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Que els metges cobrin més
Al llarg d'aquest any alguns metges han cobrat
3.000 € al mes, per estar malalts o per invalidesa, i fins a 100.000 € en jubilar-se, dels quals,
40.000 € estan exempts de l'impost sobre la
renda, sempre d'acord amb les assegurances
que havien contractat amb Mutual Mèdica.
L'objectiu de Mutual Mèdica és que molts més
metges accedeixin a aquesta possibilitat i se'n
beneficiïn. Probablement, des de la Mutual s'ha
de fer un esforç més gran a fi que tots els metges coneguin els avantatges de contractar les
assegurances de risc personal amb Mutual
Mèdica. Uns beneficis que es deriven de la bona
gestió, dels avantatges fiscals i del privilegi que
la Mutual és una entitat sense ànim de lucre en
què el benefici reverteix al mutualista en la forma d'un cost més baix de les primes i de prestacions més altes que les que ofereixen les
companyies d'assegurança mercantils. I cal no
oblidar que la Mutual no ha sofert cap crisi financera al llarg dels seus 86 anys d'existència, la
qual cosa és també una garantia de solvència.
Aquest bon rendiment de Mutual Mèdica es
deu a tres factors principals.
En primer lloc, podem estar molt satisfets dels
mutualistes, que no abusen de les prestacions
de la Mutual, han acceptat lliurement les regles
del mutualisme i hi fan honor. La Comissió d'Assegurances i Prestacions (CAP), que controla i
analitza les baixes, detecta molt pocs abusos, i
la gran majoria dels mutualistes actua amb responsabilitat, sense enganys i sense fer mal ús
de les assegurances contractades.
En segon lloc, Mutual Mèdica treballa amb una
cultura estricta tant pel que fa a l'avaluació del
risc com als criteris d'inversió financera. Tenim
bons professionals, amb capacitat d'adaptar el
ventall d'assegurances de la Mutual a les necessitats de cada persona i amb un criteri molt
informat per orientar el treball dels nostres assessors financers. És així com, per exemple,
s'aconsegueix garantir un pla d'estalvi-jubilació del 5% anual fins al dia de la jubilació. A
més, la Mutual disposa de sistemes de gestió

avançats que permeten el control tant de les
quotes, inversions i prestacions com dels professionals que hi treballen, l'eficàcia dels quals
s'avalua diàriament.
En tercer lloc, cal destacar que la Mutual
compta amb el suport i la complicitat dels
col·legis de metges que són membres protectors de la Mutual. No podia ser d'una altra manera, ja que la Mutual és l'entitat de previsió
social formada lliurement pels metges des de
1920, quan va néixer a iniciativa del Sindicat
de Metges. En l'àmbit històric de Mutual Mèdica,
a Catalunya i les Balears, el 75% dels metges
confien en la Mutual, amb un compromís assegurador més o menys gran.
Els col·legis són i seran els primers defensors
del dret dels metges a disposar d'una mutualitat pròpia.
La Mutual s'ha mantingut sempre al marge de
conteses polítiques o professionals. Som una
entitat econòmica sense ànim de lucre i hem
de garantir la tranquil·litat i la seguretat de
l'estalvi dels metges. Per a la representació
política, científica o laboral de la corporació
mèdica ja hi ha institucions adequades: els
col·legis, les acadèmies o el sindicat.
Poden haver-hi canvis als Col·legis, a vegades
inquietud i agitació en relació a l' esdevenir social. En canvi Mutual Mèdica ha de treballar lluny
de conflictes per millor garantir l'estabilitat i seguretat de les assegurances dels metges.
Seria bo que molts metges aprofitessin els
avantatges econòmics i fiscals de Mutual
Mèdica a fi que, quan estan malalts o es jubilen, puguin cobrar molt més, com ja saben fer
alguns mutualistes.

E D I T O R I A L
En l’actualitat s’està tramitant al Parlament
espanyol l'anomenada Llei de dependència.
Aquest és un projecte ambiciós amb el qual
es pretenen establir les bases per donar
cobertura a les persones que necessiten
ajut per desenvolupar les activitats habituals de la vida diària.
L'allargament de l'esperança de vida a la
nostra societat, la incorporació de la dona al
mercat laboral, etc., són fets que provoquen
que es reclamin solucions a l'Administració
per ajudar les persones dependents o discapacitades, ja que les famílies tenen moltes
dificultats per atendre-les. Com s'ha dit,
aquesta Llei intenta aportar solucions, però
també planteja clarament el concepte de
copagament, és a dir, que l'usuari, en funció d'una sèrie de criteris que encara s'han
de definir, pagui una part dels serveis d'atenció a la dependència.
Les mutualitats, i per tant Mutual Mèdica, per
la nostra vocació d'entitats de previsió social
sense ànim de lucre, podem ser les institucions ideals per complementar la cobertura
que ofereixi l'Administració pública. Mutual
Mèdica es va anticipar a aquesta situació amb
la creació, l'any 2001, de l'assegurança de
Dependència Vital, que dóna una renda mensual en cas que la persona esdevingui dependent. Ara hem creat la societat SODEMAL, SL,
juntament amb Agrupació Mútua, L'Aliança i
Mutuam, entitats mutualistes i per tant sense
ànim de lucre, per tirar endavant projectes
que donin cobertura i serveis als nostres
mutualistes en cas de ser dependents.

