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Convocatòria de l’Assemblea General
La Junta Directiva d’ALTER MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL DELS ADVOCATS DE CATALUNYA A PRIMA
FIXA convoca tots els mutualistes a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc en el Centre
de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, carrer Mallorca núm. 281, a la Sala 1,
el proper dia 22 de juny de 2022 a les 12 hores en primera convocatòria i a les 13 hores en segona
convocatòria.
L’Assemblea s’entendrà vàlidament constituïda quan s’hi trobin presents o representats la meitat més
un dels mutualistes que estiguin al corrent de les seves obligacions socials, en primera convocatòria, i
sigui quin sigui el nombre de mutualistes presents o representats en segona convocatòria, amb el
següent

Ordre del dia
1r. Constitució per part de la Junta Directiva, d’acord amb l’article 22.6 dels Estatuts, de la Mesa
electoral per a l’elecció de la candidatura formada per cinc vocalies per a la renovació parcial de la
Junta Directiva d’acord amb allò previst pels Estatuts. La votació es realitzarà des del moment de la
constitució fins a les 18 hores.
2n. Informe anual de la Comissió de Control.
3r. Informe anual de la Comissió d’Auditoria.
4t. Examen i resolució sobre la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici.
5è. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i informe de gestió de la mútua, així
com dels comptes anuals consolidats amb les societats que integren el seu grup i l’informe de gestió,
corresponent a l’exercici tancat a 31/12/2021 i de la proposta de la Junta Directiva de distribució i
d’aplicació dels resultats.
Nomenament d’auditors.
6è. Examen i aprovació, si escau, de les següents modificacions reglamentàries:
6.1. Títol II, article 10è del Reglament del subsidi econòmic d’Incapacitat Transitòria, Títol IV,
article 9è del Reglament del subsidi econòmic d’Incapacitat Professional Parcial, Títol V, article
5è punt 6 del Reglament del Subsidi Econòmic d'Intervencions Quirúrgiques, Títol VI, article
7è del Reglament del Subsidi Econòmic per Despeses d'Hospitalització, Títol VII, article 5è
punt 4 del Reglament del Subsidi Econòmic per Despeses Mèdiques, Títol XII, article 4rt punt
4 del Reglament de la Prestació d'Invalidesa Permanent Total, Títol XIII, article 10è del
Reglament de l'Assegurança de Dependència, Títol XIV, article 11è punt 2 del Reglament de la
prestació Assegurança de Salut i article 7è punt 2 de la Secció 2a Indemnització per pròtesi,
Títol XX, article 10è del Reglament del Subsidi Econòmic d’Incapacitat Professional i
Hospitalària, Títol XXI, article 6è del Reglament de la prestació d’Incapacitat Permanent
Absoluta i Títol XXIV, article 7è del Reglament de la prestació complementària d’Exoneració per
Incapacitat Permanent Absoluta, per modificar el redactat de l’excepció en la cobertura dels
processos de cirurgia estètica per incloure-hi els derivats d’aquests.
6.2. Títol XIV, articles 4t, 5è, 11è i 13è del Reglament de la prestació Assegurança de Salut,
articles 5è, 7è i 8è de la Secció 2a Indemnització per pròtesi, article Períodes de carència de
l’apartat Annex, apartat Límits màxims d'indemnització per les prestacions de pediatria i
ginecologia efectuades per professionals aliens al Quadre Facultatiu i de Serveis Assistencials
Autoritzats i l’article 10 de l’apartat Assistència en Viatge, per entre d’altres, incloure-hi com a
nova cobertura el test genètic de diagnòstic prenatal.
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6.3. Títol XXI, article 3r del Reglament de la prestació d’Incapacitat Permanent Absoluta per
incorporar-hi la data a partir de la qual neix el dret a percebre la prestació.
7è. Examen i aprovació, si escau, de les modificacions introduïdes als barems dels subsidis econòmics
d’intervencions quirúrgiques i despeses mèdiques.
8è. Examen i resolució sobre el projecte de pressupost que presenta la Junta Directiva per a l’exercici
de l’any 2022.
9è. Elecció de tres mutualistes que integraran la Comissió de Control.
10è. Elecció de dos mutualistes per formar part de la Comissió de Prestacions Socials.
11è. Designació per l’Assemblea de tres mutualistes que signaran i aprovaran l’acta.
12è. Torn obert de paraules.
13è. A partir de les 18 hores, escrutini i proclamació de les cinc vocalies de la Junta Directiva de la
mútua.
Per la Junta Directiva
El president

José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol
Barcelona, 18 de maig de 2022
NOTES
a.

Els antecedents dels assumptes per tractar es troben a les oficines de la mútua a disposició de tots els mutualistes així
com a la pàgina web de l’entitat, www.altermutua.com.

b.

Podran formar part d’una candidatura col·legiada per optar a l’elecció com a membre de la Junta Directiva tots els
mutualistes que estiguin al corrent de les seves obligacions amb la mútua i que acreditin a la data de la convocatòria,
un període mínim de permanència de 12 mesos consecutius des del seu ingrés a la mútua, o bé des del seu reingrés
en cas de baixa. Les candidatures s’hauran de presentar per escrit i signades pels interessats a les oficines de la mútua
abans de les 15 h del dia 10 de juny de 2022. El període de mandat de la candidatura elegida serà de 4 anys.

c.

Les candidatures que optin per a ser membres de la Junta Directiva hauran de comptar amb persones que reuneixin
les capacitats professionals i d’idoneïtat suficient segons el que disposa la normativa vigent. A aquests efectes, cada
candidatura haurà de comptar amb membres que, considerats en el seu conjunt, posseeixin coneixements i experiència
professional en, almenys, assegurances i mercats financers, estratègies i models de negoci, sistema de govern, anàlisi
financer i actuarial i marc regulatori. Cada candidatura haurà de ser avalada expressament i per escrit per un mínim
de vint-i-cinc mutualistes en actiu.

d.

Els membres de la candidatura elegida, un vegada hagin pres possessió del seu càrrec, i en qualsevol cas en un termini
no superior a 6 mesos des d'aquest moment, hauran de cursar un programa que garanteixi la seva formació i/o
actualització de coneixements a les àrees assenyalades a l'article 38.3 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació,
supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

e.

Les delegacions de vot hauran d’ésser signades personalment pels mutualistes, verificant amb la signatura que consta
als arxius registrals de la mútua, fent constar el número de DNI (no s’admeten ni fotocopies ni faxos) i s’hauran de
presentar a les oficines de la mútua abans de les 15 h del dia 17 de juny de 2022.

f.

