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El present document recull els resultats de l’activitat d’Egarsat durant el 2017, un 
exercici que s’ha tancat, a nivell estatal, amb un increment de l’afiliació mitjana a 
la Seguretat Social de 611.146 treballadors, fins a assolir els 18.460.201. Aquestes 
dades suposen la major pujada des del 2005, però han anat acompanyades d’un 
nou increment de la sinistralitat laboral.

Pel que fa a l’evolució de la mútua, els treballadors afiliats s’han incrementat en 
un 5,5 per cent i els autònoms adherits ho han fet en un 1,3 per cent.
 
En accident de treball, les quotes han augmentat un 9 per cent i les prestacions 
un 10 per cent. El fort increment produït el 2016 en les prestacions ha continuat 
aquest any. Els canvis produïts en la direcció d’Accidents de Treball han de 
portar-nos a una reducció d’aquestes prestacions.
 
En contingència comuna, les quotes han augmentat un 11 per cent i les 
prestacions un 25 per cent. En aquest apartat, hem de destacar la insuficiència de 
la quota per cobrir la prestació així com el creixement continuat de l’absentisme 
els darrers quatre anys que provoquen que aquesta contingència sigui molt 
deficitària en la majoria de les mútues.
 
L’atur dels autònoms ha baixat, igual que l’any anterior, amb una reducció del 5 
per cent de les quotes i un increment de les despeses per prestacions en un 68 
per cent, tot i que encara és relativament baix.

En el seu conjunt, els ingressos han augmentat un 8 per cent i les despeses un 
12 per cent provocant, per primera vegada, un resultat conjunt negatiu com 
a conseqüència del dèficit de contingència comuna. Gràcies a les importants 
reserves econòmiques de l’entitat, que compensen el dèficit produït, la mútua 
pot continuar desenvolupant la seva tasca sense problemes. Independentment, 
continuarem treballant per invertir en la mesura del possible aquesta tendència.
 
En un altre ordre de coses, l’Hospital Egarsat es troba totalment operatiu. Han 
finalitzat les obres d’adequació de l’àrea d’urgències, s’han ampliat les àrees de 
pre i post anestèsia a la zona de quiròfans i s’han dut a terme les obres de la 
segona planta amb capacitat per acollir més llits d’hospitalització i la nova unitat 
de semiintensius. Durant l’any s’ha assumit el trasllat del servei de traumatologia 
i de rehabilitació i s’han ampliat serveis, posant en marxa el nou TAC, el servei 
d’ecografia i el de electromiografia.
 
Així mateix, ha estat completament renovat el centre assistencial de Barcelona 
Tarradellas amb una imatge molt més actualitzada. Al 2018 s’abordarà la millora 
al centre de Girona amb unes obres d’adequació per estendre els serveis que es 
presten.
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Fruit de tota l’activitat duta a terme, el patrimoni net d’Egarsat, que recull els 
resultats del Compte del resultat economicopatrimonial i els propis d’aquest 
patrimoni, ha assolit la xifra de 99 milions d’euros.

No puc acabar sense agrair als nostres mutualistes, un any més, la fidelitat que 
dipositen en nosaltres. I, per descomptat, a l’equip de professionals d’Egarsat, 
sense la tasca i dedicació diaris dels quals no seríem avui la gran entitat que 
conformem.

Ramon Alberich 
President



Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social te-
nen les característiques següents:

Són entitats sense ànim de lucre i estan tutelades 
pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

L’elecció d’una mútua o d’una altra és voluntat de 
l’empresari.

Els seus ingressos provenen de les quotes que in-
gressen les empreses i els treballadors per compte 
propi a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les seves activitats estan subjectes a la legislació 
aplicable i circumscrites a les empreses i treballa-
dors per compte propi que tinguin centre de treball 
dins del territori de l’Estat espanyol.

Les empreses mutualistes són, al mateix temps, pro-
pietàries i clients de la mútua.

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social 
són associacions d’empresaris que, degudament auto-
ritzades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i amb 
aquesta denominació, es constitueixen amb la finalitat 
de col·laborar sota la direcció i tutela d’aquest ministeri, 
en la gestió de les contingències d’accidents de treball i 
malalties professionals dels treballadors protegits, sen-
se ànim de lucre, de conformitat amb les normes del 
reglament esmentat i amb la responsabilitat manco-
munada dels seus membres.

Poden, així mateix, assumir la cobertura de la prestació 
econòmica per incapacitat temporal derivada de contin-
gències comunes del personal al servei dels empresaris 
associats, així com del subsidi per incapacitat temporal 
del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms i dels treballadors per compte d’altri inclosos 
en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

1
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En el cas d’empreses, les mútues cobreixen les contingències 
derivades d’accidents de treball i malalties professionals 
i, si ho sol·liciten, la prestació econòmica per incapacitat 
temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral. 
Des del mes de març de 2007, es va atorgar a les mútues 
la gestió de l’abonament de la prestació econòmica per risc 
durant l’embaràs i la lactància natural i, des del mes de gener 
del 2011, la gestió de la prestació econòmica per a la cura de 
menors amb càncer o altres malalties greus.

En el cas dels treballadors per compte propi, cobreixen la 
prestació econòmica per incapacitat temporal derivada 
de contingència comuna i, si ho sol·liciten, des del 2004, 
les mútues també els poden donar la cobertura d’accident 
de treball si s’acullen a la millora de l’acció protectora 
corresponent a les contingències professionals, així com la 
protecció per cessament d’activitat.

Egarsat va néixer l’1 de gener de 2007 fruit de la fusió de 
dues mútues centenàries, Mútua Egara MATEPSS núm. 85 
i SAT Mútua MATEPSS núm. 16, les quals, a finals de l’any 
2006, van rebre l’autorització de la Direcció General de la 
Seguretat Social per fusionar-se. Fins ara, les dues mútues 
desenvolupaven independentment la seva activitat en 
col·laboració amb la Seguretat Social.

