consolidar les iniciatives ja existents i ampliar i iniciar noves
col·laboracions.
D’aquesta manera, Mutual Mèdica s’ha anticipat al canvi
normatiu previst per la nova Llei d’Ordenació, Supervisió i
Solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores
(LOSSEAR), que modificarà en un futur la regulació de les
prestacions socials per part d’aquestes entitats.
Estatuts de la Fundació Mutual Mèdica
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Patronat
Mutual Mèdica, com a entitat fundadora, es reserva el càrrec vitalici de president del Patronat de la Fundació Mutual Mèdica. El Consell d’Administració ha designat per a
aquest càrrec el Dr. Alejandro Andreu. També formen part
del Patronat la Dra. M. Pilar Tornos, com a tresorera, i el
Dr. Enrique Sala, com a secretari.
President
Dr. Alejandro Andreu Lope
Secretari
Dr. Enrique Sala O’Shea
Tresorera
Dra. M. Pilar Tornos Mas

Dr. Alejandro Andreu Lope
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Informe del President de la
Fundació
Si l’any 2015 va ser l’any de la posada en funcionament de
la Fundació Mutual Mèdica, l’any 2016 ha representat
l’any de la seva consolidació com a vehicle de la mutualitat
dels metges per portar a terme la seva activitat de responsabilitat social corporativa. Així, el patronat ha treballat
per desenvolupar l’objecte social de la fundació: impulsar
activitats científiques, formatives, culturals i socials vinculades amb la medicina, així com amb la previsió social
complementària entre els metges.
A més de mantenir els projectes que ja s’havien posat en
funcionament en l’exercici 2015 i que es van iniciar des
de Mutual Mèdica (com, per exemple, la convocatòria
dels Premis a la Recerca Mutual Mèdica o la col·laboració amb la Fundació Galatea del Col·legi de Metges de
Barcelona), de l’any 2016 valdria la pena destacar la
col·laboració amb la Fundació per a la Formació de l’Organització Mèdica Col·legial, amb la qual la Fundació
Mutual Mèdica ha treballat per fer arribar el programa
de formació dels tutors MIR al màxim nombre possible
de professionals.
Paral·lelament, el Patronat ha treballat per subscriure
convenis de col·laboració amb moltes entitats vinculades a col·legis de metges o institucions sanitàries de tot
Espanya, amb les quals s’han instrumentat fórmules de
col·laboració sempre focalitzades a incentivar la recerca
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en medicina i la formació dels metges, siguin o no mutualistes.
Per acabar, citaria la participació de la nostra Fundació
en els Premis Solidaris de l’Assegurança, que organitza
des de fa molts anys INESE, però que per a la nostra Fundació ha representat la primera experiència amb aquest
esdeveniment.
L’any 2017 es planteja com un any de continuïtat per refermar l’aposta de Mutual Mèdica per la formació contínua
dels metges i per aportar un gra de sorra al món de la recerca, tan necessària i tan necessitada d’ajuda. Des del
Patronat posarem tot el nostre afany perquè així sigui.

Dr. Alejandro Andreu Lope
President de la
Fundació Mutual Mèdica
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Mutualitat responsable
El nostre compromís amb els metges
Els Premis a la Recerca destinen 23.000 € a projectes innovadors i d’elevada qualitat
El 2016 la participació en els Premis a la Recerca Mutual
Mèdica va experimentar un creixement significatiu en relació amb la participació de l’edició anterior: gairebé es va
doblar el nombre de projectes presentats. En total van participar-hi 127 projectes, que es van repartir en 65 treballs
per a la Beca Mutual Mèdica i 62, per al Premi Dr. Font.

Foto de grup dels guanyadors dels
Premis Mutual Mèdica 2016 amb
els membres del Jurat.