Els mutualistes adscrits a col·legis diferents del de Barcelona i que desitgin exercir el seu dret de participació i vot a
l’Assemblea General des de la demarcació del seu col·legi, ho hauran de comunicar a l’entitat abans del dia 15 de juny
de 2022 per tal d’habilitar els corresponents mecanismes de participació.
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Punt 5è de l’ordre del dia
Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i informe de
gestió de la mútua, així com dels comptes anuals consolidats amb les societats
que integren el seu grup i l’informe de gestió, corresponent a l’exercici tancat
a 31/12/2021 i de la proposta de la Junta Directiva de distribució i d’aplicació
dels resultats.
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Punt 6è de l’ordre del dia
Examen i aprovació, si escau, de les següents modificacions reglamentàries:
6.1. Títol II, article 10è del Reglament del subsidi econòmic
d’Incapacitat Transitòria, Títol IV, article 9è del Reglament del subsidi
econòmic d’Incapacitat Professional Parcial, Títol V, article 5è punt 6 del
Reglament del Subsidi Econòmic d'Intervencions Quirúrgiques, Títol VI,
article 7è del Reglament del Subsidi Econòmic per Despeses
d'Hospitalització, Títol VII, article 5è punt 4 del Reglament del Subsidi
Econòmic per Despeses Mèdiques, Títol XII, article 4rt punt 4 del
Reglament de la Prestació d'Invalidesa Permanent Total, Títol XIII, article
10è del Reglament de l'Assegurança de Dependència, Títol XIV, article
11è punt 2 del Reglament de la prestació Assegurança de Salut i article
7è punt 2 de la Secció 2a Indemnització per pròtesi, Títol XX, article 10è
del Reglament del Subsidi Econòmic d’Incapacitat Professional i
Hospitalària, Títol XXI, article 6è del Reglament de la prestació
d’Incapacitat Permanent Absoluta i Títol XXIV, article 7è del Reglament
de la prestació complementària d’Exoneració per Incapacitat Permanent
Absoluta, per modificar el redactat de l’excepció en la cobertura dels
processos de cirurgia estètica per incloure-hi els derivats d’aquests.
6.2. Títol XIV, articles 4t, 5è, 11è i 13è del Reglament de la prestació
Assegurança de Salut, articles 5è, 7è i 8è de la Secció 2a Indemnització
per pròtesi, article Períodes de carència de l’apartat Annex, apartat Límits
màxims d'indemnització per les prestacions de pediatria i ginecologia
efectuades per professionals aliens al Quadre Facultatiu i de Serveis
Assistencials Autoritzats i l’article 10 de l’apartat Assistència en Viatge,
per entre d’altres, incloure-hi com a nova cobertura el test genètic de
diagnòstic prenatal.
6.3. Títol XXI, article 3r del Reglament de la prestació d’Incapacitat
Permanent Absoluta per incorporar-hi la data a partir de la qual neix el
dret a percebre la prestació.
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS
TÍTOL II: Reglament del Subsidi Econòmic d'Incapacitat Transitòria.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 10è. Riscos Exclosos.
No podran gaudir de qualsevol de les indemnitzacions descrites anteriorment
les malalties originades per qualsevol de les circumstàncies següents:

Article 10è. Riscos Exclosos.
No podran gaudir de qualsevol de les indemnitzacions descrites anteriorment
les malalties originades per qualsevol de les circumstàncies següents:

- Reconeixements sistemàtics i tractaments exclusivament estètics, sempre
que aquests darrers no siguin per causes derivades d'accident o defectes
congènits.
//...//

- Reconeixements sistemàtics i tractaments estètics o derivats dels mateixos ,
sempre que aquests darrers no siguin per causes derivades d'accident o
defectes congènits.
//...//
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TÍTOL IV: Reglament del Subsidi Econòmic d'Incapacitat Professional Parcial.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 9è. Riscos Exclosos.
No podran gaudir de qualsevol de les indemnitzacions descrites anteriorment
les malalties originades per qualsevol de les circumstàncies següents:

Article 9è. Riscos Exclosos.
No podran gaudir de qualsevol de les indemnitzacions descrites anteriorment
les malalties originades per qualsevol de les circumstàncies següents:

- Reconeixements sistemàtics i tractaments exclusivament estètics, sempre
que aquests darrers no siguin per causes derivades d'accident o defectes
congènits.
//...//

- Reconeixements sistemàtics i tractaments estètics o derivats dels mateixos ,
sempre que aquests darrers no siguin per causes derivades d'accident o
defectes congènits.
//...//
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TÍTOL V: Reglament del Subsidi Econòmic d'Intervencions Quirúrgiques.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 5è. Requisits per tenir dret a la prestació
Per tenir dret a la prestació serà necessari que concorrin en el mutualista les
condicions generals d’acord amb allò que regula l’article 3r. del Títol I
d’aquests Reglaments, i també les següents:
//...//

Article 5è. Requisits per tenir dret a la prestació
Per tenir dret a la prestació serà necessari que concorrin en el mutualista les
condicions generals d’acord amb allò que regula l’article 3r. del Títol I
d’aquests Reglaments, i també les següents:
//...//

5.6. No podran gaudir d’aquesta indemnització les intervencions quirúrgiques
produïdes per tractaments purament estètics, sempre que no siguin per causa
d’accident o defecte congènit, a excepció de la remodelació mamària per
mastectomia i reconstrucció bilateral. Tampoc podran gaudir d’aquesta
prestació els actes derivats de patologies prèvies a la inscripció.
//...//

5.6. No podran gaudir d’aquesta indemnització les intervencions quirúrgiques
produïdes per tractaments estètics o derivats dels mateixos , sempre que no
siguin per causa d’accident o defecte congènit, a excepció de la remodelació
mamària per mastectomia i reconstrucció bilateral. Tampoc podran gaudir
d’aquesta prestació els actes derivats de patologies prèvies a la inscripció.
//...//
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TÍTOL VI: Reglament del Subsidi Econòmic per Despeses d'Hospitalització.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 7è. Riscos exclosos
No podran gaudir de qualsevol de les indemnitzacions descrites anteriorment
els ingressos hospitalaris originats per qualsevol de les circumstàncies
següents:

Article 7è. Riscos exclosos
No podran gaudir de qualsevol de les indemnitzacions descrites anteriorment
els ingressos hospitalaris originats per qualsevol de les circumstàncies
següents:

- Internaments per a diagnòstics i reconeixements sistemàtics, cures de repòs,
períodes d’aïllament, i per a tractaments exclusivament estètics, sempre que
no siguin, en aquest darrer cas, per causa derivada d'accident o defecte
congènit a excepció de la reconstrucció mamària per mastectomia i
reconstrucció bilateral.
//...//

