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Algunes de les dades més significatives presentades en l’Assemblea: 

 

 Gairebé 4.000 professionals al servei de la salut de les persones. Un gran 

equip de professionals amb competències al servei de les persones en els camps sanitari, 

sociosanitari, social, d’assegurament i de logística sanitària. Amb formació 

majoritàriament universitària, especialitzats en més de 150 disciplines distintes. L’any 

2015 més de 1.500 estudiants han rebut formació pràctica a MútuaTerrassa.  

 

 Atenció diària a 13.000 persones en els diferents àmbits de servei. Àmbits 

Assegurador, Assistencial i d’atenció a la dependència. Arreu de Catalunya, i 

fonamentalment al Vallès. 

 

 Nivell Advanced del Global Compact pel Pacte Mundial de les Nacions 

Unides. Fruit de la trajectòria de gestió responsable del conjunt de persones i 

professionals que formen MútuaTerrassa, que queda reflectit en el 5è Informe de 

compromís social publicat per l’Entitat aquest any 2015. Només una setantena 

d’empreses a tot l’Estat espanyol han assolit aquest màxim nivell. 
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Presentació de les dades corresponents a l’exercici 2015 
 
 

 

 

MútuaTerrassa es consolida com l’entitat de benefici social líder al Vallès. 
 



 Primer premi internacional a l’excel·lència en responsabilitat 

corporativa. Awards 2015, atorgat per la  International Hospital Federation (IHF), en 

el 39è Congrés mundial d’hospitals celebrat a Chicago, l’octubre de 2015. Primer premi a 

MútuaTerrassa per a la Fundació Integralia Vallès, com a projecte modèlic d’integració 

professional per a persones amb discapacitat física. A data d’avui, 43 professionals 

especialitzats en l’atenció telefònica treballen en aquest Centre Especial de Treball, 

oferint servei de “contact center” a més de 200.000 persones. 

 

 Resultat de l’exercici 2015 destinat a la millora dels serveis. Fruit de la 

gestió rigorosa continuada seguim millorant la prestació de serveis a les persones, que 

és la nostra raó de ser. Els resultats de l’exercici 2015, que a nivell consolidat han estat 

de 1,027 M€, continuen dins l’entitat per fer front als requeriments dels nous serveis. 

 
Aquests fets, que s’han posat de relleu amb motiu de la celebració de l’Assemblea 

General Ordinària anual de l’entitat, posicionen a Mútua de Terrassa com l’entitat de 

benefici social més rellevant del Vallès. 

 

 

Fundada l'any 1900, MútuaTerrassa és una entitat 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 

en l'àmbit geogràfic fonamentalment de Catalunya i en algunes activitats a tot el territori espanyol.  

MútuaTerrassa és reconeguda com una de les entitats d’assegurament, de serveis de salut i d’atenció integral a la 

vellesa i persones amb dependència, sense ànim de lucre, més importants de Catalunya.  

L’entitat s’estructura actualment en tres àmbits de servei: assegurador, assistencial i sociosanitari. Ocupa 3.952 

professionals, que -cada dia- donen resposta a gairebé 12.750 sol·licituds d’atenció sanitària, sociosanitària i 

social. 

 

Per a consultar la memòria 2015 

 

 

Terrassa, 29 de juny de 2016 

 

 

Per a més informació: 

Anna Folch i Filella  

Directora de Comunicació, RP i Protocol MútuaTerrassa 

93 736 50 24  

anna.folch@mutuaterrassa.es  

www.mutuaterrassa.cat  
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