Dr. Nolasc Acarín Tusell
President de Mutual Mèdica

Sabia vostè que…
A través de la pàgina web es poden actualitzar les dades de mutualista (nom i cognoms, adreça, idioma, correu electrònic i número de compte corrent). La pàgina web
disposa de protocol xifrat SSL per protegir les dades.
Podeu contactar amb el Centre d'Informació al Metge mitjançant la web, omplint
un senzill formulari de dades. Només cal especificar quins productes us interessen
i el mitjà pel qual voleu rebre la informació.
El formulari de sol·licitud de contractació d'una assegurança amb Mutual Mèdica està
disponible a la web. Si esteu interessats a contractar una de les nostres assegurances podeu descarregar l'arxiu, omplir-lo a mà i enviar-lo per correu ordinari.
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jubilació
Plans Integrals
d’Alta Rendibilitat

Allegro Molto Vivace:

5% d’interès
tècnic garantit
durant tota la
vigència del contracte

Aquest any Mutual comercialitzarà
dues assegurances d'estalvi i jubilació
amb un rendiment financer elevat. La
situació econòmica i la recerca d'inversions rendibles però alhora segures
han permès oferir una garantia de
tipus d'interès tècnic del 5%. Aquesta
garantia es mantindrà durant tota la
vigència del contracte i fins al final,
que normalment és a la jubilació del
mutualista.
Aquestes dues assegurances són el
PPA Mutual-105, destinada a tot el
col·lectiu de mutualistes, i el PJ-105,
adreçada exclusivament als metges
que treballen per compte propi. Les
aportacions a aquestes assegurances
són deduïbles de la base imposable
amb els límits legals dels sistemes
d'estalvi i previsió social.

Composicions perfectament afinades per
aconseguir la millor desgravació fiscal
L'objectiu d'aquest article és exposar breument els aspectes principals de la reforma de la Llei de l'IRPF que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2007, amb la finalitat que els nostres mutualistes puguin prendre les decisions més adequades a la seva situació
personal abans que canviï la fiscalitat d'alguns productes.
L'estalvi fiscal que podem obtenir amb els plans de jubilació és un
dels atractius principals d'aquest tipus de productes. Per això, ara
que s'acosta el final de l'any és important que repassem quins són
aquests avantatges fiscals per tal de dur a terme les nostres inversions de manera que al mes de juny l'IRPF es redueixi al màxim.
D'altra banda, tal com hem indicat, aquesta recta final del 2006 es
presenta especialment complicada per la Llei de l'IRPF, que entrarà
en vigor el proper 1 de gener de 2007.
El text de la nova Llei encara es troba en tràmit parlamentari, però
la majoria dels aspectes més rellevants relatius a plans de jubilació
i altres productes d'estalvi similars ja s'han aprovat. L'esperit de la
reforma, tal com llegim al text aprovat pel Senat el passat 4 d'octubre, és "incentivar els instruments destinats a proporcionar uns
ingressos complementaris de les pensions públiques o a la cobertura de determinats riscos". Des de Mutual Mèdica seguim amb deteniment l'evolució d'aquests tràmits parlamentaris per tal d'influir, en
la mesura que sigui possible, en el contingut final d'un text que,
efectivament, haurà de representar una millora de la fiscalitat de

I N

M E M O R I A M

D R .

tots els productes que tenen com a objectiu facilitar l'estalvi per a
la jubilació i per cobrir situacions de dependència. Els productes de
Mutual Mèdica compleixen aquests objectius i, en aquest sentit, ja
estem treballant per dissenyar nous esquemes d'inversió que aprofitin al màxim els avantatges que previsiblement contindrà la nova
Llei: assegurances de dependència, assegurances de jubilació per
cobrar en forma de rendes vitalícies, etc. Tan bon punt la reforma
fiscal es perfili definitivament, us informarem de quins productes es
podran contractar durant l'exercici 2007 per gaudir, com sempre,
del màxim estalvi fiscal possible.