L’acte d’entrega dels Premis a la Recerca va tenir lloc el 22
de novembre i va comptar amb l’assistència dels premiats
i els seus col·laboradors. Durant l’esdeveniment, es va fer
patent que els Premis a la Recerca 2016 han estat un reflex fidel de la tendència general de la medicina. “Gràcies
a premis a la recerca com els de la Fundació Mutual Mèdica, alguns especialistes podem continuar la nostra feina
investigadora al nostre país; tot i així, s’ha de dir que també hi ha possibilitats en altres països, i s’ha d’estimular el
personal investigador i clínic que aprengui, fora de la seva
institució i del seu país si és necessari”. Així ho expressava
el Dr. José E. Herrero que, com a guanyador del primer
Premi Dr. Font l’any 2007, va fer una xerrada divulgativa
sobre el recorregut de la seva trajectòria investigadora i va
explicar com l’article de recerca que va ser premiat va suposar un impuls rellevant a la seva carrera. “S’ha de tenir
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una paciència enorme i ser perseverant. Cada vegada la
gent es mou més. Convido a tothom que vagi fora, que obri
la ment i conegui noves experiències; tard o d’hora revertirà en vosaltres i revertirà en el pacient”, va concloure el Dr.
Herrero.
Beca Mutual Mèdica
Actualment, els metges joves es troben amb dificultats a
l’hora de buscar recursos i finançar els seus propis projectes de recerca. El nostre compromís amb la investigació i
amb el metge jove ens va portar fa anys a la creació d’un
premi per a un treball de recerca destinat exclusivament a
metges joves, residents d’últim any o que hagin acabat el
MIR en els últims dos anys.
La Beca Mutual Mèdica està dotada amb 10.000 €. A
més, les bases ofereixen la possibilitat que el jurat premiï
dos treballs més amb dos accèssits, dotats amb 4.000 €
cada un.
Premiats amb la Beca Mutual Mèdica 2016
Beca Mutual Mèdica
Dra. Carmen Herrero Vicent - 10.000 €
Projecte: “Avaluació dels canvis en la resposta limfocitària
en el microambient tumoral com a factor pronòstic i predictiu de resposta a la quimioteràpia neoadjuvant del càncer de mama triple negatiu estadi II-III”
Especialitat: Oncologia Mèdica
Fundació Institut Valencià d’Oncologia. València
Llegiu l’entrevista a la Dra. Carmen Herrero
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Primer Accèssit Beca
Dra. Sara Alonso Álvarez - 4.000 €
Projecte: “El microambient tumoral al limfoma d’Hodgkin.
Anàlisi de subpoblacions limfocitàries, especificitats antigèniques i expressió genètica en teixit”
Especialitat: Hematologia i Hemoteràpia
Hospital Universitari Central d’Astúries. Oviedo
Llegiu l’entrevista a la Dra. Sara Alonso

Segon Accèssit Beca
Dra. Clara Pañella Vilamú - 4.000 €
Projecte: “Electroporació selectiva de tumors hepàtics mitjançant la infusió de sèrum hipersalí en rata masculina”
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
Hospital del Mar. Barcelona
Llegiu l‘entrevista a la Dra. Clara Pañella

Premi Dr. J. Font
El Premi Dr. J. Font va ser creat el 2007 en honor al Dr. J.
Font, membre del Consell d’Administració de Mutual Mèdica i destacat immunòleg, amb una llarga trajectòria professional al nostre país i a l’estranger.
Aquest premi és un reflex fidel del compromís de l’entitat
amb la recerca i premia el metge autor primer signant d’un
article original de recerca mèdica, publicat en una revista
nacional o estrangera, tant en paper com en format digital,
durant l’any anterior a la convocatòria, que tingui una aplicació a la pràctica clínica.
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El premi està dotat amb 3.000 €. El jurat va entregar també dos accèssits de 1.000 € cadascun.
Premiats amb el Premi Dr. J. Font 2016
Premi Dr. J. Font
Dr. Ricard Cervera Segura - 3.000 €
Article: “Morbidity and mortality in the antiphospholipid
syndrome during a 10-year period: a multicentre prospective study of 1000 patients”
Revista: Annals of Rehumatic Diseases
Especialitat: Medicina Interna
Hospital Clínic. Barcelona.
Llegiu l’entrevista al Dr. Ricard Cervera

Primer Accèssit Premi Dr. Font
Dr. Manel Sabaté Tenas - 1.000 €
Article: “Clinical outcomes in patients with ST-segment
elevation myocardial infarction treated with everolimus-eluting stents versus bare-metal stents (EXAMINATION):
5-year results of a randomised trial”
Revista: The Lancet
Especialitat: Cardiologia
Hospital Clínic. Barcelona
Llegiu l’entrevista al Dr. Manel Sabaté

Segon Accèssit Premi Dr. Font
Dra. Esther González López - 1.000 €
Article: “Wild-type transthyretin amy loidosis as a cause of
heart failure with preserved ejection fraction”
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Revista: European Heart Journal
Especialitat: Cardiologia
Institut de Salut Carlos III. Madrid
Llegiu l’entrevista a la Dra. Esther González