- Internaments per a diagnòstics i reconeixements sistemàtics, cures de repòs,
períodes d’aïllament, i per a tractaments estètics o derivats dels mateixos ,
sempre que no siguin, en aquest darrer cas, per causa derivada d'accident o
defecte congènit a excepció de la reconstrucció mamària per mastectomia i
reconstrucció bilateral.
//...//
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TÍTOL VII: Reglament del Subsidi Econòmic per Despeses Mèdiques.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 5è. Requisits per a tenir dret a la prestació
Per tenir dret a la prestació serà necessari que concorrin en el mutualista les
condicions generals d’acord amb allò que regula l’article 3r. del Títol I
d’aquests Reglaments, i també les següents:
//...//

Article 5è. Requisits per a tenir dret a la prestació
Per tenir dret a la prestació serà necessari que concorrin en el mutualista les
condicions generals d’acord amb allò que regula l’article 3r. del Títol I
d’aquests Reglaments, i també les següents:
//...//

5.4. Els períodes de manca no tindran efecte si la malaltia és conseqüència
d’un accident sofert amb posterioritat a la inscripció, o reincorporació del
mutualista o dels seus assegurats.

5.4. Els períodes de manca no tindran efecte si la malaltia és conseqüència
d’un accident sofert amb posterioritat a la inscripció, o reincorporació del
mutualista o dels seus assegurats.

No podran gaudir d’aquesta indemnització les malalties originades per
qualsevol de les circumstàncies següents:

No podran gaudir d’aquesta indemnització les malalties originades per
qualsevol de les circumstàncies següents:

5.4.1. Diagnòstics i reconeixements sistemàtics, tractaments exclusivament
estètics, sempre que aquests darrers no siguin per causes derivades
d'accident o defectes congènits.
//...//

5.4.1. Diagnòstics i reconeixements sistemàtics, tractaments estètics o
derivats dels mateixos, sempre que aquests darrers no siguin per causes
derivades d'accident o defectes congènits.
//...//
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TÍTOL XII: Reglament de la Prestació d'Invalidesa Permanent Total.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 4t. Requisits per tenir dret a la prestació
Per tenir dret a la prestació serà necessari que concorrin en el mutualista les
condicions generals d'acord amb allò que regula l'article 3r del Títol I
d'aquests Reglaments, i també les següents:
//...//

Article 4t. Requisits per tenir dret a la prestació
Per tenir dret a la prestació serà necessari que concorrin en el mutualista les
condicions generals d'acord amb allò que regula l'article 3r del Títol I
d'aquests Reglaments, i també les següents:
//...//

4.4 No podran beneficiar-se d'aquest subsidi i per tant no tindran dret a cap
indemnització les invalideses que es produeixin per les següents causes o les
seves complicacions:
//...//
e) Les lesions o les conseqüències d’intervencions quirúrgiques o
tractaments que es realitzin per raons diferents a les sanitàries, com els
processos de cirurgia estètica.
//...//

4.4 No podran beneficiar-se d'aquest subsidi i per tant no tindran dret a cap
indemnització les invalideses que es produeixin per les següents causes o les
seves complicacions:
//...//
e) Les lesions o les conseqüències d’intervencions quirúrgiques o
tractaments que es realitzin per raons diferents a les sanitàries, com els
processos de cirurgia estètica o els derivats dels mateixos.
//...//
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TÍTOL XIII: Reglament de l'Assegurança de Dependència.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 10è. Riscos exclosos
Quedaran exclosos de la cobertura d'aquesta assegurança:
//...//

Article 10è. Riscos exclosos
Quedaran exclosos de la cobertura d'aquesta assegurança:
//...//

e) Les lesions o les conseqüències d’intervencions quirúrgiques o tractaments
que es realitzin per raons diferents a les sanitàries, com els processos de
cirurgia estètica.
//...//

e) Les lesions o les conseqüències d’intervencions quirúrgiques o tractaments
que es realitzin per raons diferents a les sanitàries, com els processos de
cirurgia estètica o els derivats dels mateixos.
//...//
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TÍTOL XIV: Reglament de la prestació Assegurança de Salut.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 4t. Naixement de la relació de protecció
La relació de protecció neix a partir de l’acceptació de la Junta Directiva,
prèvia formalització del document d’inscripció i la declaració de salut, el dia
1 del mes següent al de l’ esmentada acceptació; s’estipula pel període de
temps que transcorre des de la data assenyalada fins a 31 de desembre de
l’any en curs i, al seu venciment, es prorrogarà tàcitament per períodes d’un
any. No obstant això, qualsevol de les parts es podrà oposar a la pròrroga de
la cobertura mitjançant la notificació per escrit a l’altra part, efectuada amb
una antelació no inferior a dos mesos respecte de la data de conclusió del
període en curs, i en el cas del mutualista, no inferior a un mes.

Article 4t. Naixement de la relació de protecció
La relació de protecció neix a partir de l’acceptació de la Junta Directiva,
prèvia formalització del document d’inscripció i la declaració de salut,

Els nadons queden incorporats al títol de la unitat assegurada a la que
pertanyin, a partir del seu naixement sempre i quan s'inscriguin com a
assegurats en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del seu naixement.
amb el corresponent dret a gaudir de les cobertures assegurades amb caràcter
immediat.

Els nadons queden incorporats al títol de la unitat assegurada a la que
pertanyin, a partir del seu naixement sempre i quan s'inscriguin com a
assegurats en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del seu naixement.
amb el corresponent dret a gaudir de les cobertures assegurades amb caràcter
immediat.

Les persones menors de 14 anys només es podran incloure dins de la
cobertura si també hi són la persona o les persones que ostentin la seva pàtria
potestat o tutela.

Les persones menors de 14 anys només es podran incloure dins de la
cobertura si també hi són la persona o les persones que ostentin la seva pàtria
potestat o tutela.

Respecte de cada persona protegida, la cobertura s’extingeix per defunció i
per trasllat de residència a l’estranger o per no residir un mínim de 9 mesos
a l’any en territori nacional

Respecte de cada assegurat, la cobertura s’extingeix per defunció i per trasllat
de residència a l’estranger o per no residir un mínim de 9 mesos a l’any en
territori nacional.