L’1 de gener de 2015 va entrar en vigor la  Llei 35/2014, de 
26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic 
de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 
de la Seguretat Social, que en el seu article 68 va canviar la 
denominació social de les mútues, passant de denominar-
se Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 
de la Seguretat Social a la denominació actual: Mútues 
Col·laboradores amb la Seguretat Social. 

Els comptes anuals de l’entitat han estat auditats per la 
Intervenció General de la Seguretat Social.
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Missió, visió i valors de l’entitat

La nostra missió és respondre eficientment a les expectatives dels empresaris i atendre 
les necessitats dels treballadors, en col·laboració amb la Seguretat Social. 

La nostra visió és ser l’entitat referent per la qualitat dels seus serveis als empresaris 
i col·laboradors, i aconseguir la satisfacció dels treballadors, a més de mantenir un 
creixement amb solidesa econòmica.

Els nostres valors són:

Anticipació
Dirigim els recursos per avançar-nos a les expectatives dels nostres clients.

Proximitat
Apropem els serveis als nostres clients i oferim un tracte personalitzat, que s’adapta a 
les seves necessitats. 

Participació
Fomentem el treball en equip i la implicació de tots per aconseguir un objectiu comú, 
compartint la informació i els coneixements.

Innovació
Promovem l’alta capacitat resolutiva que proporcionen la investigació i el 
desenvolupament, la docència, la difusió dels coneixements i un avançat equipament 
tecnològic.

Agilitat
Enfoquem la nostra gestió perquè sigui eficaç en la disponibilitat dels nostres serveis i 
minimitzem el temps de resolució de les demandes dels clients.

Millora contínua
Garantim una alta qualitat de servei i competitivitat i donem seguretat als clients per 
obtenir-ne la confiança. 

Responsabilitat social
Gestionem recursos públics, amb eficàcia i eficiència, per contribuir al desenvolupament 
sostenible de la nostra societat.
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Òrgans de Govern i Participació

Junta Directiva
Sr. RAMON ALBERICH FERRER    President

Sr. FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS    Vicepresident 1r

Sr. JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS   Vicepresident 2n

Sr. CARLOS GARRIGA SELS   Vicepresident 3r

Sr. JOSEP CARBONELL TARRÉS   Secretari

Sr. ALBERT VENTURA MALLOFRÉ    Vicesecretari

Sr. ANTONI CAPELLA GALÍ   Vocal 1 r

Sr. CARLOS VENTURA SANTAMANS   Vocal 2 r

Sr. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ    Vocal 3 r

Sr. MIQUEL MARTÍ ESCURSELL    Vocal 4rt

Sr. IGNASI AMAT GARRIGA    Vocal 5è

Sr. JOAN COROMINAS GUERIN    Vocal 6è

Sra. TANIA NADAL VICENS   Vocal 7è

Sr. JAUME TINTORÉ BALASCH   Vocal 8è

Sr. SERGI DURÁN REYES    Representant dels treballadors

Comissió de Control i Seguiment
Sr. RAMON ALBERICH FERRER   President

Sr. GABRIEL TORRAS BALCELL    CEOE

Sr. JORDI CASAS CADEVALL    CEOE

Sra. NÚRIA AYMERICH ROCAVERT   CEOE

Sr. JOSEP M. BOSCH VECIANA   CEOE

Sr. MONTSERRAT MALÉ SOLÉ   CCOO

Sra. MARISOL DE DIOS DE DIOS   CCOO

Sra. TRINIDAD EXPÓSITO RICO    CCOO

Sr. ÁNGEL DE DIOS MURILLO    UGT

Sr. MARCO A. LÓPEZ ACEBES    UGT

Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES    Secretari

Comissió de Prestacions Especials
Sr. LEO TORRECILLA GUMBAU    President

Sr. SANTIAGO ARENAS ORTIZ    UGT

Sra. OLGA RIVAS CASALED    CCOO
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Durant aquest any 2017 s’ha continuat duent a terme, a molt bon 
ritme, la renovació de les instal·lacions i els equipaments de l’Hospital 
Egarsat Sant Honorat, que ens va ser adscrit a l’abril de 2016.

S’han efectuat les adequacions necessàries per posar en marxa 
nous serveis d’especialitats mèdiques:  traumatologia, rehabilitació, 
psicologia, treball social, ecografia, cirurgia general, clínica del dolor 
i neurofisiologia.

L’àrea quirúrgica ha conclòs la seva renovació amb la creació d’una sala 
de preanestèsia i l’ampliació de la unitat de reanimació postanestèsica, 
podent donar servei al mateix temps a 12 pacients.

També ha finalitzat la total renovació del servei d’urgències, que posa 
a disposició dels mutualistes, 24h, 365 dies a l’any, metge d’urgències 

Presentació de l’Entitat

Hospital Egarsat Sant Honorat

i metge especialista en traumatologia amb possibilitat de realitzar tractaments quirúrgics d’urgència, així com 
radiologia convencional, TAC i ressonància també 24 hores al dia i 365 dies a l’any. Aquesta dinàmica ha permès la 
coordinació de trasllats interhospitalaris de mutualistes accidentats, i també el rescat de pacients de tot Espanya 
per valoració i tractament quirúrgic, si s’escau, a l’hospital.

Centres propis

Egarsat disposa de centres propis en bona part del territori nacional per oferir un suport de proximitat i personalitzat 
als mutualistes en relació amb les gestions administratives necessàries i amb tot el que fa referència a l’assessorament 
en temes laborals i de la Seguretat Social.

Així mateix, disposa de centres assistencials propis i concertats, i posa al servei dels seus mutualistes una extensa 
xarxa que cobreix tot el territori per atendre les necessitats d’assistència i els serveis mèdics.