Premi Periodístic
El Premi Periodístic neix el 2010 amb l’objectiu de reconèixer la feina periodística, és a dir, de divulgació, en
matèries relacionades amb Mutual Mèdica, com poden
ser el sector mèdic o de les assegurances. Aquest reconeixement va adreçat tant a mitjans de comunicació especialitzats en sanitat/salut o en el món de les assegurances, com a seccions destinades a aquests temes en
un mitjà de comunicació general, ja sigui de premsa escrita, ràdio o televisió i ja sigui d’àmbit internacional,
estatal o local. També opten al premi articles, reportatges o documentals sobre aquestes temàtiques, així com
els periodistes que hagin dedicat part de la seva trajectòria al món de la medicina o de les assegurances. A
més, es pot atorgar a gabinets de premsa dedicats a la
sanitat, la salut o les assegurances i a departaments de
comunicació d’institucions o entitats relacionades amb
aquest àmbit.
El 2016, el Jurat del Premi Periodístic Mutual Mèdica
va resoldre concedir aquest guardó a IPPOK, per la seva
feina pionera com a primera i única xarxa social professional pensada i adreçada als metges.
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Premi Periodístic
IPPOK
Diario Médico
Sra. Rosario Serrano
Publisher de l’Àrea de Salut d’Unidad Editorial
Visualitzeu els vídeos dels Premis Mutual Mèdica 2016

Premis en col·laboració amb els col·legis de metges
La Fundació Mutual Mèdica fomenta la formació dels més
joves i potencia el seu vessant assistencial i investigador
atorgant premis a la seva trajectòria formativa i científica
com a metges, en col·laboració amb dos col·legis de metges provincials diferents. El 2016, l’entitat va entregar els
premis que enumerem a continuació.
Premi Fi de Residència de Màlaga
La Convocatòria dels Premis Fi de Residència de Màlaga
anava adreçada als residents dels hospitals de la província
de Màlaga que havien acabat el seu període de formació
especialitzada en l’exercici 2016 i que estaven col·legiats
al Col·legi Oficial de Metges de Màlaga.
Acte d’entrega dels Premis Fi
de Residència al Col·legi de
Metges de Màlaga.

La finalitat de la convocatòria era premiar la trajectòria
formativa i científica dels residents dels hospitals i compta
des dels seus inicis amb la col·laboració de la Fundació
Mutual Mèdica.
Després de la valoració de totes les sol·licituds presentades per a les especialitats de cinc anys, el primer premi,

108

INFORME ANUAL 2016

Fundació Mutual Mèdica

dotat amb 400 € i diploma, va recaure en la Dra. Cristina
Rodríguez Silva, resident de Cirurgia General i de l’Aparell
Digestiu. El segon premi d’aquesta categoria, dotat amb
200 € i diploma, va recaure en el Dr. David González Quevedo, resident de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
Així mateix, després de la valoració de totes les sol·licituds
presentades per a les especialitats de quatre anys, el primer
premi, dotat amb 400 € i diploma, va ser per a la Dra. Ana
Tapia Guerrero, resident de Radiodiagnòstic. El segon premi
d’aquesta categoria va ser per a la Dra. Noemí Vázquez
González, resident de Medicina Familiar i Comunitària.

Dr. David González

Llegiu l’entrevista al Dr. David González
Llegiu l’entrevista a la Dra. Ana Tapia
Llegiu l’entrevista a la Dra. Noemí Vázquez

Premi M. Eugenia Moreno a la Millor Nota MIR de la Regió
de Múrcia
El Col·legi de Metges de la Regió de Múrcia va celebrar el
seu 120è aniversari a l’Auditori de Congressos Víctor Villegas, on es va fer entrega dels Premis Hipòcrates. Entre els
premiats hi havia el guanyador del Premi M. Eugenia Moreno a la Millor Nota MIR del 2016, el Dr. Carlos Bravo
Pérez, que com sempre el va entregar el president de la
Fundació Mutual Mèdica, el Dr. Alejandro Andreu.