Article 5è. Prestacions garantides
Es garanteixen les prestacions següents:
//...//

Article 5è. Prestacions garantides
Es garanteixen les prestacions següents:
//...//
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període en curs, i en el cas del mutualista, no inferior a un mes.
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5.2 Assistència extra hospitalària.- En concepte d’assistència extra
hospitalària, la Mútua assumeix en els termes establerts en aquest Reglament
les despeses següents:
//...//
5.2.8 Les despeses corresponents als següents productes farmacèutics:
//...//

5.2 Assistència extra hospitalària.- En concepte d’assistència extra
hospitalària, la Mútua assumeix en els termes establerts en aquest Reglament
les despeses següents:
//...//
5.2.8 Les despeses corresponents als següents productes farmacèutics, en
les condicions que s’expressen:
//...//

5.2.10 Test genètic de diagnòstic prenatal no invasiu en sang materna:
l’estudi per la detecció d’aneuploïdies mitjançant l’ADN fetal en sang materna
serà autoritzada quan s’acompleixi, com a mínim, una de les següents
condicions:
a) Resultat anormal de la prova de triple screening realitzada durant el
primer trimestre de la gestació.
b) Antecedents personals d’embaràs previ amb trisomia.
c) Presència d’alguna alteració detectada per ecografia fetal en el
seguiment de la prestació.

//...//

//...//

5.4 Rehabilitació.- Per aquest concepte la Mútua assumeix el cost de la
rehabilitació ambulatòria (no hospitalària) de l’assegurat, prescrita per un
metge especialista rehabilitador i practicada en un centre idoni per
fisioterapeutes titulats, dirigida a restituir les disfuncions produïdes per
malaltia o accident. Es cobreixen tractaments per ones de xoc per patologies
de l’aparell locomotor (únicament les relatives a la tendinitis de colze,
rotuliana, aquília, fascitis plantar amb o sense espoló calcani, tendinopaties
dels manegots rotadors amb o sense calcificacions), amb un límit de 8
sessions per persona protegida i any.
//...//

5.4 Rehabilitació.- Per aquest concepte la Mútua assumeix el cost de la
rehabilitació ambulatòria (no hospitalària) de l’assegurat, prescrita per un
metge especialista rehabilitador i practicada en un centre idoni per
fisioterapeutes titulats, dirigida a restituir les disfuncions produïdes per
malaltia o accident. Es cobreixen tractaments per ones de xoc per patologies
de l’aparell locomotor en les condicions establertes per aquest Reglament .
//...//

5.10 Vacunes.- Reemborsament del 90% de les despeses acreditades
derivades directament de vacunacions practicades a l’assegurat incloses a
l’annex

5.10 Vacunes.- Reemborsament del 90% de les despeses acreditades
derivades directament de vacunacions practicades a l’assegurat incloses en
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els calendaris oficials de vacunació de la Comunitat Autònoma de residència
d’aquell.
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Article 11è. Riscos exclosos
Queden expressament excloses i no causen dret a cap prestació les despeses
següents:

Article 11è. Riscos exclosos
Queden expressament excloses i no causen dret a cap prestació les despeses
següents:

11.1 Generades per malalties, defectes, lesions o malformacions en les quals
concorri alguna de les circumstàncies relacionades a continuació, ser:
//...//
11.1.7 Produïdes com a conseqüència de la pràctica professional o
competitiva de qualsevol esport o activitat esportiva, i de tots aquells que
estiguin emparats per el Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, que determina
les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva o per una
assegurança específica d’accidents esportius. Així mateix, queda exclosa la
pràctica d'esports d'aventura i la pràctica com a aficionat d'esports o
d'activitats de risc o que comportin una especial perillositat (entre aquells i
aquelles s'hi inclouen, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els esports
de muntanya, l'escalada, l’espeología, el rafting, el barranquisme, la travessa
de glaciars, el pas de muntanya amb cordada, el descens de muntanya o
downhill, l’enduro de cross country, l’ala delta, el paracaigudisme, el
parapent, el puenting, l’hidrospeed, la motonàutica, l’esquí aquàtic, el surf i
les seves modalitats, els de combat, el rugbi, els toros, els esports hípics, la
caça, la pràctica d'esports aeris, i en general els esports similars als anteriors,
o de nova creació, els quals puguin considerar-se de risc).
//...//

11.1 Generades per malalties, defectes, lesions o malformacions en les quals
concorri alguna de les circumstàncies relacionades a continuació, ser:
//...//
11.1.7 Produïdes com a conseqüència de la pràctica professional o
competitiva de qualsevol esport o activitat esportiva, i de tots aquells que
estiguin emparats per el Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, que determina
les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva o per una
assegurança específica d’accidents esportius. Així mateix, queda exclosa la
pràctica d'esports d'aventura i la pràctica com a aficionat d'esports o
d'activitats de risc o que comportin una especial perillositat (entre aquells i
aquelles s'hi inclouen, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els esports
de muntanya, l'escalada, l’espeología, el rafting, el barranquisme, la travessa
de glaciars, el pas de muntanya amb cordada, el descens de muntanya o
downhill, l’enduro de cross country, l’ala delta, el paracaigudisme, el
parapent, el puenting, l’hidrospeed, la motonàutica, l’esquí aquàtic, el surf i
les seves modalitats, els de combat, el rugbi, els toros, els esports hípics, la
caça, l’esquí fora de pistes, la pràctica d'esports aeris, i en general els esports
similars als anteriors, o de nova creació, els quals puguin considerar-se de
risc).
//...//

11.2 Generades pels tractaments següents:
//...//

11.2 Generades pels tractaments següents:
//...//

11.2.2 Tractament del bruxisme –llevat la correcció dels seus efectes en
l’articulació temporo-mandibular (ATM) mitjançant intervenció quirúrgica, la
qual està coberta per l’assegurança- la diàlisi i l’hemodiàlisi. Tanmateix,
queden expressament cobertes la diàlisi i l’hemodiàlisi en cas d’urgència o
d’insuficiència renal aguda.
//...//
11.2.13 Intervencions amb làser quirúrgic o cosmètic llevat de les següents:

11.2.2 Tractament del bruxisme –llevat la correcció dels seus efectes en
l’articulació temporo-mandibular (ATM) mitjançant intervenció quirúrgica, la
qual està coberta per l’assegurança.
//...//
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11.2.13 Intervencions amb làser quirúrgic o cosmètic llevat de les següents:
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•

•
•
•
•
//...//

Correcció quirúrgica de defectes de refracció ocular mitjançant LASIK
o altres tècniques quan el nombre de diòptries, derivades d’una
mateixa malaltia o patologia ocular, sigui igual o superior a cinc en
un mateix ull.
Làsers Yag, Argo, Diode i d’Hipertèrmia utilitzats en oftalmologia.
Làser quirúrgic per al tractament de la hipertròfia benigna prostàtica.
Làser quirúrgic per al tractament de la hipertròfia de cornets i
l’amigdaloadenoidectomia.
Làser per a la fragmentació o destrucció del càlculs urinaris associat
a tècniques endoscòpiques (lasertrípsia endoureteral).