ANDALUSIA
Almería
c/ Jardines de Medina, 1
04006 Almería
Tel. 950 254 300 - Fax 950 264 456

Granada
Camino de Ronda, 75
18004 Granada
Tel. 958 522 752 - Fax 958 522 696

Sevilla
c/ José María Moreno Galván, 18
41018 Sevilla
Tel. 619 92 63 28

ASTÚRIES
Oviedo
c/ Dr. Melquíades Cabal,
10 baixos p.4 - 33011 Oviedo
Tel. 985 207 217 - Fax 985 203 013

CANÀRIES
Las Palmas de Gran Canaria
Avda. José Mesa y López, 85
1ª planta, oficina 5
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 332 311 - Fax 928 270 228

CANTÀBRIA
Santander
c/ Los Escalantes, 5 principal 
esquerra
39002 Santander
Tel. 942 227 697 - Fax 942 227 713

CASTELLA LA MANXA
Albacete
c/ Gracia, 15 baixos
02005 Albacete
Tel. 967 590 099 - Fax 967 239 005

CASTELLA I LLEÓ
León
Avda. Condesa de Sagasta, 6 baixos
24001 León
Tel. 987 233 353 - Fax 987 237 726

CATALUNYA
Hospital Egarsat Sant Honorat
Av. Tibidabo, 20
08022 Barcelona
Tel. 932 127 000

Abrera
c/ Progrés, 28 nave 4
Polígon Industrial Sant Ermengol II
08630 Abrera
Tel. 937 704 798 - Fax 937 704 847

Badalona
c/ Juli Garreta, 4-6
08911 Badalona
Tel. 933 844 462 - Fax 933 841 422
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Barcelona Centre
Av. Josep Tarradellas 20-30
08029 Barcelona
Tel. 934 306 868 - Fax 934 301 105

Barcelona Diagonal Mar
c/ Josep Pla, 2 (cantonada Passeig
García Fària) Torre Diagonal Mar
Edifici B, Local 3-4
08019 Barcelona
Tel. 933 562 474 - Fax 933 560 969

Castellar del Vallès
c/ Berguedà, 43 (ctre. serveis)
Pol. Ind. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937 148 787 - Fax 937 143 799

Cornellà de Llobregat
Avda. Maresme, 33
(Edifici WTC Almeda Park 1)
08940 Cornellà de LLobregat
Tel. 934 139 191 - Fax 934 139 192

Figueres
Plaça Josep Tarradellas, s/n
17600 Figueres
Tel. 972 676 481 - Fax 972 675 534

Girona
c/ Santa Eugènia, 11
17005 Girona
Tel. 972 212 116 - Fax 972 212 908

Granollers
c/ Girona, 34
08402 Granollers
Tel. 938 792 796 - Fax 938 707 653

LLeida
Avda. Estudi General, 1
25001 LLeida
Tel. 973 282 277 - Fax 973 265 384

Manresa
c/ Carrasco i Formiguera, 36
08242 Manresa
Tel. 938 787 370 - Fax 938 787 373

Mataró
Plaça Espanya, 6-7
08301 Mataró
Tel. 937 962 916 - Fax 937 907 229

Mollet del Vallès
Rambla Pompeu Fabra, 3
08100 Mollet del Vallès
Tel. 935 709 840 - Fax 935 706 572

Rubí
Passeig de les Torres, 55
08191 Rubí
Tel. 936 972 661 - Fax 936 997 551

Sabadell
c/ Illa, 45-51
08202 Sabadell
Tel. 937 251 300 - Fax 937 265 702

Sant Cugat del Vallès
Av. Roquetes, 63-65 Edifici B,
Planta 1
08174 Sant Cugat Del Vallès
Tel. 935 829 627 - Fax. 935 829 640

Sant Feliu de Guíxols
c/ Girona, 164
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 972 822 759 - Fax 972 822 150

Sant Quirze del Vallès
c/ Vallcorba, 5-7
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 937 216 748 - Fax 937 210 277

Tarragona
Rambla Nova, 127 entresòl 1ª
43001 Tarragona
Tel. 977 245 406 - Fax 977 244 329

Terrassa
c/ García Humet, 40
08221 Terrassa
Tel. 937 458 000 - Fax 937 458 004

Vic
c/ Gurb, 102 cantonada Plaça
Mil·lenari
08500 Vic
Tel. 938 867 303 - Fax 938 867 305

Viladecans
Passeig de la Marina, 9
08840 Viladecans
Tel. 936 379 552 - Fax 936 378 961

GALICIA
Lugo
Ronda José Castiñeira cantonada
amb Enriqueta Otero 2-3
27002 Lugo
Tel. 982 284 733 - Fax 982 284 185

Pontevedra
c/ Jofre de Tenorio, 8, baixos
36002 Pontevedra
Tel. 986 869 394 - Fax 986 869 395

LA RIOJA
Logroño
c/ Siete Infantes de Lara, 4 baixos
26007 Logroño
Tel. 941 214 006 - Fax 941 214 005

MADRID
Madrid
Plaza de Santa Bárbara, 5, 1r pis
28004 Madrid
Tel. 913 085 520 - Fax 913 080 045

MURCIA
Cartagena
c/ Budapest, 10.38, local 2
(Edifici Serveis Múltiples del Parc
Mediterrani)
30353 Cartagena
Tel. 968 527 187 - Fax 968 321 468

Murcia
c/ Cosmógrafo Diego Pérez, 12
30007 Múrcia
Tel. 968 202 880 - Fax 968 205 077

PAÍS BASC
Bilbao
c/ Juan Ajuriaguerra, 4 A-Lonja
48009 Bilbao
Tel. 944 240 388 - Fax 944 352 094

Vitoria
c/ San Prudencio, 29
Edifici Ópera 2ª pl. of. 33-34
01005 Vitoria
Tel. 945 140 063 - Fax 945 138 730

VALENCIA
Valencia
c/ Onteniente, 5
46008 Valencia
Tel. 963 850 936 - Fax 963 540 102

Presentació de l’Entitat
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Política de qualitat

Egarsat Mutua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 276 té com a principal objectiu 
l’obtenció de la màxima satisfacció de les Empreses Mutualistes, pacients i personal 
d’Egarsat respecte a “totes les activitats efectuades de conformitat amb la legislació 
aplicable a les Mútues Col.laboradores amb la Seguretat Social” impulsant accions per 
reduir la sinistralitat, atenent accidents de treball i malalties professionals, així com una 
gestió encaminada a garantir la satisfacció dels treballadors i col·laboradors vinculats a 
l’entitat.
 