Dra. Ana Tapia

Dra. Noemí Vázquez

Llegiu l’entrevista al Dr. Carlos Bravo

Premi Mutual Mèdica al Millor Projecte de Tesi Doctoral a
Balears
El Museu Es Baluard de Palma va ser l’escenari dels actes
festius de commemoració de la Patrona dels metges, la

Dr. Carlos Bravo
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Verge del Perpetu Socors, del Col·legi de Metges de les
Illes Balears. Van assistir a la cita més de 350 persones,
entre les quals hi havia la consellera de Salut de la Comunitat Autònoma, la Sra. Patricia Gómez.
En aquesta mateixa cerimònia es van entregar els Premis
de Recerca Científica, entre els quals el Premi Mutual
El Dr. Enrique Sala, secretari de la Fundació Mutual Mèdica, entrega el Premi
Mutual Mèdica al Millor Projecte de Tesi
Doctoral del Col·legi de Metges de les
Illes Balears al germà de la Dra. Ana
Forteza, guanyadora d’aquest guardó.

Mèdica al Millor Projecte de Tesi Doctoral, que té com a
objectiu facilitar als metges col·legiats a les illes Balears
l’obtenció del títol de Doctor. En aquesta edició, el guardó va recaure en la Dra. Ana Forteza Valades, metge adjunt del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Son Espases, de títol “Validació de la
sobreexpressió de la proteïna p16 mitjançant immunohistoquímica en el diagnòstic histològic de neoplàsia intraepitelial de cèrvix grau 2 i en la predicció de la seva
capacitat evolutiva”. Va rebre el guardó de mà del Dr.
Enrique Sala O’Shea, secretari de la Fundació Mutual
Mèdica, el germà de la guanyadora.
Llegiu l’entrevista a la Dra. Ana Forteza

Dra. Ana Forteza

Fotografia de grup dels guanyadors de les Beques de Formació del Col·legi de Metges de
Ciudad Real.
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Beques de Formació a Ciudad Real
Cristina Fernández Gallego, Zaida Canales Calle i Miguel Durán Aparicio, alumnes del 5è curs a la Facultat
de Medicina de Ciudad Real, van rebre les ajudes corresponents a la II edició de les Beques de Formació per
a estades estivals a hospitals i centres de recerca biomèdica, que promou el Col·legi de Metges de Ciudad
Real. Amb aquestes beques, dotades amb 1.500 euros
cada una, es pretén donar suport a la formació d’aquests
alumnes en diferents centres mèdics durant el període
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d’estiu. Enguany, els tres futurs metges es van formar a
l’Hospital Universitari i Politècnic de La Fe de València.
La Cristina, en Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica, i la
Zaida i en Miguel, en Anestèsia i Reanimació. Els tres
van rebre aquestes beques de mans dels representants
dels col·laboradors d’aquestes ajudes: AMA, Globalcaja
i Fundació Mutual Mèdica, respectivament.

Miguel Durán

Llegiu l’entrevista a Miguel Durán

Les III Jornades de Divulgació Científica a Càceres
premien els millors casos clínics
Durant les III Jornades de Divulgació Científica de la Fundació del Col·legi de Metges de Càceres (FUMECA), es van
entregar diversos premis i el reconeixement als cinc millors
casos clínics, que es publicaran a la revista Extremadura
Médica.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és formar els metges en
l’activitat de la divulgació científica entre els seus companys de professió. També es pretén transmetre la importància d’activitats científiques en la trajectòria professional del metge en formació.

Foto de grup dels premiats
juntament amb els representants del Col·legi de Metges de
Càceres, la seva Fundació i la
Fundació Mutual Mèdica.

En el marc d’aquest acte, es van presentar els 10 casos
clínics finalistes seleccionats per FUMECA d’entre tots els
presentats. Tres d’aquests casos clínics van ser premiats
amb xecs per a llibres per valor de 500, 400 i 300 euros,
respectivament, atorgats per Mutual Mèdica, que va comptar amb la presència del Sr. Ian Bachs, responsable de
Relacions Institucionals de la mutualitat.
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Dra. Coral Cózar

El primer premi va ser per a “Abordatge laparoscòpic de
mielolipoma sobre teixit adrenal ectòpic en cordó preperitoneal”, presentat per la Dra. Coral Cózar Lozano; el
segon premi va ser per al Dr. David Chipayo Gonzales,
per “Dissecció coronària espontània a propòsit d’un
cas”, i el tercer premi va recaure en el Dr. Christian Velardo Andrés, per “Insistència davant les varices gàstriques aïllades”.
Els tres casos clínics han estat publicats, junt amb el 4t i 5è
finalistes, en un número de la revista Extremadura Médica.
Llegiu l’entrevista a la Dra. Coral Cózar