11.2.16 Consultes, serveis i tractaments amb finalitats purament estètiques
o cosmètiques. Tanmateix, queden inclosos els següents:
•
•
•
//...//

Consultes a endocrinòlegs o dietistes a causa d’obesitat.
Tractaments de cirurgia dermatològica menor per lesions
patològiques mínimes de tipus benigne.
Cobertura de la remodelació mamària contra lateral, en cas de càncer.

•

•
•
•
•
//...//

Correcció quirúrgica de defectes de refracció ocular mitjançant làser
o altres tècniques quan el nombre de diòptries, derivades d’una
mateixa malaltia o patologia ocular, sigui igual o superior a cinc en
un mateix ull.
Làsers Yag, Argo, Diode i d’Hipertèrmia utilitzats en oftalmologia.
Làser quirúrgic per al tractament de la hipertròfia benigna prostàtica.
Làser quirúrgic per al tractament de la hipertròfia de cornets i
l’amigdaloadenoidectomia.
Làser per a la fragmentació o destrucció del càlculs urinaris associat
a tècniques endoscòpiques (lasertrípsia endoureteral).

11.2.16 Consultes, serveis i tractaments amb finalitats estètiques o
cosmètiques, o derivats dels mateixos . Tanmateix, queden inclosos els
següents:
•
•
•
//...//

Consultes a endocrinòlegs o dietistes a causa d’obesitat.
Tractaments de cirurgia dermatològica menor per lesions
patològiques mínimes de tipus benigne.
Remodelació mamària contra lateral, en cas de neoplàsia de mama .

Article 13è. Quotes
Les quotes anuals corresponents a aquesta Secció són les establertes en
l’annex d’aquest reglament i poden ser abonades mitjançant rebuts mensuals,
trimestrals o semestrals.

Article 13è. Quotes
Les quotes anuals corresponents a aquesta Secció són les establertes en
l’annex d’aquest reglament i poden ser abonades mitjançant rebuts mensuals.

Secció 2a. Indemnització per pròtesi
//...//

Secció 2a. Indemnització per pròtesi
//...//

Article 5è. Accés a les indemnitzacions garantides
Es tindrà dret a percebre la indemnització econòmica garantida sempre que
l’assegurat compleixi totes les condicions següents:
//...//

Article 5è. Accés a les indemnitzacions garantides
Es tindrà dret a percebre les prestacions garantides sempre que l’assegurat
compleixi totes les condicions següents:
//...//
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Article 7è. Exclusions
Queden expressament excloses d’aquesta assegurança les prestacions
següents:
//...//

Article 7è. Exclusions
Queden expressament excloses d’aquesta assegurança les prestacions
següents:
//...//

7.2.6 Produïdes com a conseqüència de la pràctica professional o competitiva
de qualsevol esport, de la realització federada de qualsevol tipus d’esport, de
la pràctica d’esports d’aventura i de la pràctica com afeccionat d’esports o
d’activitats de risc o que comportin una especial perillositat (entre aquells i
aquelles s’hi inclouen, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els esports
de muntanya, l’escalada, els de combat, el rugbi, els toros, els esports hípics,
la caça, la pràctica d’esports aeris, i en general els esports similars als
anteriors, o de nova creació, els quals puguin considerar-se de risc).

7.2.6 Produïdes com a conseqüència de la pràctica professional o competitiva
de qualsevol tipus d’esport o activitat esportiva , de la realització federada de
qualsevol tipus d’esport, de la pràctica d’esports d’aventura i de la pràctica
com afeccionat d’esports o d’activitats de risc o que comportin una especial
perillositat (entre aquells i aquelles s’hi inclouen, a títol merament enunciatiu
i no limitatiu, els esports de muntanya, l’escalada, els de combat, el rugbi,
els toros, els esports hípics, la caça, la pràctica d’esports aeris, i en general
els esports similars als anteriors, o de nova creació, els quals puguin
considerar-se de risc).

7.2.15 Prestacions superades per altres disponibles i cobertes, i prestacions
requerides per motius purament estètics.
//...//

7.2.15 Prestacions superades per altres disponibles i cobertes, i prestacions
requerides per motius estètics o derivades de les mateixes.
//...//

Article 8è. Quotes
Les quotes anuals corresponents a aquesta Secció figuren a l’annex d’aquest
reglament, i podran ser abonades mitjançant rebuts mensuals, trimestrals o
semestrals.

Article 8è. Quotes
Les quotes anuals corresponents a aquesta Secció figuren a l’annex d’aquest
reglament, i podran ser abonades mitjançant rebuts mensuals.

Annex

Annex

Períodes de carència
Les prestacions que la Mútua assumeix en virtut de la pòlissa es facilitaran
des de la data en vigor del contracte per a cadascun dels assegurats, llevat de
les relacionades a continuació, les quals tenen els períodes de carència que
seguidament s'estableixen, pel que fa a l’assistència extra-hospitalària:

Períodes de carència
Les prestacions que la Mútua assumeix en virtut de la pòlissa es facilitaran
des de la data en vigor del contracte per a cadascun dels assegurats, llevat de
les relacionades a continuació, les quals tenen els períodes de carència que
seguidament s'estableixen:

•

Visita ambulatòria preventiva a centres concertats: 10 mesos.
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•

Visita ambulatòria preventiva a centres concertats: 10 mesos.
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•

•

•
•

Nadons: les prestacions per assistència als nadons fills de
mutualistes o persones protegides que en el moment del part hagin
finalitzat el període de carència corresponent, gaudiran del dret a la
cobertura d'aquesta assegurança sense període de carència, sempre i
quan s'inscriguin com a persones protegides en el termini de 15 dies
hàbils comptats a partir del seu naixement.
Part: 10 mesos. tanmateix, sempre que en la data prevista per al part
hagi finalitzat el període de carència però aquell es produeixi
prematurament, es tindran els mateixos drets com si hagués
transcorregut totalment el període de carència. es tindrà dret a les
prestacions autoritzables relacionades amb la gestació sempre que el
part estigués cobert d'acord amb els requisits exposats.
Vasectomia i esterilització tubàrica: 12 mesos.
Reproducció assistida: 6 anys per a cadascun d'ambdós membres de
la parella.

//...//

•

•

•
•
•
//...//

Límits màxims d'indemnització per les prestacions de pediatria i ginecologia
efectuades per professionals aliens al Quadre Facultatiu i de Serveis
Assistencials Autoritzats.

