LA FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE CATALUNYA CELEBRA LA SEVA
ASSEMBLEA ANUAL.

La Federació de Mutualitats de Catalunya ha celebrat el 30 de maig la seva Assemblea
General Ordinària, en la qual s’han analitzat les activitats del sector en el 2018, els nous
projectes i serveis oferts per la Federació, i les propostes de futur, amb la voluntat
d'impulsar polítiques per a la projecció de les mutualitats catalanes.
L’assemblea va aprovar per unanimitat els comptes anuals i la gestió de la Junta Rectora.
Seguidament es va presentar l’Estudi anual comparatiu de les dades del sector 2018,
que posa de manifest la solvència de les mutualitats catalanes.
Les mutualitats de previsió social, l’any 2018, van assolir un volum de primes de 257
milions d’euros, un 8,61% per sobre de l’exercici anterior. Del total, 126 milions
corresponent als rams personals de “no vida”, amb una disminució del 0,28% sobre el
2017, i 130 milions en els rams personals de “vida” amb un increment del 18,93%
respecte de l’exercici anterior.
El sector de les mutualitats de previsió social, ofereix cobertura i protecció a 1.210.000
persones amb diversos productes d’assegurances personals.
Així mateix, les provisions tècniques van totalitzar 1.100 milions d’euros, per uns actius
de 1.600 milions, és a dir, que la relació dels actius sobre les provisions tècniques arriba
al 145,45%. El total de fons propis per donar cobertura al capital de solvència obligatori
és de 498 milions, que suposa un superàvit de cobertura del 234%.
El mateix passa amb els fons propis per donar cobertura al capital mínim obligatori de
Solvència, que és de 483 milions, suposant un superàvit de cobertura del 717%.
A més de entre altres punts de l’Ordre del Dia, es va presentar també la Memòria Social
de les Mutualitats de Previsió Social Catalanes 2018, que recull les principals activitats
de caràcter social que han realitzat les mutualitats catalanes durant el 2018, amb més de
170 activitats, patrocinades i/o organitzades per les mutualitats i una inversió global
propera als vuit-cents mil euros en el 2018.