Dr. José Luis López

Premis Científics San Lucas a Sevilla
Aquest últim trimestre de l’any, el Col·legi Oficial de Metges de Sevilla va commemorar la festivitat del seu patró,
San Lucas, amb la celebració d’una eucaristia i amb l’entrega dels Premis Científics San Lucas i l’entrega de diplomes als col·legiats que passen a ser honorífics. Els Premis
Científics van comptar amb la col·laboració de la Fundació
Mutual Mèdica.
El Dr. José Luis López Guerra va obtenir el Tercer Premi
Científic San Lucas, del Col·legi de Metges de Sevilla, amb
el qual col·labora la mutualitat dels metges.
Llegiu l’entrevista al Dr. José Luis López

VI Certamen de Casos Clínics Mutual Mèdica organitzat pel
Col·legi de Metges de Badajoz
Per sisè any consecutiu va tenir lloc el Certamen de Casos
Clínics i Casos Deontològics per a Metges Residents, convo-
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cat pel Col·legi de Metges de Badajoz. La Fundació Mutual
Mèdica va col·laborar amb la dotació econòmica dels casos
clínics, el primer premi dels quals va recaure aquest any en el
Dr. David Jesús Ceberino Muñoz, resident de Neurologia, pel
treball “Atàxia, hipoacúsia i oftalmoplegia, existeix un nexe
comú?”. El segon premi va ser per a la Dra. Isabel M. Gallarín
Salamanca, resident de Cirurgia General i Aparell Digestiu.

Dr. David Ceberino

Llegiu l’entrevista al Dr. David Ceberino
Llegiu l’entrevista a la Dra. M. Isabel Gallarín

Premi a la Millor Publicació Científica a Burgos
La Fundació Mutual Mèdica també va entregar el Premi a
la Millor Publicació Científica en col·laboració amb el
Col·legi de Metges de Burgos. El guardó va ser per a la Dra.
Estrella Ordax Carbajo.

Dra. M. Isabel Gallarín

Premi a la Millor Trajectòria Professional a Saragossa
El III Premi Trajectòria Professional del Col·legi de Metges
de Saragossa, amb la col·laboració de la Fundació Mutual

El Sr. Juan Merino, delegat
comercial de Mutual Mèdica a
Burgos, entrega el Premi a la
Millor Publicació Científica a la
Dra. Estrella Ordax.

El president de la Fundació Mutual Mèdica, el Dr. Alejandro Andreu, entrega el
Premi a la Millor Trajectòria Professional al Dr. Luis Ángel Rioja.
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Mèdica, se li va concedir al Dr. Luis Ángel Rioja, per una
vida professional dedicada a l’estudi, esforç i recerca de
l’excel·lència, tant en el seu exercici com a docent com
des dels diferents càrrecs professionals que ha ocupat. El
Dr. Rioja també ha treballat en l’àmbit de la recerca científica i clínica de l’oncologia urològica i la cirurgia reconstructiva i va ser president del Col·legi de Metges de Saragossa del 1982 al 1985.
Premis Solidaris de l’Assegurança, amb INESE
La Fundació Mutual Mèdica va participar en el Cercle de
Belles Arts de Madrid en l’entrega dels Premis Solidaris de
l’Assegurança 2016, organitzats per INESE, on va lliurar
un premi a la Fundació Ictus.
El Dr. Enrique Sala, secretari
de la Fundació Mutual Mèdica;
la Sra. Elisabeth Ortinez, secretària del Patronat de la Fundació Ictus, i el Sr. Enric Tornos, director general de Mutual
Mèdica.

Els Premis d’enguany, sota el lema “Rumb a l’Esperança”,
van reconèixer la implicació i l’esforç de les entitats del
sector assegurador i del seu entorn en accions de Responsabilitat Social i de suport als més necessitats i s’han convertit en un nexe d’unió entre les companyies asseguradores i de serveis i les ONG, associacions i fundacions
premiades.
Entre els nombrosos premis atorgats, la Fundació Ictus va
rebre de la Fundació Mutual Mèdica el Premi Solidari 2016
pel projecte “Viure després d’un Ictus”, del qual va fer
l’entrega el secretari de la Fundació, el Dr. Enrique Sala
O’Shea, i el Sr. Enrique Tornos, director general de Mutual
Mèdica.
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Ajudes a la formació
Amb els estudiants de Medicina
Actes de graduació
Cada any són més els nous llicenciats en Medicina que
compten amb el suport de la Fundació Mutual Mèdica a
l’hora d’organitzar l’acte de graduació de la seva promoció.
Aquest 2016 la mutualitat ha estat present a Albacete,
Barcelona, Lleida, Madrid, Pamplona, Santiago de Compostel·la, Sevilla i València.