La Direcció d’Egarsat reconeix la força estratègica de la qualitat com a instrument 
fonamental per a la consecució de la seva missió i visió, per la qual cosa considera 
imprescindible i es compromet explícitament a implantar i mantenir un sistema de qualitat 
basat en la norma internacional ISO 9001: 2015 que permet, el desplegament de la seva 
missió, visió i valors, plantejats en 5 objectius estratègics:
 
 · Qualitat del servei a les empreses mutualistes
 · Qualitat del servei als col·laboradors
 · Satisfacció dels treballadors de les empreses mutualistes (pacients)
 · Creixement
 · Solidesa econòmica del seu patrimoni històric
 
La qualitat és fruit de la participació de tots i cadascun dels empleats.
 
En funció d’aquests objectius s’establiran anualment les línies estratègiques que s’aplicaran 
en tots els nivells de l’organització.
 
Les accions d’Egarsat per gestionar la qualitat dels seus serveis són: el control de les 
activitats dirigides a la integració dels treballadors accidentats o afectats als seus respectius 
llocs de treball en el menor termini possible i amb les majors garanties de curació, així com 
la rapidesa en la tramitació i liquidació de les prestacions econòmiques que corresponguin.

La Direcció d’Egarsat avaluarà de manera continuada, el grau de satisfacció dels seus 
diferents clients (mutualistes, pacients i treballadors) respecte a la prestació dels seus 
serveis, amb accions que inclouen l’eficàcia de les accions correctives adoptades.

Egarsat assegurarà que la política de qualitat sigui coneguda, entesa, aplicada i mantinguda 
al dia en tots els nivells de l’organització, mitjançant la posada en marxa dels canals de 
comunicació adequats, l’assignació dels recursos necessaris i l’adopció de les mesures que 
garanteixen que les activitats es compleixen en les condicions adequades.
 

Sant Cugat del Vallès, 23 de gener de 2017

Albert Duaigues
Director Gerent
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Certificacions

Norma UNE - EN ISO 9001: 2015
L’entitat va renovar, al novembre de 2017, la Certificació del 
Sistema de Qualitat conforme als requisits de la norma UNE-
ISO 9001: 2015, emesa per l’Entitat de Certificació TÜV Nord, 
per a totes les seves activitats efectuades de conformitat amb 
la legislació aplicable a les Mútues Col·laboradores amb la 
Seguretat Social a la seva seu central i delegacions.

Segell de qualitat europea EFQM +500
L’any 2016, Egarsat va renovar el Segell 
d’Excel·lència Europea +500 otorgat per TÜV 
Rheinland Group i el Club d’Excel·lència en 
Gestió, d’acord amb els principis i criteris del 
model EFQM (Fundació Europea per a la Gestió 
de la Qualitat). És el segell de màxima qualitat 
que s’atorga per part del Club d’Excel·lència en 
Gestió. Aquesta renovació té vigència fins al 
juliol de 2018.



La xifra d’empreses associades (CCC) a Egarsat al 
tancament de l’exercici va ascendir a 39.540, de les 
quals 27.100 tenien subscrita la prestació econòmica 
per contingències comunes, representant el 69% del 
total.
 
Quant als treballadors protegits, es van assolir els 
284.795, la qual cosa representa un increment net en 
xifres absolutes d’uns 14.964 treballadors respecte l’any 
passat, dels quals 212. 899 tenien contractada la presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal derivada de con-
tingències comunes, un 75% de la xifra global.
 
El número de treballadors per compte propi adherits s’ha 
situat en 61.553, dels quals 9.403 disposaven de la co-
bertura de les contingències professionals, un 15% del 
total. Pel que fa a la protecció per Cessament d‘Activi-
tat, durant l’any 2017 s’ha assolit una xifra total a final 
d’any de 7.346 treballadors, reduint-se en uns 600 tre-
balladors respecte del 2016.
 

Per sectors d’activitat, un 60% de les empreses asso-
ciades pertanyien al sector Serveis, un 21% al sector 
Comerç, un 10% a Indústria, un 8% a Construcció i l’1% 
restant pertanyien a Agricultura i Pesca.
 
Pel que fa a treballadors per compte propi, la distribució 
va ser similar, amb un 48% pertanyent al sector Serveis, 
un 24% al sector Comerç, un 13% a Construcció, un 
13% a Indústria i un 2% a Agricultura i Pesca.
 
Finalment, i atenent a la dimensió de l’empresa, un 
80% van tancar l’exercici 2017 amb una plantilla d’en-
tre 1 i 5 treballadors, un 18% entre 6 i 50 treballadors, 
un 1% entre 51 i 100 treballadors, i les empreses amb 
més de 100 treballadors no van arribar a assolir l’1%.

2
Afiliació
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Afiliació per Compte d’Altri       
Magnituds comparatives d’Afiliació         
       

Empreses associades per NIF     2016 2017 %Var. 2017/16

Contingències professionals 34.933 35.071 0,40

Contingències comunes 23.180 23.681 2,16

Treballadors protegits i adherits 2016 2017 %Var. 2017/16

Contingències professionals    
per compte d’altri 269.831 284.795 5,55

per compte propi 9.432 9.403 -0,31

Total per contingències professionals 279.263 294.198 5,35

Contingències comunes    
per compte d’altri 193.125 212.899 10,24

per compte propi 60.772 61.553 1,29

Total per contingències comunes 253.897 274.452 8,10

   
Cessament Activitat RETA 7.962 7.346 -7,74

Compte d’Altri | Accident de Treball
Empreses i treballadors mutualistes per sector d’activitat (desembre 2017)    
      