Els màxims d'aportació que es poden realitzar i reduir de la base
imposable de l'IRPF són els següents:
Edat del mutualista

Aportació màxima al PJ

Fins als 52 anys
Per cada any que
excedeixi els 52

8.000 €

8.000 €

8.000 € + 1.250 €
addicionals per cada any
que excedeixi els 52

8.000 € + 1.250 €
addicionals per cada any
que excedeixi els 52

24.250 €

24.250 €

65 anys o més

J O S E P

Màxim de reducció a la base
imposable de l'IRPF

F O N T

F R A N C O

El Dr. Josep Font Franco va morir el 26 de juliol de 2006, als 54 anys, després d'una ràpida malaltia que va afrontar amb una enteresa exemplar.
Era cap del Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic de Barcelona, i des del 1998 també era conseller de Mutual Mèdica. Al llarg d'aquests anys hem valorat la seva intel·ligència i les seves aportacions mesurades i plenes de seny, especialment als debats de la Comissió
d'Assegurances i Prestacions, on va contribuir a resoldre diversos problemes amb una gran capacitat d'anàlisi, i als quals va participar fins pocs dies
abans de la seva mort. El trobarem a faltar. Que descansi en pau. Als seus familiars i amics, la Mutual els expressa el seu sentiment solidari.
Dr. Nolasc Acarín Tusell, president de Mutual Mèdica
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Guardonats BECA
Mutual Mèdica 2006
El passat 21 de novembre, al Casal del Metge, va tenir lloc el lliurament de la beca
Mutual Mèdica 2006, que enguany va arribar
a la 16a edició. L'acte va ser presidit pel Dr.
Nolasc Acarín, president de Mutual Mèdica,
que va estar acompanyat del president del
jurat, el Dr. Miquel Vilardell i Tarrès.

de 9.000 € per desenvolupar el treball en els
propers dos anys.

El jurat, format pels doctors Miquel Vilardell i
Tarrès, Martí Vidal i Mañas i Alexandre Darnell i Tey, va valorar la competitivitat i la qualitat de la feina dels treballs rebuts, que en
aquesta edició van ser més d'una quarantena. Els estudis van arribar de les quatre províncies catalanes i de les Balears.

La Dra. Alejandra Gene Heym, de l'Hospital
de Son Dureta de Palma de Mallorca, pel
treball Estudio comparativo del estrés
oxidativo, p53, EGFR y evolución clínica
en gliomas.

En aquesta 16a edició la guardonada amb la
beca Mutual Mèdica va ser la Dra. Neus Bellera Gotarda, de l'Hospital Clínic de Barcelona, pel treball Regeneración miocárdica
mediante células madre mesenquimales en un modelo porcino de infarto agudo de miocardio: comparación de dos
vías de administración y análisis de los
mecanismos celulares implicados. La
Dra. Bellera Gotarda rebrà una compensació

En aquesta edició de la beca Mutual Mèdica
es van atorgar tres accèssits (un més que
l'any anterior), dotats amb 3.000 € cadascun. Els guardonats van ser:

La Dra. Sandra Parra Pérez, de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, per l'estudi
Influència de la família d'enzims paraoxonases (PON1, PON2 i PON3) sobre la
infecció pel virus de la Immunodeficiència Humana-1.
El Dr. Raul A. Pelayo Vergara, de l'Institut
Guttmann de Barcelona, per la investigació
Estimulación magnética transcraneal en
el estudio del dolor neuropático crónico
en pacientes con lesión medular.

Assegurança de malaltia
Dins del col·lectiu de mutualistes hi ha 260 metges assegurats d'entre 35 i 62 anys que tenen l'assegurança de malaltia. Aquest
col·lectiu ha rebut una proposta per canviar a l'assegurança d'invalidesa, que ofereix als metges uns bons avantatges.
L'assegurança de malaltia té per objecte cobrir les baixes per tot
tipus de patologies, malalties (cobreix baixes mentals) o accidents
dels assegurats inscrits a partir del mes de baixa i per un període
de 180 dies. És anual i renovable fins als 65 anys i les quotes són
constants. Al final de l'anualitat, tant el mutualista com la Mutual
tenen la potestat de no renovar l'assegurança o de renovar-la amb
l'exclusió d'algunes prestacions.
Què passa quan un mutualista inscrit a l'assegurança de malaltia
(potser durant anys sense incidències) esgota els 180 dies de cobrament de la prestació per anualitat pel fet d'haver patit una malaltia? Al final de l'anualitat, la Mutual té la potestat de no renovar
l'assegurança, o bé pot renovar-la amb l'exclusió de la prestació per
alguna patologia; habitualment (com sembla clar), s'exclou la malaltia que ha provocat el cobrament de la prestació.

