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Editorial

Previsi6 socia l
Des de fa mes d'un any vivim una sttuacic econcrmca molt dclenta,

motivada per una ens! financera sense precedents; ers mercats
linancers han arribat a uns mvens de volatilitat i incertesa mai vistas
i tot aixc ha repercutit en restarvi oersctutaoans. en la desaparici6
de molts nccs de trebau i en una contracctc molt forta de reconomia
rnundial.
Aquesta situacic ha estat motivaoa. en part, per una estrategia que
ha oetensat de manera aterrtsseoa que res uniques ernpreses que
cooten assonr mvens de qualitat eren aouenes basades en e! capital,
ia que aquestes oooten creixer arne mes tacuttat i, per tent, donar
minors serveis ales persones.
tS indiscutible que aquesta premissa ha estat vauoa en molts
sectors, perc en e! camp de ta orevistc social cornplernenteria ha
estat un fracas, ja que ers instruments oesenvoruoets a! vottant de
res evorucions del mercal han obtingut uns rescrtets absorutement

negatius.
En aquest punt cal assenyerar que e! primer pilar de la orevis!c
social de ra nostra sccfetat. la Seguretal Social, tembe es veu
greumenl atectat per ta ens! ales que el nombre de cotitzats ha
disrninult molt sfgnificativament i, per contra, ers oerceotors
augmenten. EI sistema public no esta en perill perc es possible que
en un futur proper es planlegi la limitaci6 de les pensions que
actualmenlofereix.
Cal fugir, doncs, de productes que, per voler guanyar mes, assumeixen
riscos excessius que poden fer que la persona que ha estalviat al
lIarg de la seva vida, per tenir un complemenl a la seva jUbilaci6,
es lrobi que, quan arriba e! moment de rebre el capital 0 la renda,
aquesta sigui lotalmenl insuficienl.
Tampoc es pol considerar com un bon producte de previsi6 social
aquell en que la quantital que ha de rebre la persona es delermina
pel valor liquidatiu del dia de la seva jUbilaci6, ja que comporta una
incertesa que es un element molt contradictori respecte al que ha
de ser un instrument de previsi6 social: molt clar i transparent.
La venda de productes de previsi6 social tampoc es pot basar
unicamenl en els avanlatges fiscals que ofereixen en el moment de
la conlractaci6.
Davant d'aquesta situaci6 cal assenyalar la gran tasca que fa i pot
fer el mutualisme de previsi6 social que tal com indica el seu nom
Ie per objecte preveure les contingencies que pugui len ir el mutual isla
i donar-Ios una resposta adequada.
La ra6 de ser del mutualisme es fonamenta en dos conceptes:
1- Es tracta d'entitats de persones, no de capital i per tant el que
prima es donar servei a tots i cada un dels mutualistes, que s6n a
la vegada socis de I'enlital i assegurats.
2- S6n entitats sense anim de lucre i, per tant, tots els benefic is

que puguin obtenir es oesttnen a rmllcrar res orestacions oers
rnutuatistes.
Es trecta d'institucions que fan un treben a lIarg termini, tonamenten
fa seva activitat en cntens sends i, alhora, tenen una vincutacio molt
propera emo ers seus rnutuatistes.
Les mulualilats otereoen productes de [ubilacio que asseguren una
rendibilitat correcla i permeten comorementar ra pensi6 de iubnacic
publica.
Cal ser molt rigorosos en res otertes que es fan, garanlir un tipus
d'mteres des de rtrucr de ta contractacic i trebenar per millorar res
orestacions pactades rmtjancant la partlcipacio en teneficis, en cas
d'obtenir rendibilitats superiors ales garanttoes.
Les mutualitats de previsio social sen entitats regutaoes que tenen
com a organisms superv isor e! Ministerio de Economts. mitjancant
ta Direcci6n General de Seguros y Fondos de Pensiones. La regisracic
estableix uns crttens basics quant a res inversions que poden fer
aquestes entftats.
A mes ames, caoa mutusutat ha o'estabnr. dins d'aquest marc
regutador general, ta seve ponttca o'Inverslons. et que ers cermet
fixar molt ctarament ta seva estrateg!a tnversors j explicar-ta ats