Sector d’activitat Treballadors %  Empreses (CCC) %

Agricultura i Pesca 2.490 0,9 611 1,5

Indústria 45.581 16,0 3.793 9,6

Construcció 16.442 5,8 3.170 8,0

Comerç 43.524 15,3 8.231 20,8

Altres Serveis 176.758 62,1 23.735 60,0

Total general 284.795 100,0 39.540 100,0

Afiliació
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Compte d’Altri | Contingència Comuna
Empreses i treballadors mutualistes per sector d’activitat (desembre 2017)    
      

Sector d’activitat Treballadors %  Empreses (CCC) %

Agricultura i Pesca 1.347 0,6 346 1,3

Indústria 37.968 17,8 2.819 10,4

Construcció 12.782 6,0 2.262 8,3

Comerç 35.293 16,6 6.001 22,1

Altres Serveis 125.509 59,0 15.672 57,8

Total general 212.899 100,0 27.100 100,0

Compte Propi
Treballadors per sector d’activitat (desembre 2017)      
 

Sector d’activitat Adherits AT %  Adherits CC % 

Agricultura i Pesca  766 8,1 1.198 1,9

Indústria 960 10,2 8.286 13,5

Construcció 1.117 11,9 8.001 13,0

Comerç 2.275 24,2 14.515 23,6

Altres Serveis 4.285 45,6 29.553 48,0

Total general 9.403 100,0 61.553 100,0

Empreses i treballadors associats per dimensió d’empresa (desembre 2017)
 

 Agrupats per NIF  Agrupats per CCC  
 

Dimensió Empreses % Treb. % Empreses % Treb. %

Entre 1 i 5 treballadors 27.602 78,7 50.674 17,8 31.468 79,6 56.352 19,8

Entre 6 i 50 treballadors 6.783 19,3 97.588 34,3 7.359 18,6 106.345 37,3

Entre 51 i 100 treballadors 356 1,0 24.774 8,7 404 1,0 28.181 9,9

Més de 100 treballadors 330 0,9 111.759 39,2 309 0,8 93.917 33,0

Total general 35.071 100,0 284.795 100,0 39.540 100,0 284.795 100,0

Afiliació
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Recaptació
Magnituds Globals
       

Contingències professionals 2016 2017 %Var.  % partic.

   2017/16 s/quotes

    cobrades

Per compte d’altri 124.454.214,64 135.667.985,64 9,01 59,36

Per compte propi 3.827.010,24 3.992.156,66 4,32 1,75

Total per contingències professionals 128.281.224,88 139.660.142,30 8,87 61,11

Contingències comunes 2016 2017 %Var.  % partic.

   2017/16 s/quotes

    cobrades

per compte d’altri 54.622.412,24 61.640.736,37 12,85 26,97

per compte propi 23.652.027,21 25.036.210,14 5,85 10,95

Total per contingències comunes 78.274.439,45 86.676.946,51 10,73 37,92

   
Cessament Activitat RETA 2.329.958,46 2.218.370,40 -4,79 0,97

     
Total quotes cobrades 208.885.622,79 228.555.459,21 9,42 100,00

Afiliació	



Anàlisi de població atesa 

En aquesta àrea de gestió s’inclouen exclusivament 
les contingències professionals (accidents de treball i 
malalties professionals), tant en l’àmbit de prestacions 
de caràcter sanitari com econòmic, referides als serveis 
sanitaris i recuperadors destinats a la cobertura de 
prestacions en l’acció protectora de la Seguretat Social.
             
 

Distribució per sexe i edat
En la distribució de la població atesa per gèneres segueix 
revertint-se, per quart any consecutiu, la tendència d’in-
crement percentual de dones treballadores en relació als 
homes. Les dones han patit el 33,43% dels accidents en-
front del 35,6% al qual es va arribar el 2014. Això pot ser 
fruit de l’augment de l’activitat econòmica en sectors de 
predomini masculí en l’ocupació. Haurem de veure si en 
els propers anys es manté la mateixa línia de decreixe-
ment i es consolida aquest canvi de tendència experi-
mentat aquests quatre darrers exercicis o si, per contra, es 
reprèn el camí cap a la progressiva incorporació de la dona 
al mercat laboral que iguali els percentatges de sinistrali-
tat entre gèneres.

3
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33,43%

66,57%

Distribució per sexe

Home   Dona
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Pel que fa a l’edat, continua el període d’estabilització de 
la distribució per segments dels pacients atesos. L’inici de 
la sortida de la crisi econòmica no ha frenat la 
tendència de l’envelliment dels pacients ja que, gairebé 
un terç dels treballadors, es troben en la franja que 
va dels 35 als 45 anys. L’indicador de número de 
treballadors atesos de menys de 25 anys s’ha recuperat 
lleugerament per segon any consecutiu. Aquest 
indicador, que al 2016 estava al 6,08%, ha passat 

el 2017 al 6,50%. Encara estem lluny de les dades 
anteriors a la crisi, on els accidents en aquesta franja 
d’edat van arribar al 14,5%. En termes generals, es 
manté la línia d’envelliment dels treballadors, ja que 
són els joves els que segueixen patint una menor la 
contractació. Caldrà observar, per tant, com evoluciona 
a mig termini aquest indicador, i si es consolida la 
fi d’aquesta tendència en funció de com avanci la 
conjuntura econòmica.

Distribució per tipus de centre
Pel que fa al tipus de centre on es realitza la 
primera atenció, en relació amb la seva titularitat, 
es manté un predomini dels atesos en centres de les 
mútues de Suma, que representen pràcticament 2 de 
cada 3 pacients. El 2017 es manté la línia d’increment del 
percentatge d’assistits en centres propis, donant 
continuïtat a la tendència d’aquests darrers anys. Així, 
els atesos amb mitjans propis i de Suma han passat del 
40% el 2009 al 66% en l’exercici 2017, en detriment 
dels centres externs.
 