Nadons: les prestacions per assistència als nadons fills de
mutualistes o assegurats que en el moment del part hagin finalitzat
el període de carència corresponent, gaudiran del dret a la cobertura
d'aquesta assegurança sense període de carència, sempre i quan
s'inscriguin com a assegurats en el termini de 15 dies hàbils comptats
a partir del seu naixement.
Part: 10 mesos. tanmateix, sempre que en la data prevista per al part
hagi finalitzat el període de carència però aquell es produeixi
prematurament, es tindran els mateixos drets com si hagués
transcorregut totalment el període de carència. es tindrà dret a les
prestacions autoritzables relacionades amb la gestació sempre que el
part estigués cobert d'acord amb els requisits exposats.
Vasectomia i esterilització tubàrica: 12 mesos.
Reproducció assistida: 6 anys per a cadascun d'ambdós membres de
la parella.

Test genètic de diagnòstic prenatal no invasiu en sang materna: 10
mesos.

Límits màxims d'indemnització per les prestacions de pediatria i ginecologia
efectuades per professionals aliens al Quadre Facultatiu i de Serveis
Assistencials Autoritzats.

Test diagnòstic prenatal no invasiu
Assistència en Viatge

Assistència en Viatge

Condicions generals

Condicions generals

10.-La Prima

10.-La Prima

10.1.Pagament de l'assegurança (Primes):

10.1.Pagament de l'assegurança (Primes):
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Màxim absolut

475,00 €

30 | 41

El prenedor de l'assegurança està obligat al pagament de la prima anual des
del moment de la perfecció del contracte. Tot i el caràcter anual de la prima,
podrà ser abonada mitjançant rebuts mensuals, trimestrals o semestrals; en
aquests casos, s'aplicarà el recàrrec que correspongui.
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El prenedor de l'assegurança està obligat al pagament de la prima anual des
del moment de la perfecció del contracte. Tot i el caràcter anual de la prima,
podrà ser abonada mitjançant rebuts mensuals.

31 | 41

TÍTOL XX: Reglament del Subsidi Econòmic d’Incapacitat Professional i Hospitalària.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 10è. . Riscos Exclosos.
No podran gaudir de qualsevol de les indemnitzacions descrites anteriorment
els ingressos hospitalaris i les malalties originades per qualsevol de les
circumstàncies següents:

Article 10è. . Riscos Exclosos.
No podran gaudir de qualsevol de les indemnitzacions descrites anteriorment
els ingressos hospitalaris i les malalties originades per qualsevol de les
circumstàncies següents:

- Internaments per a diagnòstics i reconeixements sistemàtics, cures de repòs,
períodes d’aïllament, i per a tractaments exclusivament estètics, sempre que
no siguin, en aquest darrer cas, per causa derivada d'accident o defecte
congènit a excepció de la reconstrucció mamària per mastectomia i
reconstrucció bilateral.
//...//

- Internaments per a diagnòstics i reconeixements sistemàtics, cures de repòs,
períodes d’aïllament, i per a tractaments estètics o derivats dels mateixos,
sempre que no siguin, en aquest darrer cas, per causa derivada d'accident o
defecte congènit a excepció de la reconstrucció mamària per mastectomia i
reconstrucció bilateral.
//...//
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TÍTOL XXI: Reglament de la prestació d’Incapacitat Permanent Absoluta.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 3r. Durada de la Prestació.
Aquesta assegurança té una durada d’un any, prorrogant-se, anualment, fins
la data màxima de venciment definida en el títol de subscripció.
La percepció de la renda d’incapacitat permanent absoluta finalitza a la data
màxima de venciment. No obstant, s’estableix un període mínim de percepció
de la renda, en cas de supervivència, de cinc anys a comptar des de la
declaració d’Incapacitat Permanent Absoluta.

Article 3r. Durada de la Prestació.
Aquesta assegurança té una durada d’un any, prorrogant-se, anualment, fins
la data màxima de venciment definida en el títol de subscripció.
El dret a la percepció d’aquesta prestació comença a la data en que es
reconeix la situació d’incapacitat permanent absoluta i finalitza a la data
màxima de venciment. No obstant, s’estableix un període mínim de percepció
de la renda, en cas de supervivència, de cinc anys a comptar des de la
declaració d’Incapacitat Permanent Absoluta.

Article 6è. Exclusions
El risc d’Incapacitat Permanent i Absoluta està cobert sigui quina sigui la
causa, sense cap limitació territorial ni professional.
//...//
e) Les lesions o les conseqüències d’intervencions quirúrgiques o
tractaments que es realitzin per raons diferents a les sanitàries, com
els processos de cirurgia estètica.
//...//

Article 6è. Exclusions
El risc d’Incapacitat Permanent i Absoluta està cobert sigui quina sigui la
causa, sense cap limitació territorial ni professional.
//...//
e) Les lesions o les conseqüències d’intervencions quirúrgiques o
tractaments que es realitzin per raons diferents a les sanitàries, com
els processos de cirurgia estètica o derivats dels mateixos .
//...//
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TÍTOL XXIV : Reglament de la prestació complementaria d’Exoneració per Incapacitat Permanent Absoluta.
REDACCIÓ ACTUAL:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

Article 7è. Exclusions
El risc d’Incapacitat Permanent i Absoluta està cobert sigui quina sigui la
causa, sense cap limitació territorial ni professional.
No obstant això, resten excloses de la prestació les situacions produïdes per
alguna de les causes següents:
//...//
e) Les lesions o les conseqüències d’intervencions quirúrgiques o
tractaments que es realitzin per raons diferents a les sanitàries, com
els processos de cirurgia estètica.
//...//

Article 7è. Exclusions
El risc d’Incapacitat Permanent i Absoluta està cobert sigui quina sigui la
causa, sense cap limitació territorial ni professional.
No obstant això, resten excloses de la prestació les situacions produïdes per
alguna de les causes següents:
//...//
e) Les lesions o les conseqüències d’intervencions quirúrgiques o
tractaments que es realitzin per raons diferents a les sanitàries, com
els processos de cirurgia estètica o derivats dels mateixos .
//...//
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Punt 7è de l’ordre del dia
Examen i aprovació, si escau, de les modificacions introduïdes als barems
dels subsidis econòmics d’intervencions quirúrgiques i despeses mèdiques.
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ACTUAL BAREM DE PUNTS ASSIGNATS A INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Codi

Codi

Punts

Punts

1. CIRURGIA GENERAL

1. CIRURGIA GENERAL

0100 Laparotomia i secció de brides ......................................... 4

0100 Laparotomia i secció de brides. Adherències de l’ovari ........ 4

5. OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

5. OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

0469 Dilatació i raspat uterí ginecològic: Diagnòstic i terapèutic .. 3

0469 Dilatació i raspat uterí ginecològic: Diagnòstic i terapèutic.
Endometrectomia ...................................................................... 3

