
 
  

 
NOTA DE PREMSA 

 
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 2021          

 -14 de juny de 2022- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La Mutualitat manté un any més unes ràtios de solvència superiors al 500% 
- L’activitat assistencial situa les llistes d’espera a l’HUMT per sota de la mitjana de Catalunya 
- La Fundació Vallparadís obté certificacions oficials com a centres sense subjeccions per a dues de les 

seves residències 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avui dimarts 14 de juny, s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de Mútua de Terrassa, mutualitat de 

previsió social, durant la qual s’han fet públiques les xifres de l’Entitat, s’han aprovat els comptes anuals 

relatius a l’exercici 2021 i s’han donat a conèixer les dades més actuals de l’activitat assistencial i 

sociosanitària de l’entitat. 

 

Mutualitat de Previsió Social 

L’activitat asseguradora de Mútua de Terrassa s’ha caracteritzat per un creixement de les assegurances de 

salut en un 3% per un lleuger creixement de la xifra de primes meritades totals i uns resultats tècnics i no 

tècnics molt superiors als dels darrers exercicis. Tot plegat ha permès incrementar el patrimoni net i, per 

tant, l’assoliment d’ unes ràtios de solvència superiors al 500%. En termes econòmics, doncs, el nivell de 

primes meritades s’ha situat per sobre dels 11,4 milions d’euros. 

La sinistralitat s’ha situat a nivells propers als anteriors a la pandèmia. 

 

Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa 

Llistes d’espera per sota de la mitjana de Catalunya: 

La Fundació Assistencial MútuaTerrassa ha fet un esforç remarcable, ja des de l’inici de la pandèmia, per 

complir tots els objectius i indicadors de qualitat pel que fa a l’activitat que desenvolupa per compte del 

CatSalut. En aquest sentit hem de destacar que gran part de l’activitat quirúrgica a l’Hospital Universitari 
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MútuaTerrassa ja es va reprendre a l’abril de 2020, durant la primera onada de la pandèmia i quan la majoria 

de quiròfans de tot el territori encara romanien tancats. D’aquesta manera, a data d’avui, podem dir que pel 

que fa a llistes d’espera en termes de procediments quirúrgics, l’HUMT se situa un mes per sota de la mitjana 

catalana. En intervencions concretes, com poden ser les neoplàsiques, a l’HUMT es resolen amb poc més 

d’una setmana. 

Pel que fa proves diagnòstiques, totes les que es realitzen a MútuaTerrassa se situen per sota de la resta de 

Catalunya, excepte les que es duen a terme com a centre d’alta especialització i referent al territori. Es tracta 

de les gastroscòpies i colonoscòpies, les quals són proves d’alta complexitat i precisió. 

I quant a les visites a l’especialista, MútuaTerrassa també se situa per sota de la mitjana catalana en gairebé 

totes les especialitats. A tall d’exemple, l’espera per a les consultes de Traumatologia és gairebé dos mesos 

inferior a la mitjana de Catalunya, mentre que per a altres especialitats són 10 dies d’espera per sota de la 

resta del territori. Cal remarcar que les especialitats de Ginecologia, Cardiologia i, sobretot, Dermatologia 

tenen esperes considerables a tot el país. 

Robòtica d’última generació a l’àmbit Quirúrgic: 

L’HUMT incorporarà properament la cirurgia robòtica d’última generació en l’àmbit de la Cirurgia General, la 

Cirurgia Toràcica, la Ginecologia i la Urologia. Es tracta de tecnologia que incideix en l’augment de la capacitat 

tècnica dels cirurgians i té els avantatges de la cirurgia mínimament invasiva. Es tracta d’una robòtica modular 

que incrementa la versatilitat, optimitza l’ergonomia del cirurgià i la seva comunicació visual i auditiva amb 

l’equip quirúrgic. La nova robòtica permet realitzar procediments híbrids i d’alta complexitat i ofereix la 

possibilitat d’intel·ligència artificial amb anàlisi de vídeos.  

La FAMT doblement reconeguda per la Intenational Hospital Federation: 

I abans d’entrar en d’altres àmbits d’activitat de MútuaTerrassa, recordar que a finals de 2021 l’entitat va 

rebre un doble reconeixement internacional pel model integral d’atenció desenvolupat durant la pandèmia 

de la Covid-19 i per la seva Unitat d’Hospitalització del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) -primera i única a 

tot l’Estat espanyol-. Ambdós projectes van ser distingits entre un total de 250 treballs de 38 països diferents. 

 

Fundació Vallparadís: 

Amb una trajectòria de més de 30 anys d’experiència, la Fundació Vallparadís consolida la seva aposta ferma 

per convertir els centres que gestiona en espais lliures de contencions. En els tres àmbits on actua: gent gran, 
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persones amb discapacitat intel·lectual i salut mental, Fundació Vallparadís ja ha obtingut la certificació oficial 

com a centre sense subjeccions -Norma Libera Care i Norma Libera Dignos- per a dos dels seus centres. A 

data d’avui la Fundació gestiona un total de 23 centres, el darrer incorporat el passat més de març, amb la 

voluntat d’oferir un alt nivell de qualitat assistencial i aportar-hi tota la seva expertesa i compromís de servei 

per cuidar íntegrament a les persones que hi viuen.   

 

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. Destina tots els seus recursos a millorar 

la salut i el benestar de les persones; en cap cas reparteix beneficis 

entre accionistes ni participants. 

 

L’èxit de tots depèn de la responsabilitat de cadascú de nosaltres. 

Col·laborem diàriament, des de la proximitat i la confiança, donant-

nos suport i construint junts 

 
 

 

Per consultar la memòria 2021: 

https://mutuaterrassa.com/blogs/ca/fets-xifres-2021 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa 
 
 
Terrassa, 14 de juny de 2022 
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