En aquest sentit, els pacients que han acudit als centres 
de les altres mútues concertades han augmentat un 
2% l’any 2017, passant del 7,4% al 9,4% de les 
primeres assistències. Es prossegueix, en aquest 
sentit, amb un model de qualitat assistencial que 
prima l’atenció en centres especialitzats en l’atenció de 
processos laborals.

Centres de primera atenció

Centres propis Egarsat

Centres externs

Centres Suma

34,34%
56,30%

9,36%

Distribució per edat

<25 6,50%

25-34 20,30%

35-44 31,67%

45-54 26,93%

55-64 13,53%

>65 1,07%

5% 15% 25%10% 20% 30% 35%
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Anàlisi de processos iniciats

Processos iniciats
El 2017, es va prestar atenció mèdica en un total 
de 33.077 processos, incrementant considerablement 
el número de processos iniciats. Concretament, es 
van produir un total de 2.330 processos més que al 
2016. El 38% de les atencions mèdiques de treballadors 
protegits per Egarsat van comportar incapacitat 
temporal amb la seva corresponent prestació econòmica, 
confirmant un canvi de tendència amb relació al 2016. En 
el 56% dels casos, no va ser necessari establir cap període 
de baixa laboral per a la seva recuperació.
 
El 5% restant  va correspondre a pacients de les altres 
mútues de Suma atesos en centres d’Egarsat, activitat 
que s’està potenciant i que creix cada any en la línia 
d’aglutinar esforços per apropar i millorar l’atenció 
als pacients. Aquest augment s’ha vist potenciat amb la 
incorporació de la gestió, per part d’Egarsat, de l’Hospital 
Egarsat Sant Honorat.
 
És significatiu que les contingències professionals 
iniciades s’hagin incrementat lleugerament després de 
la gran disminució en sinistres del 2009 al 2012, durant 
els quals es va produir una baixada acumulada 
del 60%. Aquesta tendència s’està observant en 
major o menor mesura en tot el sector per segon 
any consecutiu, la qual cosa és símptoma que el descens 
general de l’activitat econòmica i la disminució del 
número de treballadors ha tocat fons i s’ha entrat en un 
període de recuperació econòmica la fortalesa del qual 
haurà observar-se en els propers anys.
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Amb prestació econòmica - Compte d’Altri 12.482 

Amb prestació econòmica - Compte Propi 208 

Sense prestació econòmica - Compte d’Altri 18.482 

Sense prestació econòmica - Compte Propi 290 

Suma 1.615

TOTAL 33.077 

5%

38%

1%

56%

0%
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Coeficients

Incidència mitjana mensual
La incidència mitjana mensual és la mitjana de baixes 
produïdes mensualment per cada mil treballadors 
protegits.
 
Per als treballadors per compte d’altri, la incidència va 
ser de 4,0 per cada mil, la qual cosa suposa un lleuger 
descens respecte a l’any anterior i l’estabilització de la 
tendència a l’alça dels anteriors anys. S’haurà d’analit-
zar, en posteriors exercicis, si segueix la tendència a la 
baixa o pel contrari torna a repuntar. Així i tot, els valors 
actuals són pràcticament la meitat dels que vèiem al 
2008. Quant als treballadors per compte propi, l’índex 
d’incidència va ser d’1,8 per cada mil, amb un tènue des-
cens en aquest valor respecte a l’exercici anterior.
 
En l’anàlisi de tendències i factors que influeixen en la 
incidència mitjana, és convenient subratllar que l’aug-
ment del percentatge de dones i dels trams d’edat més 
avançada afavoreix la disminució d’aquest índex (aquest 
fet podria explicar-se perquè estiguin menys exposades 
a riscos, ja sigui per la tipologia dels seus llocs de treball 
o per l’assimilació i aplicació efectiva de mesures de pre-
venció). També va influir, en els anys previs, el descens 
de l’activitat econòmica, especialment en sectors com 
el de la construcció, que mantenia taxes d’accidentalitat 
superiors a la mitjana. La situació actual, caracteritzada 
per un repunt de l’activitat econòmica, ha comportat un 
augment general de la sinistralitat.
 

Prevalença mitjana
La prevalença mitjana és el nombre de treballadors en 
situació de baixa mèdica diaris per cada mil treballadors.
  
Per als treballadors per compte d’altri, la mitjana 
va ser de 4,9 en situació d’incapacitat temporal per 
cada mil, reduint lleugerament aquest índex amb relació 
a l’any 2016. No obstant això, haurem de seguir expec-
tants per veure l’evolució. Per als treballadors per comp-
te propi, va continuar a en la mateixa línia que anys an-
teriors amb una mitjana de 2,8.
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 %  Durada
  mitjana

Agrupació Diagnòstica

Luxacions / Esquinços 21,3% 34,1

Contusions 17,0% 25,1

Dorsàlgies 12,1% 24,1

Ferides 9,9% 23,2

Fractures 9,1% 94,2

Cervicàlgies  7,6% 32,2

Entesopaties 4,5% 54,0

Cremades  1,2% 15,5

Altres 17,3% 46,7

Processos amb I.T.  

Lloc  

Centre de treball  87,7% 

Desplaçament dins de la jornada laboral  3,0% 

A l’anar o tornar de la feina (in itinere) 9,3% 

  

Part del cos afectada  

Mans i canells 21,2%

Esquena, tòrax, abdomen i costats 14,6%

Extremitats inferiors (excepte peus) 10,6%

Extremitats superiors (excepte mans) 10,6%

Peus 9,7%

Ulls 6,3%

Coll 6,0%

Lesions múltiples 4,3%

Crani i cara (excepte ulls) 3,8%

Altres 12,9% 

 

Forma  

Sobreesforç 35,0%

Xoc amb objecte en moviment 23,0%

Aixafament contra objecte immòbil 23,7%

Contacte amb objecte material, tallant, 
punxant,… 8,1%

Corrents elèctrics, foc, temperatures, 
subst. perilloses 2,7%

Atrapaments 2,2%

Ofegaments o quedar sepultat 0,2%

Altres / No definits 5,1%

Gestió Sanitària de Contingències Professionals

Tipologia dels processos laborals
Els processos laborals derivats d’accidents en 
desplaçaments van suposar el 12,3% del to-
tal, mantenint-se la tendència respecte als dos 
anys anteriors.
 