7. CIRURGIA CARDIO-VASCULAR

7. CIRURGIA CARDIO-VASCULAR

0667 Defectes septals .......................................................... 20

0667 Defectes septals (reparació quirúrgica amb sutura o pegat) 20
0692 Defectes septals (reparació amb dispositiu percutanicateterisme) ......................................................................... 10
NOU CODI

8. TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

8. TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

0705 Ferides de menor quantia (sutura, lligaments, exèresi, cos
estrany subcutani, etc)............................................................... 1

0705 Ferides de menor quantia (sutura, exèresi, cos estrany
subcutani) .................................................................................. 1
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ACTUAL BAREM DE PUNTS ASSIGNATS A INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Codi

Codi

Punts

Punts

B. TIPUS D’EXPLORACIONS

B. TIPUS D’EXPLORACIONS

1415 Fibroscòpies digestives, càpsula endoscòpica (les diverses
exploracions realitzades a la mateixa data es valoraran d'acord amb l'art
4.1 del Reglament) ................................................................... 2

1415 Fibroscòpies digestives, càpsula endoscòpica, anuscòpia (les
diverses exploracions realitzades a la mateixa data es valoraran d'acord
amb l'art 4.1 del Reglament) ...................................................... 2

1426 Ventriculogammagrafia isotòpica ................................... 2,5

1426 Ventriculogammagrafia i limfogammagrafia isotòpica ....... 2,5

D. TRACTAMENTS ESPECIALS

D. TRACTAMENTS ESPECIALS

1440 Radioteràpia profunda, tècniques de braquiteràpia i crioteràpia
per al tractament de neoplàsies (tractament complet) .................. 10

1440 Radioteràpia profunda, tècniques de braquiteràpia i crioteràpia
per al tractament de neoplàsies (tractament complet, inclou marcador
fiducial) ................................................................................. 10

E. ODONTOLOGIA
1477 Curetatge no quirúrgic periodontal tancat, raspats periodontals
.................................................................................... 1
ELIMINACIÓ CODI
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ACTUAL BAREM DE PUNTS ASSIGNATS A DESPESES MÈDIQUES I
ADOPCIONS

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

TM Codi Malaltia

TM Codi Malaltia

Punts

Punts

1. MALALTIES INFECCIOSES PARASITÀRIES

1. MALALTIES INFECCIOSES PARASITÀRIES

A 001 Malaltia infecciosa intestinal provada ............................. 3

A 001 Malaltia infecciosa digestiva provada ................................ 3

A 002 Sospita malaltia intestinal infecciosa.............................. 1

A 002 Sospita malaltia digestiva infecciosa ................................. 1

A 011 Altres exantemes virals ................................................. 1

A 011 Virus del papil·loma humà i altres exantemes virals ............ 1

A 021 Candidiasi (s’exclou urogenital) ..................................... 1

A 021 Candidiasi (s’exclou urogenital). Pitiriasi versicolor ............. 1

4. MALALTIES DE LA SANG

4. MALALTIES DE LA SANG

A 073 Anèmia ferropènica (s’exclou anèmia de l’embaràs, part i
puerperi) .................................................................................. 3

A 073 Anèmia ferropènica (s’exclou anèmia de l’embaràs, part i
puerperi) (una vegada per intervals trimestrals) ............................. 3

6. MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS, ÒRGANS DELS SENTITS

6. MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS, ÒRGANS DELS SENTITS

A 119 Neuropaties perifèriques, neuroma de Morton, síndrome del
túnel carpià .............................................................................. 1

A 119 Neuropaties perifèriques, neuroma de Morton, síndrome del
túnel carpià, síndrome de Südeck ............................................... 1

7. MALALTIES DE L’APARELL CIRCULATORI

7. MALALTIES DE L’APARELL CIRCULATORI

C 164 Malaltia vàlvula cardíaca no reumàtica, N, E ND (Es pagarà
una sola vegada independentment de la vàlvula afectada) ............ 10

C 164 Malaltia funcional vàlvula cardíaca (Es pagarà una sola vegada
independentment de la vàlvula afectada) ................................... 10
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ACTUAL BAREM DE PUNTS ASSIGNATS A DESPESES MÈDIQUES I
ADOPCIONS

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

TM Codi Malaltia

TM Codi Malaltia

Punts

Punts

9. MALALTIES DE L’APARELL DIGESTIU

9. MALALTIES DE L’APARELL DIGESTIU

C 220 Cirrosi i altres malalties hepàtiques ................................ 7

C 220 Cirrosi, esteatosi hepàtica i altres malalties hepàtiques ....... 7

C 222 Gastritis crònica, Duodenitis crònica. Colitis isquèmica crónica
i altres colitis cròniques. Gastropatia ........................................... 6

C 222 Gastritis crònica, Duodenitis crònica. Colitis isquèmica crònica
i altres colitis cròniques. Gastropatia portal. Panniculitis mesentèrica6

10. MALALTIES DE L’APARELL GENITOURINARI

10. MALALTIES DE L’APARELL GENITOURINARI

A 275 Vulvitis, vaginitis no especificada, anexitis, vulvovaginitis . 2

A 275 Vulvitis, vaginitis no especificada, annexitis, vulvovaginitis,
endometritis ............................................................................. 2

11. MALALTIES DE LA PELL I TEIXIT CELLULAR SUBCUTANI

11. MALALTIES DE LA PELL I TEIXIT CELLULAR SUBCUTANI

A 286 Furóncol, cel·lulitis abscés, hidrosadenitis, miositis
(tractament mèdic) .................................................................... 1

A 286 Furóncol, cel·lulitis abscés, hidrosadenitis, miositis
(tractament mèdic), mussol ........................................................ 1

C 289 Dermatitis atòpica, èczema (independentment de la
localització i del tipus, s’exclou el seborreic), urticària crònica, malaltia
de Darier, malaltia de Grover, liquen, rosàcia ................................ 3

C 289 Dermatitis atòpica, èczema (independentment de la localització
i del tipus, s’exclou el seborreic), urticària crònica, malaltia de Darier,
malaltia de Grover, liquen, rosàcia, blefaritis eccematosa crónica ... 3

14. ÒPTICA

14. ÒPTICA

Nota: Les ulleres es pagaran com a màxim una vegada cada dos anys

Nota: Les ulleres es pagaran com a màxim una vegada en intervals de
dos anys
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Punt 8è de l’ordre del dia
Examen i resolució sobre el projecte de pressupost que presenta la Junta
Directiva per a l’exercici de l’any 2022.
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P R E SUP UE ST O 2022
P RES T AC IONES Y GAS T OS

