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Estadística oficial del sector assegurador supervisat per la Generalitat de Catalunya 

El sector assegurador supervisat per la Generalitat supera la pandèmia i suma 
un balanç agregat de 299,7 M€ el 2021, un 0,9% més que l’any anterior 

• Les 27 mutualitats de previsió social i l’asseguradora societat anònima inscrites 
al registre de la Generalitat van donar cobertura a 657.462 persones, el que va 
suposar un increment del 0,8%  

• La facturació per quotes va créixer un 1,8% i es va assolir un notable increment 
del resultat econòmic, que se situa en 4,7 milions d’euros agregats, un 53,9% 
més que el 2020 

• Destaquen les bones xifres de solvència, amb un superàvit del 303% en capital 
de solvència obligatori i del 769% en capital mínim obligatori 
 

Les 27 mutualitats de previsió social i l’asseguradora societat anònima inscrites l’any 2021 en 
els registres de la Generalitat, actives i supervisades pel Departament d’Economia i Hisenda, 
van mantenir l’any passat el creixement de les principals magnituds, una vegada superats els 
pitjors efectes de la pandèmia de la COVID-19. Així, aquestes entitats van tancar l’exercici 
passat amb un balanç agregat de 299,7 milions d’euros, el que va suposar un creixement del 
0,9% sobre el 2020.   

Pel que fa a la cobertura als assegurats, va arribar a 657.462 persones, un 0,8% més que el 
2020, mentre que el volum de negoci va ser de 76,35 milions d’euros en primes 
d’assegurança, un 1,8% més. També es va aconseguir un notable increment del resultat 
econòmic, que es va situar en els 4,7 milions d’euros agregats, un 53,9% més. 

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 general de Política Financera, Assegurances i Tresor, Josep Maria 
Sánchez, si es miren les dades amb una perspectiva global, “estem davant d’un sector 
consolidat i sòlid en termes de solvència, i es constata la represa del creixement de les 
principals magnituds, una vegada superada l’etapa anòmala sota els efectes de la 
pandèmia”. Josep Maria Sánchez ha realitzat aquestes declaracions durant la seva 
intervenció en la novena Trobada de Mutualitats de Catalunya celebrada aquest matí a 
Barcelona. 

En aquest sentit, destaquen, per exemple, els elevats superàvits del capital de solvència 
obligatori del 303% i del 769% del capital mínim exigit per la legislació europea. Aquesta 

https://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_control/arxius/Mutualitats_de_previsio_social/Dades_estadistiques_i_comptables/dades_agregades/Dades-any-2021.pdf
https://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_control/arxius/Mutualitats_de_previsio_social/Dades_estadistiques_i_comptables/dades_agregades/Dades-any-2021.pdf
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fortalesa del sector en termes de solvència permet afirmar que el sector té un gran potencial 
per afrontar nous reptes de futur. 

 
 

2021 2020 % variació 

Nombre de persones assegurades 657.462 652.174 +0,81% 

Balanç agregat (en euros) 299.700.412 297.041.270 +0,90% 

Facturació per quotes 
d’assegurança (en euros) 

76.348.367 75.011.091 +1,78% 

Resultats de l’exercici  (en euros) 4.699.527 3.053.070 +53,93%  

 
Resum de dades i mapa interactiu 
 
La informació detallada de les IQS 2021 està disponible al web del Departament d’Economia 
i Hisenda: 
 
https://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_control/arxius/Mutualitats_de
_previsio_social/Dades_estadistiques_i_comptables/dades_agregades/Dades-any-
2021.pdf 
 
Aquest any, com a novetat, també es pot consultar al web del Departament d’Economia i 
Hisenda un resum de les principals dades de l’Informe, en format interactiu  
 
I es continua oferint el  mapa interactiu, amb la foto de totes les entitats del sector que operen 
a Catalunya, amb contingut sobre el seu domicili fiscal, el nombre d’assegurats i la prestació 
principal que ofereixen, amb dades actualitzades.  
 

https://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_control/arxius/Mutualitats_de_previsio_social/Dades_estadistiques_i_comptables/dades_agregades/Dades-any-2021.pdf
https://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_control/arxius/Mutualitats_de_previsio_social/Dades_estadistiques_i_comptables/dades_agregades/Dades-any-2021.pdf
https://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_control/arxius/Mutualitats_de_previsio_social/Dades_estadistiques_i_comptables/dades_agregades/Dades-any-2021.pdf
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/assegurances/control-supervisio/mutualitats-previsio-social/dades-economiques/agregades/
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%7Cmtorrentc%40gencat.cat%7Cc35550736b2c411a67d608d9a9dd0cdf%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637727589142085609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5EWuwahzU4RpT4QfqR6DghydI%2B2PwxB2cZiIB0ACwYU%3D&reserved=0