Pel que fa a les lesions provocades, els diag-
nòstics més freqüents van correspondre a pa-
tologies traumàtiques, seguides de les osteo-
musculars. Van destacar, així mateix, com a 
diagnòstics més prevalents, el grup de luxa-
cions i esquinços i el grup de contusions, que 
han augmentat en l’últim any un 3% i 2% 
respectivament, així com la durada mitjana 
d’aquestes patologies. Encara que només re-
presentessin l’9,1% dels accidents, les fractu-
res són les patologies de major complexitat i 
les que més retarden la incorporació a l’acti-
vitat laboral.
 
Resulta rellevant - i seguim en la mateixa línia 
que en anys anteriors -, el fet que la meitat 
dels accidents laborals afectessin les extremi-
tats, sent les mans la part del cos lesionada 
amb més freqüència. D’aquesta manera, s’in-
crementa lleugerament aquesta ràtio al 2017. 
També és destacable que un 19,7% dels acci-
dents afectessin la columna vertebral (dorsàl-
gies i cervicàlgia bàsicament).
 
Pel que fa a la manera en què es van pro-
duir, el sobreesforç va ser el mecanisme le-
sional de major freqüència, augmentant amb 
relació a anys anteriors un 5,8%. Es va donar 
en més d’una quarta part dels accidents i en 
gairebé un de cada tres dels que van cursar 
amb baixa laboral.
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Anàlisi de processos finalitzats
 

Durant l’any 2017 es van gestionar 13.832 altes.
 
El 97% de les altes van pertànyer a treballadors per 
compte d’altri, mentre que els treballadors per comp-
te propi i els treballadors afiliats a altres mútues amb 
acords de col·laboració van representar l’activitat res-
tant.

Pel que fa a la durada mitjana dels processos, s’ha pro-
duït un augment tant en els treballadors per compte 
d’altri com amb els treballadors autònoms. En els 2 úl-
tims anys s’ha incrementat lleugerament aquest indica-
dor respecte als 5 anys precedents, que s’havien carac-
teritzat per unes durades mitjanes històricament baixes 
en tot el sector. Per als treballadors per compte propi, 
la durada mitjana sempre ha tingut valors significativa-
ment superiors a la dels empleats per compte de tercers, 
si bé el menor número de casos provoca que l’indicador 
sigui menys homogeni quant a la seva evolució.  
 
De l’anàlisi de tendències i dels factors que influeixen en 
la durada és oportú comentar que, l’augment percentual 
observat en els trams d’edat més avançada de la piràmi-
de poblacional dels treballadors de les empreses mutua-
listes, és un factor que allarga el període de recuperació i 
curació d’aquests pacients, així com l’agreujament de 
les patologies. Despunten les patologies més greus com 
luxacions i esquinços i decreixen les ensopaties de més 
fàcil solució. És, per tant, un dels paràmetres que po-
den empènyer a l’alça la durada mitjana dels processos, 
que també s’eleva estadísticament per la disminució de 
processos de menor durada, que van mostrar poca de-
manda assistencial o bé van derivar en processos sense 
baixa laboral.

2013              2014               2015              

2016              2017
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Tipologia d’altes de les

contingències professionals
La finalització dels processos es va saldar l’any 
2017 amb 307 altes amb seqüeles definitives, la 
qual cosa suposa un lleuger increment respecte 
a l’any precedent. Des dels anys en què la cri-
si econòmica va ser més accentuada, durant els 
quals es va baixar dels 425 casos el 2009 als 206 
de 2013, els valors més recents han dibuixat una 
tendència a l’alça. En el 44% dels casos van anar 
acompanyades de proposta d’incapacitat en algun 
dels seus graus, impedint als treballadors la rein-
corporació al seu lloc de treball de forma defini-
tiva.
 
És destacable l’augment d’accidents greus amb de-
funció, un total de 19 treballadors, que lamentem 
profundament. Volem subratllar, en aquest sen-
tit, el gran esforç realitzat en l’àmbit preventiu per 
les empreses, amb l’objectiu d’evitar al màxim la 
sinistralitat dels treballadors.

Tipus d’Alta  Altes

Curació  13.260

   

Amb proposta d’incapacitat   

 Lesió permanent no invalidant  171

 Incapacitat permanent parcial  1

 Incapacitat permanent total  126

 Incapacitat absoluta  4

 Gran invalidesa  5

    

Defunció  19
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Activitat

Activitat ambulatòria en centres propis
Durant l’any 2017 continua, per quart any consecutiu, 
l’ascens de l’activitat iniciada el 2014 com a conseqüèn-
cia del repunt dels nivells de sinistralitat i de la consolida-
ció d el model assistencial basat en l’atenció integral del 
pacient amb recursos propis. Aquest procés s’ha obser-
vat especialment en algunes unitats assistencials, d’en-
tre les quals destaca la unitat de proves diagnòstiques 
- Ressonància Magnètica i TAC -, que han contribuït a 
l’augment general de la nostra activitat, així com, a la 
possibilitat d’oferir aquesta cartera de serveis a altres 
mútues del sector. És rellevant remarcar que, en l’exer-
cici 2017, aquest servei s’ha incrementat en només 
un any una mitjana del 316,5%. Cal subratllar l’activi-
tat realitzada pel Laboratori de Biomecànica, ha cres-
cut un 16% amb relació a l’exercici 2016, així com les 
activitats realitzades pels nostres Serveis de Psicologia 
i Fisioteràpia, on l’activitat s’ha incrementat un 14% i 
12% respectivament.
 

