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Estadística oficial del sector assegurador supervisat per la Generalitat  

El sector de mutualitats de previsió social i altres asseguradores a Catalunya suma 
un balanç agregat de 297 milions d’euros l’any 2020, un 3,15% més que l’any 2019 

• El nombre de persones assegurades baixa un 11% respecte al 2019, però s’incrementa 
un 5% respecte al 2018 

• Destaquen els indicadors de solvència d’aquestes entitats, malgrat l’impacte de la 
pandèmia de la COVI-19 

Les 29 mutualitats de previsió social i asseguradores inscrites l’any 2020 en els registres de la 
Generalitat, actives i supervisades pel Departament d’Economia i Hisenda van tancar l’exercici 
donant cobertura a 652.174 persones, un 11% menys que el 2019; un volum de negoci de 75,01 
milions d’euros en primes d’assegurança, el que significa un descens de l’1,63 %; i amb un balanç 
agregat de 297 milions d’euros, un 3,15% més que l’any 2019.   

Aquestes són algunes de les dades que es poden trobar a l’Informe anual de les mutualitats 
de previsió social i altres entitats asseguradores que elabora anualment la Direcció general 
de Política Financera, Assegurances i Tresor amb les declaracions d’Informació Quantitativa de 
Solvència (IQS) trameses per les mateixes entitats. Un document en el qual es pot trobar 
informació tant pel que fa al negoci assegurador (nombre d’assegurats, ingressos per quotes i 
sinistralitat), com al patrimoni gestionat, el seu valor econòmic i la seva evolució durant els darrers 
tres anys. 

Segons el director de Política Financera, Assegurances i Tresor, Josep Maria Sánchez, si es 
miren les dades amb una perspectiva global, “el sector es caracteritza per l’estabilitat, la 
fermesa i una situació de solvència molt saludable tot i els efectes de la pandèmia de la 
COVID-19”. En aquest sentit, destaquen per exemple, els elevats superàvits del capital de 
solvència de 128,5 milions d’euros, més del 300% del mínim exigit per la legislació europea; el 
nombre d’assegurats que ha crescut un 5% del 2018 al 2020 (de 621.453 a 652.174); o els 
beneficis recollits, els quals pràcticament s’han doblat en els darrers tres anys, tot i disminuir el 
nombre d’entitats.  

Beneficis 2018 2019 2020 

Nombre d’entitats 30 28 29 

Resultats de l’exercici  (en 
euros) 

1.539.358 4.002.704 3.020.185 

 
Aquest any, com a novetat, també es pot consultar al web del Departament d’Economia i 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_control/arxius/Mutualitats_de_previsio_social/Dades_estadistiques_i_comptables/dades_agregades/Dades-any-2020.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_control/arxius/Mutualitats_de_previsio_social/Dades_estadistiques_i_comptables/dades_agregades/Dades-any-2020.pdf


  

Hisenda un mapa interactiu que ofereix una foto de les entitats del sector que operen a 
Catalunya, amb contingut sobre el seu domicili, el nombre d’assegurats i la prestació principal 
que ofereixen.  
  
La informació detallada de les IQS 2020 està disponible al web del Departament d’Economia i 
Hisenda.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feconomia.gencat.cat%2Fca%2Fambits-actuacio%2Fassegurances%2Fcontrol-supervisio%2Fmutualitats-previsio-social%2Fradiografia-sector%2F&data=04%7C01%7Cadiazb%40gencat.cat%7Ca8c7a4e672f146143c9a08d9aa065ae2%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637727766528754838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=t%2BYbgg0Rf90mPiDgsWqF8KVqsnYxp5OHjX39so1tBBY%3D&reserved=0
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_control/arxius/Mutualitats_de_previsio_social/Dades_estadistiques_i_comptables/dades_agregades/Dades-any-2020.pdf