mutuatistes.
Una vegada exoosets ets aventetges del mutuetlsme de orevtstc
social, cal afegir que en e! cas de Mutual Medica es tracts d'una
mulualital alternativa al Regim Especial de Treballadors Aulcnoms
(RETA) per a tots els metges espanyols que treballen per compte
propi. Aquest es un fet de gran transcendencia ates que molls melges
ja utililzen la nostra mutualitat per ala seva previsi6 social, perc
encara ho fan amb aportacions petiles.
Hem de fer un esforl; des de la nostra mutualital per convence r-Ios
que som la millor eina per a la seva jubilaci6 per diverses raons: per
la transparencia dels noslres productes, perque sempre assegurem
una rendibilitat, pel mes avanlalj6s tractament fiscal i perque la
gest i6 la fem sempre amb l'objectiu d'obtenir la millor i mes segura
rendibilital per ales seves aportacions.
A la vista del que s'ha exposat cal aposta r per les mutualitals de
previsi6 social i en concret per Mutual Medica, en el cas dels metges,
com I'entitat mes preparada per donar tranquil,lital als que busquen
tenir una jUbilaci6 adequada ales seves possibilitals.

Sr. Enric Tornos
Director general
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Assemblea 2009: els metges tarnbe gestionem Mutual Medica
EI 16 de juny, Mutual Medica va celebrer a la seu de Barcelona

qualsevol dels col-legis de metges d'Espanya puguin ser mutualistes

l'Assemblea General ordinaria corresponent a t'exercici 2008. Els

de I'entitat.
En I'informe del president, el doctor Nolasc Acarin va destacar que

mutualistes van aprovar Ia gesti6del Consell d'Adminislraci6de I'entitat
durant I'anyoasset, aixi com elscompiesanuals de 2008, queconstaten
una bona situaci6, amb rnes de 33.000 metges mutualistes al tancament
de I'exercici anterior.

Elsmutualistes reunits en Assernblea General van aprovar ter ce algunes

Mu tual Medica, com a entitat especialista en la previsi6 social del
metge, ofereix cobertura asseguradora a t ots els metges espanyols
per tal que estiguin tranquils en el moment que ho necessitin. Aixi
mateix va destacar l'especialitzaci6 com un dels valors caracteristics

modificacions dels Estatuts Socials, amb I'objectiu de portar a

com a entitat gestionada per
metges a! servei dels metges,
i va destacar els mes de
35.000 mutualistes que formen part de l'entitat a data

terme canvis que beneficien als
metges mutualistes. Entre els
punts mes importanls i innovadors o'aquesta reforma es lroba

d'avui, gractes a fa contlanca
dels quais Mutual Medica
podra celebrar el proper mes
de novembre els 90 anys
d'hist6ria.

la possibilital que els estudiants

de medicina precot-legiats a

La doctara M. Pilar Tomas,
vicepresidenta de Mutual Medica;
el doctor Nalasc Acarln, president
de t'eetitet, la doctara M. Asunci6n
Torrents, secreteae. i el doctorJosep
M. Combalia, vicesecretari, durant
la celebraci6 de l'Assemblea
General.

Ora. M. Asunci on Torrents
s ecr etarta

Eis metges tarnbe pensem en el futur
Davant de la situaci6 de cr isi econornica que vrv'm.
que comportara un reajustamen t de la Seguretat
Soc ial publica, cal ref lexionar sobre com prepara rse per a una jub ilaci6 d igna.
Molts metges [a son mutualistes perc encara fan
aportacions petites que possiblement no els serviran
per assolir una pensi6 suficient. Hem de fer un
estorc entre to ts per convencer els melges que
Mutual Medica es ta m illor eina per a ta seva jubilaci6
per diverses raons: perque per la nostra condici6
de mutualitat de previsi6 soc ial sense anim de lucre
podem oferir interessos mes etevats i una participaci6 en beneficis:

ara. sin6 que es coora cobrar en forma de renda
oenooica. amb un creixement anual d'aquesta,
per poder obtenir uns ingressos mensuals durant
la jubilaci6.
Aquesta asseguranca mente els seus evantatges. com el 3% d'fnteres
tecnic anua! garantit durant t ot a la vrgencta del contracte, la
participaci6 en benefic is i fa possib ili tat d'una desgravaci6 fiscal
de fins at 100% en I'IRPF.
A continuaci6 podeu veure un quadre d'exernples per a algunes
edats de l'aportaci6 mensual que hauria de fer un metge per obtenir
una renda de 1.000 € at mes durant 15 anys.