REAL 2021

P RES UP . 2022

C UOT AS E INGRES OS

REAL 2021

P RES UP . 2022

T OT AL P RES T AC IONES S EG. DIREC T O

19. 483. 792,17

21. 093. 599,66

T OT AL C UOT AS DEV . S EG. DIREC T O

45. 813. 593,96

47. 127. 001,31

S EGUROS NO V IDA

S EGUROS NO V IDA

16. 287. 777,64

16. 886. 041,28

24. 915. 347,51

25. 047. 364,35

PRESTACIÓN INC. TRANSITORIA
PRESTACIÓN INC. PROF. PARCIAL

3.106.710,83
711.000,00

3.161.078,27
723.442,50

CUOTAS INCAP. TRANSITORIA
CUOTAS INCAP. PROF PARCIAL

4.509.534,05
953.089,19

4.518.282,89
956.916,76

PRESTACIÓN INTERV. QUIRÚRGICAS

CUOTAS INTERV.QUIRURGICAS

1.331.773,47

1.358.408,94

1.814.889,09

1.761.366,79

PRESTACIÓN HOSPITALIZACIÓN
PRESTACIÓN GASTOS MÉDICOS

450.100,92
676.518,21

459.102,94
690.048,57

CUOTAS HOSPITALIZACIÓN
CUOTAS GASTOS MÉDICOS

708.849,46
881.522,73

708.428,40
856.638,24

PRESTACIÓN MUERTE ACCIDENTE
PRESTACIÓN DE DEPENDENCIA

0,00
111.337,35

50.000,00
158.838,72

CUOTAS MUERTE ACCIDENTE
CUOTAS DEPENDENCIA

65.763,09
313.627,42

69.882,20
341.903,17

CUOTAS INVALIDEZ PERMANENTE

PRESTACIÓN INVAL. PERMANENTE

130.000,00

230.000,00

9.636.491,51

9.829.221,34

128.445,35

136.500,00

5.400,00

89.400,00

3. 196. 014,53

4. 207. 558,38

PRESTACIÓN GASTOS DEFUNCIÓN
PRESTACIONES SEGUROS DE AHORRO

99.166,98
3.039.805,76

88.649,27
3.933.893,34

PRESTACIONES SEGUROS DE RENTAS
PRESTACIONES SEGUROS DE RIESGO

9.044,91
47.996,88

31.015,44
154.000,33

SEGURO SALUD
SERVICIO ENTIERRO
RENTA INVALIDEZ
S EGUROS V IDA

REAS EGURO C EDIDO

15. 712. 585,18

15. 875. 072,91

14.916.196,43
796.388,75

15.045.935,04
829.137,87

CUOTAS NO VIDA
CUOTAS VIDA

450.471,05

467.550,46

13.648.864,69

13.719.716,90

CUOTAS SERVICIO ENTIERRO

795.449,07

841.044,66

CUOTAS IPA

773.287,67

805.633,88

20. 898. 246,45

22. 079. 636,96

59.400,74
14.376.057,81

57.216,11
15.281.694,30

3.919.726,44
542.987,32
143.896,68

4.218.000,00
528.557,26
55.000,00

CUOTAS PPA - Movilizaciones
CUOTAS RENTAS VITALICIAS

142.220,39
0,00

179.000,00
0,00

CUOTAS TEMPORAL RENOVABLE
CUOTAS VIUDEDAD

416.273,40
816.355,04

473.961,00
769.799,32

CUOTAS ORFANDAD
CUOTAS EXONERACIÓN

481.198,45
130,18

516.125,97
283,00

REAS EGURO C EDIDO

11. 895. 687,93

13. 009. 269,52

9.941.512,63
0,00
1.249.285,02

11.036.993,88
266.300,44
1.235.855,17

704.890,28

470.120,03

5. 643. 540,04

6. 356. 685,93

CUOTAS SEGURO SALUD

S EGUROS V IDA
CUOTAS DEFUNCIÓN
CUOTAS AHORRO FUTURO - Periódicas
CUOTAS AHORRO FUTURO - Únicas
CUOTAS PPA - Periódicas
CUOTAS PPA - Únicas

NO VIDA - PREST. A CARGO REASEG. CEDIDO
VIDA - PREST. A CARGO REASEG. CEDIDO
NO VIDA - COMISIONES Y PART. BENEFICIOS
VIDA - COMISIONES Y PART. BENEFICIOS

GAS T OS DE ADMINIS T RAC IÓN
GASTOS PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS ARTÍCULO 22.3 ESTATUTOS
GASTOS DIVERSOS Y DE ADQUISICIÓN
TRIBUTOS
GAS T OS INMOV . MAT . E INV .

OT ROS GAS T OS
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS EXTRAORDINARIOS

4. 789. 866,73

5. 242. 633,91

2.933.665,95

3.171.193,97

70.420,28

70.669,60

32.910,49

44.687,12

1.555.718,21
197.151,80

1.698.945,05
257.138,17

0,00

0,00

426. 814,58

472. 411,35

426.814,58
0,00

472.411,35
0,00

INGRES OS F INANC IEROS
INGRESOS FINANCIEROS NO VIDA
INGRESOS FINANCIEROS VIDA

INGRES OS INMOV . MAT . E INV .

OT ROS INGRES OS
INGRESOS POR ALQUILERES
OTROS INGRESOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

DOT AC IONES

179. 353. 346,34

201. 079. 104,21

169.856.018,39

190.634.763,51

9.335.981,10
1.515,79

10.276.205,48
1.515,79

159.831,06

166.619,43

219. 766. 405,00

243. 762. 822,04

793.406,45

487.781,02

2.554.157,58

1.463.343,07

223. 113. 969,03

245. 713. 946,13

DOTACIÓN PROV. VIDA
DOTACIÓN PROV. NO VIDA
DOTACIÓN PROV. INSOLVENCIAS
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN
S UBT OT AL
IMPUESTO S/BENEFICIOS
SUPERÁVIT EJERCICIO
T OT AL
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INGRES OS P OR P ROV IS IONES
INGRESOS PROV. VIDA
INGRESOS PROV. NO VIDA
INGRESOS PROV. INSOLVENCIAS

59.725,20

65.539,91

5.583.814,84

6.291.146,02

806,09

0,00

27. 427,84

27. 474,10

13.830,84
12.882,56

14.591,54
12.882,56

714,44

0,00

159. 732. 913,17

179. 193. 515,27

150.928.690,10

169.856.018,38

8.802.692,21
1.530,86

9.335.981,10
1.515,79

0,00

0,00

223. 113. 969,03

245. 713. 946,13

INGRESOS DET. INV. FINANCIERAS
S UBT OT AL

PÉRDIDA EJERCICIO
T OT AL

-

-

223. 113. 969,03

245. 713. 946,13
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