Un moment de la graduació dels
estudiants de Medicina de l’Hospital Sant Pau, Barcelona.

Amb tots ells, l’entitat ha mantingut reunions per estrènyer vincles i conèixer de primera mà les seves necessitats i inquietuds. Per fer sentir la seva veu, la mutualitat
va publicar entrevistes als representants de tots aquests
graduats.
Consell Estatal d’Estudiants de Medicina
La Fundació Mutual Mèdica ha col·laborat, per segon any
consecutiu, amb les iniciatives i activitats organitzades pel
Consell Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM).
Amb els residents
L’etapa de formació del metge no s’acaba quan finalitza els
estudis universitaris, sinó que continua amb la formació en
l’especialitat escollida per cada metge. Quan inicien l’activitat professional com a metges residents d’un hospital,
continuen en el període de formació en l’especialitat, cosa
que els suposa un esforç, ja que es dediquen a la seva tasca de metge, però sense deixar la formació.
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La Fundació Mutual Mèdica col·labora amb els departaments de Docència de nombrosos hospitals, en línia amb
el seu compromís amb la formació del metge i, molt especialment, amb el metge jove.
Hospital Clínic de Barcelona
Col·laborem amb l’Hospital Clínic de Barcelona en cursos
destinats als residents. Aquesta col·laboració es tradueix
en ajuts a l’organització de cursos específics per als MIR.

El Dr. Alexandre Darnell, representant de la Fundació Mutual
Mèdica, i la Dra. Neus Falgàs,
en el moment de l’entrega del
Premio Clínic – Mutual Mèdica
al Millor Expedient MIR 2016.

A més, Mutual Mèdica va lliurar el Premi Clínic – Mutual
Mèdica al Millor Expedient MIR 2016, que va recaure en
la Dra. Neus Falgàs, de la Unitat d’Alzheimer i altres trastorns cognitius del servei de Neurologia.
Llegiu l’entrevista a la Dra. Neus Falgàs

Premis Casos Clínics Mutual Mèdica al Ramón y Cajal de Madrid
L’Hospital Ramón y Cajal va celebrar l’acte de comiat als
residents, en què la Fundació Mutual Mèdica va fer entrega dels Premis Casos Clínics Mutual Mèdica de la mà del
Dr. Fernando Rivas, vocal del Consell d’Administració de
l’entitat.

Acte de comiat de residents a
l’Hospital Ramón y Cajal.

Es van lliurar dos primers premis de 200 € i dos accèssits
de 100 €, a més d’un premi al millor cas presentat, de
150 €.
Els guanyadors van ser els següents:
t El Primer Premi va ser per a dos metges: el Dr. Daniele
Candini i la Dra. Nerea Herranz.
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tEl Primer Accèssit, per al Dr. Enric Monreal.
t El Segon Accèssit, per a la Dra. Carolina de la Pinta.
t Premi al Millor Cas Clínic Presentat, per al Dr. Adrián
Alegre.
L’Hospital La Fe de València lliura els XV Premis de Fi de Residència
Durant la celebració de l’Acte de Comiat de Residents,
l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, a València, va fer
entrega dels guardons de la XV edició del certamen dels
Premis Fi de Residència.
Com a novetat, en aquesta convocatòria es va introduir el
Premi a la Millor Tesi Doctoral MIR durant la residència,
que va ser per al Dr. Josep Melero Ferrer (Cardiologia) i que
va atorgar la Fundació Mutual Mèdica.
Foto de grup dels residents
que van acabar el seu període
de formació a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de
València.

En el cas dels XV Premis Fi de Residència, la Comissió de
Docència de l’Hospital va decidir a favor dels següents
premiats:
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Primer Premi
Dr. Josep Melero Ferrer. Resident de Cardiologia.
Llegiu l’entrevista al Dr. Josep Melero

Segon Premi
Dra. Carmen Salvador Coloma. Resident d’Oncologia Mèdica.
Dr. Josep Melero

Tercers Premis
Dr. Isauro Rogelio Monfort Ortiz. Resident d’Obstetrícia i
Ginecologia.
Dr. Claudio Andrés Krstulovic Roa. Resident d’Otorrinolaringologia.
Mª Elena Carazo Palacios. Resident de Cirurgia Pediàtrica.
Aquests guardons van ser sufragats per l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe amb la idea de premiar els millors
professionals en el període de formació de l’especialització.