per la transparencia dels nostres oroductes. perque sempre assegurem
una rendibilita t; pel millor tractamen t fiscal del rnercat: i per

Edat

l'excel.lencia en la gestio.
Amb la intenci6 de seguir garantint ta previsio socia l del metge, Mutual
Medica ha millorat e! seu produc te de jubilacio. Una de les pr incipals
noveta ts es la reducci6 en el percentatge destinal a cob rir rise, de
manera que s'incrementa d' aquesta manera la propnrcio destinada
a restaivt per a la jubilaci6.
Aquest producte, anomenat Asseguranca de Jubilaci6 Renda Creixent,
incorpora tam be la novetat que, a venciment del contracte, la
crestacic no names es podra ccbrar en forma de capi tal, com fins
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Quota mensual necessaria per leni, dret a una renda
mensual' de 1.000 € durant 15 enys
153.60 €
210.15€
295.77
433.77
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'Lesrendes men5u~15 que es pefCf!len I Ies quotes menswls que 5'Mn d'~/lQnat 5'mcremenl",~n anllillment

en un 3%

Ora. M . Pilar Ternes
Vicepresidenta

Eis metges gaudim de la millor desgravaci6 fiscal
Ei s cltim s me scs de I'any es el perl cde en que tern balane de res
noshe s vlvenc tes, res fites qu e hem assent i res prcpo stes i obj ectius
per al proper any que com enca .
L'coiectfu principal de Mutual Medica es oferir ers metges la minor
previsio. Per aquest motiu, en aquest mesos abans de final itzar I'any
ers nostres estorcos van dirigits a! Pia de Jubilacio 105, un de Is
productes d'estalvi i jubilacio que oferim perque er metge gaudeixi
de la millor jubilaci6.
Els tecnics de Mutual Medica treballen caoa any per garantir una de
res millers rendibililats del mercat per ers estafvis oets metges. at
mate ix temps Mutual Medica, pel fet de ser una mutuaritat de previae
social, otereix ats professionalsde ta medicine una excel-lent desgravaci6
fiscal que oesteca arnb reracic ala o'attres entitats. EI Pia de Jubilac i6
105, per tent. garanteix ars metges. en un mateix producte, un mteres
tecnfc anua! garantit i la maxima desgravaci6 fiscal, en aquest cas
per a aportacions uniques.

Destaquem que
• L'lN TERtS TtCNIC ANUAL GARANTIT es durant
tota la vigencla del contracte (a diferencia d'altres
entitats que revtsen aquest tnteres al cap de sis
mesos 0 un any).
• L'AVANTATGE FISCAL permet desgravar-se fins
al 100% de les aportacions de I'IRPF, tant si
exerceix per compte propi com per compte d'altri.
• Les aporlacions s6n EXCLUSIVES PER ALS MESOS D'OCTUBRE
A DESEMBRE
Com a millora, en t ots els productes de jubilaci6, a partir o'acuest
any, oferim la possibilitat Que el metge pugui escollir de quina
manera vol fer efectiva la seva jubilaci6: en forma de CAPITAL 0 de
RENDA. En cas de escollir l'opci6 de la renda, aquesta te un
creixement anual garantit.

Infomutual@mu lualmedlca com
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PENSEM EN EL MUTUALISTA
Mutual Medica , compromesa amb el metge jove
Com cao a any, Mutu al Med ica ha felicitat els metges mes joves:
per ta f de ta seva resfoenc!a a t'H osplta! Clinic de Barcelona; per
la seva recent graduaclo ales unitals docents dels hospita ls Vall
d'Hebron, Bellvitge i Clin ic, i tarnbe hem feli citat els nous cot.legiats

Ames, el Ccl.tegl de Metges de Malaga va congregar 180 nous
col.tegiats a I'acte de benvinguda, on va ser present Mutual Medica,
que va obsequiar amb un detail els nous col.teglats d'aquesta
provincia .

de Malaga.
Amb la promoci6 2009
Com ja es habitual, Mutual Medica ha cot.taboret en els actes de
graduaci6 i jurament htoocratlc de la pro moci6 2009 dels estudiants
de Medicina de la Universitat Autonoma de Barcelona (unital docent
de I'Hospital Universitari de ta Vall d'Hebrcn) i de la Universita t de
Barcelona (unita ts docents de Is Hospitals Universitaris de Bellvitge
i el Clinic). En tots els casos, la cerirnonia va teni r una alta carrega
emottva. Mutual Medica tambe hi va ser i va f elic it ar els nous
metges.
lamb la fi de la residencia i les primeres coHegiaci ons
Mutual Medica tembe ha estat al costat dels metges que han
finalitzat Ia residencia a I' Hospital Clinic de Barcelona, en l'acte de
comiat que va organitzar la Comissi6 de Docencta del centre, als
quais ha desitjat un gran futur professional.