Sembla, doncs, que el canvi d'una assegurança per l'altra podria
afavorir el mutualista atès que per a l'assegurança d'invalidesa no
hi ha limitació de cobrament de la prestació mentre duri la baixa.
La proposta consisteix a derivar la quota que es paga anualment
per l'assegurança de malaltia i a fer una ampliació de la d'invalidesa sense necessitat d'emplenar una declaració de salut i amb la mateixa quota anual.
Si es fan exclusions de malaltia, evidentment, el tram d'ampliació
d'invalidesa serà amb l'exclusió, només per la part augmentada, de
les prestacions corresponents a la mateixa patologia. Si el mutualista té exclusió de prestacions de l'assegurança d'invalidesa i no
per malaltia, la part augmentada serà sense exclusió.
El Consell d'Administració de Mutual creu que aquesta proposta és
del tot beneficiosa per al mutualista i va acceptar per unanimitat la
proposta de canviar els mutualistes inscrits a l'assegurança de malaltia a la d'invalidesa, una oferta que s'ha fet arribar al grup de mutualistes interessats.

L'assegurança d'invalidesa dóna cobertura a partir del mes de
baixa en cas d'estar de baixa per malaltia o accident, fins a l'alta del
procés o, en el cas de malalties cròniques, fins als 70 anys. Cobreix
malalties mentals quan aquestes tenen la consideració d'invalidesa
permanent i absoluta (IPA), amb quotes creixents però constants
en trams de 5 anys.És anual i renovable per part del mutualista.

Novembre de 2006
Dra. Assumpció Torrents i Fernàndez
Secretària del Consell d'Administració

SERVEI GENT GRAN DE MUTUAL MÈDICA

Tingueu cura dels més grans de casa vostra
Us recordem els avantatges que us ofereix el Servei Gent Gran:
Orientació i assessorament

Serveis d'atenció diürna:
centres de dia, hospitals de dia

Serveis d'atenció i ajuda a domicili,
residències i apartaments

Activitats d'oci i lleure

Teleassistència

Orientació jurídica i psicològica

Aquest servei està a la disposició de tots els mutualistes al telèfon 901 215 216.
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Mutual Mèdica
a prop dels més petits:
Amb una gran assistència de pares i nens
El dia 29 de novembre va tenir lloc a la seu de Mutual Mèdica la festa
infantil del II Concurs de Dibuix de Nadal, amb una gran assistència de pares i nens.
Grans i petits van gaudir d'un espectacle de màgia i globoflèxia amb el
pallasso Kiko, i van admirar el gran talent dels petits artistes a l'exposició de tots els dibuixos que es van presentar, i que aquest any han
estat més de 50.
El lliurament de premis va anar a càrrec de la Dra. M. Asunción
Torrents, Secretària de Consell d'Administració, juntament amb els
membres del jurat del concurs.
Els guanyadors del concurs van ser:
Alba Cantó de Fuentes (Guanyadora categoria infantil i guanyadora
absoluta)
Guillermo Conde Pérez (Guanyador categoria mini)
Oscar Balcells Quintana (Guanyador categoria junior)
El dibuix de la guanyadora absoluta ha esdenvingut la felicitació de
Nadal de Mutual Mèdica d'aquest any i s'ha enviat per correu electrònic a tots els metges socis de la Mutual.
L'acte va concloure amb un berenar per a tots els assistents, però
dirigit especialment als més petits.
Alba Cantó de Fuentes
(Guanyadora categoria infantil i guanyadora absoluta)

Guillermo Conde Pérez (Guanyador categoria mini)

Oscar Balcells Quintana (Guanyador categoria junior)

CIM Centre
d’Informació al Metge
Un centre d'informació pensat per atendre els metges sobre
qualsevol tema relacionat amb Mutual Mèdica: per aclarir-los
els dubtes, tramitar amb agilitat el cobrament de les assegurances,
concertar una visita personalitzada amb els assessors comercials
corresponents, informar-los sobre els actes que se celebren o
respondre qualsevol consulta que tinguin.
Estem sempre a la vostra disposició de 08.00 h a 20.00 h i per
assistència en viatge, les 24 h del dia.
CIM, el vostre contacte personal en qüestió d'assegurances.
Per telèfon, al 901 215 216,
per correu electrònic a cim@mutualmedica.com
o des del nostre web www.mutualmedica.com
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