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MÚTUA DE TERRASSA, Mutualitat de Previsió Social  
-GRUP D’ENTITATS DE BENEFICI SOCIAL- 

CELEBRA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
Presentació de les dades corresponents a l’exercici 2019          

 -14 de juliol de 2020- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’any 2019:  
. Es caracteritzarà per haver estat un any de transició i de continuïtat pel fet d’haver registrat una activitat i uns creixements discrets, per bé que positius, en pràcticament tots els àmbits i per haver precedit l’any de la primera gran pandèmia del segle XXI. 
. Com a xifres més significatives del Grup MútuaTerrassa consolidat, amb totes les empreses i Fundacions que s’han creat, assenyalar que el Patrimoni net total sobrepassa els 130 M€, i que els ingressos totals s’han situat als 300 M€, amb un resultat -després d’impostos- positiu d’1,6 M€, destinats a incrementar la solidesa de MútuaTerrassa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avui dimarts 14 de juliol, s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de Mútua de Terrassa, mutualitat de previsió 
social, durant la qual s’han fet públics els fets més destacats i les xifres de l’Entitat, i s’han aprovat els comptes anuals 
relatius a l’exercici 2019. 
Fets rellevants per àmbits de servei 
Àmbit de servei assegurador 
Pel que fa al sector assegurador en el seu conjunt, l’evolució de la seva activitat durant el 2019 va ser pràcticament 
nul·la (0,42%), cosa que coincideix amb l’evolució dels tipus d’interès, que es van seguir mantenint molt baixos, propers 
a zero.  
Pel que fa a Mútua de Terrassa, en la seva activitat de L’Asseguradora, cal assenyalar que el volum de primes totals va 
assolir més de 11,7 milions d’euros, que representa un increment de l’1,4% respecte l’any anterior; ressaltant també 
que el creixement del ram d’assistència sanitària (principal a la nostra activitat) va ser del 2,9%. La sinistralitat es va 
situar en termes molt similars als de l’any anterior, així com també la ràtio de solvència, que manté alts nivells. 
 Àmbit de servei assistencial  
En referència a la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, es va mantenir l’activitat, havent-se produït el relleu a la 
Gerència a meitat de l’exercici, la qual cosa va comportar reajustaments en l’equip directiu, tant de persones com de 
funcions. El resultat final de l’exercici manté la línia del 2018, amb un increment d’ingressos d’un 6%, i amb unes 
mínimes pèrdues (0,2% sobre ingressos). 
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El Centre de Tecnologia Diagnòstica (CTD), empresa de diagnòstic i tractament amb isòtops radioactius, va passar a estar 
totalment integrada a MútuaTerrassa. 
 
Pel que fa a Àptima Centre Clínic, remarcar l’increment d’activitat i presència a la zona del Vallès, que va suposar un 
creixement d’ingressos del 5,1% respecte de l’exercici anterior. Aquest 2019 va ser any sencer dels nous consultoris 
situats a l’Edifici Estació de Terrassa i també cal posar en relleu l’obertura d’uns espais destinats a l’atenció d’urgències 
diürnes, ubicats a l’edifici històric de la Plaça del Dr. Robert de Terrassa. Finalment, al 2019 Àptima va passar a dependre 
íntegrament de Mútua de Terrassa, MPS. 
 
Àmbit de servei sociosanitari 
Pel que fa a la Fundació Vallparadís, ressaltar l’inici de la gestió de la Residència Bon Pastor de Barcelona a principis del 
2019. La resta de gestions van seguir amb normalitat, amb molt bons nivells d’ocupació a tots els centres, mentre se 
segueixen estudiant noves oportunitats de gestió de cara a mig termini. 
 
Activitat de logística sanitària  
En l’àmbit de la logística i els serveis de suport sanitaris, AXIOMA va assolir un increment del 8% respecte a 2018, essent 
el 2019 un any de continuïtat en totes les activitats. 
Altres aspectes d’interès 
Fundació Integralia Vallès va estrenar noves instal·lacions més espaioses i còmodes, adaptades a la seva funció com a 
Centre Especial de Treball, situades a la planta baixa de l’Edifici Vallparadís. La resta d’empreses i activitats han seguit 
una tònica similar a la dels darrers exercicis. 
 
Fundada l’any 1900, MútuaTerrassa és un grup d’entitats de benefici social que té per missió el servei a les persones, 
anticipant i resolent situacions i problemes relacionats amb la salut, l'autonomia personal o el seu benestar. Actua a 
l'àmbit geogràfic de Catalunya. Ocupa gairebé 4.300 professionals, que -cada dia- donen resposta a més de 11.000 
sol·licituds d’atenció sanitària, sociosanitària i social. 
 
Per a consultar la memòria 2019: 
https://mutuaterrassa.com/blogs/ca/fets-i-xifres-2019 
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa   Terrassa, 14 de juliol de 2020 