La doctora M. Pilar Tomas. cap de te seccto de Ceniiologie de J'Hospital de
la Vall d'Hebron i vicepresidenta de Mutual Medica. va dlrigir unes osreutes
als nous metges.

Homenatgem els metges grans de L1eida i Tarragona
Despres d'homenatjar els metges grans de Barcelona, especialment
aquells que fa mes de cinquanta anys que confien en la mutualitat
dels metges, Mutual Medica ha viatjat a L1eida i Tarragona per agrair
als metges grans o'aquestes dues provincies la seva tfdelitat cap a
I'entitat.

poder comptar amb la conterencta a carrec del pstccleg Ram6n
Bayes, que ens va presente r el seu ultim lIibre Vivir. Gufa para una
jubilaci6n ective.

A Tarragona, ho vam celebrar a finals d'abril a la delegaci6 del
Col-leg! de Metges de Tarragona a Tortosa, en un acte a que va
assistir, en nom del Consell d'Administraci6 de Mutual Medica, el
vicesecretart de I'entrtat. el doctor Josep M. Combalia, i on vam

A lIeida, I'acte d'homenatge va tenir Iloc a I' Hotel Condes de Urgel
de la ctutat. on el doctor Alejandro Andreu, vocal del Consell
d'Administraci6 de Mutual Medica, va dirigir unes paraules de
felicitaci6 als metges assistents.
Eis metges homenatjats van rebre un obsequi de la seva mutualitat
de previsi6 social.

Un moment de J'acte de ueiae. o'esaoerre a drete: et doctor Alejandro
Andreu, vocal del ConselJ d'Administraci6 de Mutual Medica; el doctor Josep
F. Pifarre, vocal de la mutualitat en representaci6 del Gol·legi de Metges de
Lleida. i el doctor Manuel Pons, president de la Secci6 de Jubilats del Co/·legi
de Lleida.

Un moment de I'acte de Tortosa, d'esquerra a oeu. el doctor Jaume Fontanet.
president de la secco de Merges Jubilats del CoI·legi de Metges de Taffagona;
el doctor Fernando Vizcarro, vocal pel CoI·legi de Metges de Tarragona del
Gonsell d'Administraci6 de Mutual Mf!dica i president del Gol·legi de Metges
de Tarragona; la senyora Anna Alguer6, tinent d'alcalde de I'Ajuntament de
Tortosa. i el doctor 1.M. Gombalia. vicesecretari de Mutual Medica,

SABIA VOSTE QUE...
Mutual Medica es l'untca mutualitat espanyola que forma part
d'Europa Medica, Associaci6 Europea
de Mutualitats que ofereixen cobertura
asseguradora names a metges.

Europa Medica
••• • • • •

?I
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Celebrem la diada dels metges
Els di es 26 i 27 de juny els co t-legis de metges de tot Espanya
celebraven el di a de la patrona dels metges, Nostra Senyora del
Perpetu Soeors. Mutu al Medica va col-Iabora r amb la major ia
d' aquests eel. legis i va assistir ales activitats i aetes organitzats
ales diferents provfnc ies espanyoles per aquest motiu, amb I'objecti u
de reconetxer a tots aquells que ded ique n la seva vida a I'exercici
de la medic ina i d'homenatjar tant els metges grans com els mes
joves, aque lls que tot just s'acaben de col.Iegiar.

• Quines sen. segons la seva opini6,
les caracteristiques diferencials de
Mutual Medica? I quins avantatges te
per als professionals medics com a
entitat d'assegurances dedicada

excruslvement als metges?

tS una entrtat de orevtsc social creada
oonar cotertures asseguraoores ats
metges. amb garanties pensad es
per

EI Co/·legi de Metges d'A COTUna va celebrar la Trobada Medica el dia
de la patrona dels metges a Palexco.