De dreta a esquerra, el Dr. Alejandro
Andreu, president de la Fundació
Mutual Mèdica; el Dr. Juan Martínez,
director de la Fundació per a la Formació de l’OMC; la Dra. María Nolla,
professora del curs de formació per a
tutors MIR; el Dr. Jordi Palés, també
professor, i el Dr. Jesús Morán, també del personal docent. Fotografia
pertanyent a la II Jornada de Formació de Tutors MIR a Madrid.
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Amb els tutors MIR
Des del 2015 hi ha un conveni de col·laboració amb la
Fundació per a la Formació de l’Organització Mèdica Col·legial (FFOMC) per a la impartició d’un curs innovador per
dotar aquests professionals d’un programa de formació estructurat, didàctic i pràctic perquè puguin donar una assistència integral als MIR.
El sistema públic de formació d’especialistes espanyol és
tot un referent per a la resta de països del nostre entorn. I
això és gràcies a la figura del tutor MIR, que voluntàriament dedica part del seu temps a formar els seus companys metges que estan especialitzant-se en hospitals i
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altres centres de salut. Tot i això, els tutors MIR són els
més desatesos del sistema pel que fa a formació destinada
a adquirir competències pedagògiques per exercir les seves funcions. D’aquí sorgeix el curs de formació per a tutors MIR, organitzat per la Fundació per a la Formació de
l’OMC (FFOMC) i la Fundació Mutual Mèdica, que ja ha
format, sumant les seves dues edicions impartides el
2016, més de 1.000 tutors MIR.
Tercer aniversari de MIRIAL, aplicació mòbil formativa
El Dr. Emiliano García Santos, metge de Las Palmas, va ser
guanyador del rànquing MIRIAL en el tercer any de funcionament d’aquesta nova aplicació mòbil, el principal objectiu de la qual ha estat sempre proporcionar al col·lectiu
mèdic una eina formativa amena i divertida. Aquesta aplicació està basada en les preguntes MIR dels darrers anys i
planteja un joc competitiu i amistós entre dos participants
a través del telèfon mòbil.
El segon premi va ser per al Dr. Pablo Marcos Santos, de
Salamanca, mentre que el tercer lloc va ser per al Dr. Artur
Yesayan, de València.
Cal recordar que el 60% dels usuaris del joc són estudiants de Medicina i que, després de tres anys en funcionament, s’han produït gairebé 10.000 descàrregues d’aquesta aplicació.
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El nostre compromís amb la societat i les persones
L’Associació per la Vida Independent ha estat premiada
per la Unió Europea
L’Associació per la Vida Independent (AVI) va ser guardonada per la Comissió Europea dins de la Convocatòria de
2016 de Llocs de Referència de la Cooperació d’Innovació
Europea sobre l’envelliment actiu i saludable, que va premiar el seu compromís en el foment de la innovació en
aquest camp. Els resultats de la revisió han estat validats
per un grup d’experts independents de la Comissió Europea i de l’EIP-AHA.
La Comissió Europea va llançar fa uns anys la iniciativa
EIP-AHA —The European Innovation Partnership on Active
Health Ageing—, l’objectiu de la qual és incrementar en 2
anys l’esperança de vida saludable dels ciutadans europeus mitjançant:
t La millora de l’estat de salut i qualitat de vida dels ciutadans, especialment dels més grans.
t Mantenir la sostenibilitat a llarg termini i l’eficiència
dels sistemes d’atenció sanitària i social i millorar la
competitivitat de la indústria europea.
t L’envelliment actiu i saludable és un repte compartit
per tots els països europeus que ofereix una oportunitat a Europa per destacar-se com a líder mundial capaç
de proporcionar respostes innovadores. Es tracta d’iniciar un conjunt d’activitats de suport per ajudar els
llocs de referència, tot estimulant l’intercanvi d’ex120
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periències, la promoció de la formació tècnica i la
transferència de pràctiques innovadores, així com de
mostrar l’excel·lent feina que estan duent a terme
aquests llocs de referència.
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