Mutu al Medica va ccl.Iaborar en les festes ce lebrades a Albacete,
Avila, Caceres, Ciudad Real, A Coruiia, Balears, cantabna. Castell6,
Granada, Melilla, Murcia, Ourense, Las Palmas, La Rioja, Salamanca,
Santa Cru z de Tenerife, Valencia i Valtadolid .
A Murcia es van fe r coincidir els actes de celebraci6 de la patro na
amb I' acte de lIiurament deIs premis Hip6c rates. Mutual Medica
ha cot.laborat amb el Premi at Millor Expedient MIR, que porta e!
nom de la doctora assassinada a Moratalla, la doctora M. Eugenia
Moreno Martinez, i que enguany va ser per al docto r Jesus lozano.

exc l usivame nt per als metges ia mb
unes despeses redutdes en la tra mi taci6.
• Mutual Medica
de

es una entitat sense anim de lucre, ers benefic is

la qual reverteuen ats metges i rnctuaustes. Que ens pot dir sabre

aixo? I que ens pot dir sabre el fet que siguin els mutualistes qui
dirigeixin I'entitat, de manera vcluntaria (sense remuneraci6l?
El comp romts de l'entitat amb els seus mutu alistes es la seva ra6
de ser, ja que es una entitat sense anim de luc re i repartei x els
benettcts entre els seus mutua listes , i el fet que el conseu

c' Administraci6 estigui format names per metges de manera voluntaria
fa que r'ote rta de productes de Mut ual Med ica sigui att amen t
EI doctor Jesus Lozano
rep el Premi al Millar
Expedien t MI R de la
regi6 de Murcia. atorgat per Mutual Medica.

mteressant

per al

nostre cor-recnu.

• Que pensa dels serveis i els productes Que ofereix als professionals
medics?
Mut ual Medi ca ofere ix tot tip us d'assegu rances de previsi6 soci al

Signem nous acords:
La Rioja i Andalusia
La presidenta del Ccl.tegi de Metges de La Rioj a, la docto ra Maria
Inmaculada Martinez, va viatjar a Barcelona recent ment , acompanyada
del t resorer del seu col-Iegi, el doctor Juan Carlos l ii iguez-Gonzalez,
en una visit a a la seu de Mutual Medi ca, on els van rebre diferents
membres del Consell d'Adm inistraci6 de la mutualitat. Ambdues
entitats han signat un conven i de ccl.laboracio.
Mut ual Medica va rebre tambe una representaci6 del CansejoAndaluz
de Colegios de Medicos, encapceraca pel seu president, el docto r
Juan Jose Sanchez Luque. EI motiu d'aquesta trobada va ser te
signatura de I'acord segons el qual la mu tualitat de!s metges
cct-labo rara durant I'any 2009 en la dist ribuc i6 del d iari Andalucfa
Medica, rrutja de difusi6 del consell andalus .

per a la tranquil-Iitat del metge que cobrelxen des d'una baixa laboral
fins a una

oeoenoencia. aid com

assegurances de vida i plans de

jub itaci6.
• Quins en destacaria especiatment?
Oels product es de Mutual Med ica,

oes tacana I'a lt er nat iva a

t'assegu renca d'autcnom pel seu cost i els seus beneficis en el
moment de la jubueclo.
• Per que Mutual Medica represents un avantatge per al metge com
a alternativa al RETA?
Mut ual Medica ofereix molts avantatges per a! metge .

1. Les aportactons a Mut ua! Medica , tant si es te com a
enti tat complementarte a com a alt ernat iva, es paden deduir de la
base imposable en la deetaraci6 de la rends.

2. Les cotertu res estan otssenvaoes amb carectertsnques
especi fiques per al nostre ccl-lectlu per t al de cobrir les necessitats
del metge .

O'esquerra a dreta, el senyor Lluls Lana, director general adjunt de Mutual
Medica ; el doctor Llufs A. Morales, trescrer de la mutualitat; te aoctoe M.
Inmacufada Martinez, presidenta del Col·legi de Metges de La Rioja, el
senyor Enric Tomos, director general de Mutual Medica, I el doctor Juan
Carlos lfiiguez-Gonzalez, tresorer del col ·legi.

3 . En e! moment de cobrer res orestacions. es cobren
fntegrament

moecenoentment oers li mi ts que

existe ixen per a les

prestacions de rasseguranca social.

InfomutualOmutualmedlca.com