Activitat hospitalària
Pel que fa a l’activitat quirúrgica hospitalària, en l’exerci-
ci 2017, l’Hospital Egarsat Sant Honorat ha efectuat la re-
novació de l’Àrea Quirúrgica, amb canvis d’equipament i 
estructures, així com amb la incorporació, a finals d’any, de 
l’Equip de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica. Aquesta 
reestructuració profunda ha dirigit l’activitat quirúrgi-
ca i ingressos hospitalaris cap a centres concertats.
 
Així i tot, a Sant Honorat, s’han realitzat part de les inter-
vencions quirúrgiques de menor complexitat i la cirurgia 
sense ingrés, mentre es realitzaven les modificacions d’es-
tructura necessàries per equipar adequadament l’àrea 
amb l’objectiu de convertir el centre en referent en 
l’àmbit laboral. De la mateixa manera, s’han mantingut 
els equips quirúrgics en centres concertats per a la realit-
zació de procediments quirúrgics complexos, que durant 
2018 podran ser realitzats ja en l’hospital propi.
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  2016 2017 Inc.

Hospital Egarsat Sant Honorat   
     Núm. Ingressos 270 380
     Estades 567 1.192
     Estada mitjana 2,1 3,1

Activitat quirúrgica pròpia en altres centres 
     Núm. Ingressos 399 0 -100%
     Estades 2.241 0 -100%
     Estada mitjana 5,6 0 -100%

Activitat concertada   
     Núm. Ingressos 308 541 76%
     Estades 2.418 4.301 78%
     Estada mitjana 7,9 8,0 1%

Total contingència professional   
     Núm. Ingressos 977 921 -6%
     Estades 5.226 5.493 5%
     Estada mitjana 5,3 6,0 12%

  2016 2017

Urgències i Primer Nivell  
        Inicials i derivades 14.884 16.603
       Successives 21.008 20.924

Especialitats  
       Traumatologia 9.896 7.676
       Rehabilitació 15.157 14.161

Altres actuacions  
       Sessions Fisioteràpia 87.097 91.942
       Actes Infermeria 5.165 5.804
       Sessions Psicologia 753 855
       Laboratori Biomecànica 1.465 1.699
       RMN 1.317 4.588
       TAC 388 1.107
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En general, el número d’ingressos ha patit, durant 
el 2017, un lleuger declivi, passant dels 977 el 2016 als 
921 el 2017, un 6% menys.
 
L’estada hospitalària va pujar de 5,3 a 6 dies de mitja-
na. S’observa una estada superior en els ingressos hospi-
talaris amb mitjans aliens, amb 8 dies de mitjana, cosa 
que planteja la importància de reforçar els equips qui-
rúrgics propis que permetin obtenir valors d’eficiència 
quirúrgica molt més elevats. Així es reflecteix durant 
el 2017, on l’estada al nostre hospital està de mitjana 
en 3,1 dies, dada sensiblement inferior a la mitjana dels 
processos quirúrgics en centres concertats. Aquesta és 
una de les línies d’actuació previstes per l’entitat, la in-
tenció de la qual és permetre, al nou Servei de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatològica, conformar uns equips 
quirúrgics propis consolidats, estructurats per uni-
tats funcionals, que facin possible dur a terme interven-
cions quirúrgiques complexes, amb el propòsit d’aug-
mentar les àrees de competència i, alhora, disminuir la 
durada mitjana dels ingressos hospitalaris dels pacients 
que operem amb mitjans propis.
 

Risc durant l’embaràs i 
la lactància natural
La prestació per risc durant l’embaràs i la 
lactància natural, que va frenar el 2015 el camí de 
creixement sostingut dels anys precedents i es va 
mantenir estable el 2016, ha repuntat durant el 2017 un 
6,14%. Es manté, doncs, la tendència d’increment, que els 
anys precedents havia dut a triplicar el número de casos 
en valors absoluts des del 2008 al 2014.
 
El número de casos acceptats de risc durant l’embaràs 
va ser de 1.528 el 2017, 1.368 el 2016, 1.355 el 2015, 
1.388 el 2014, i 1.157 el 2013.
 
Quant a la seva durada, que s’havia estabilitzat els dar-
rers anys amb una lleugera tendència al descens, s’ha 
incrementat el 2017. La durada mitjana va ser de 
95,1 dies, apropant-se a dades del 2012, on la mitjana 
era a 96,1 dies. Tot i així, segueix abastant com a mitja-
na els tres darrers mesos de l’embaràs.

Casos acceptats en funció del risc
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Informe de gestió
 

Durant el 2017, s’ha mantingut la línia d’increment del nú-
mero d’accidents a nivell sectorial, tendència ja manifesta 
els últims tres anys, amb la particularitat que el 2017 s’ha 
produït un augment en les prestacions per indemnitza-
cions per incapacitat.

 

L’oferta assistencial d’Egarsat, tant la pròpia com aque-
lla prestada en col·laboració amb altres mútues, segueix 
en creixement. El nostre centre de Murcia, de caràc-
ter administratiu, ha rebut la qualificació de suficiència i 
s’ha convertit en centre assistencial. En l’àmbit d’altres 
mútues del sector, hem creat sinergies amb Mútua Balear.

 

Cal destacar la posada en marxa d’equips de Ressonàn-
cia Magnètica i de TAC a l’Hospital Egarsat Sant Honorat 
que, al costat dels equips de radiodiagnòstic del nostre 
centre assistencial de Barcelona Diagonal Mar, ens situa 
i reforça com una de les poques Mútues Col·laborado-
res amb la Seguretat Social que disposen d’aquest servei 
propi a Catalunya. Ampliem cartera de serveis de Neuro-
fisiologia Clínica i al Servei de Diagnòstic per la Imatge 
(ecografia musculoesquelètica).



Anàlisi de població atesa

En aquesta àrea s’analitza la població atesa en el con-
trol mèdic i de prestació econòmica de les baixes per 
contingències comunes i accidents no laborals.

Distribució per sexe i edat
La població atesa va mantenir una distribució per sexe 
molt similar entre homes i dones. Es van produir un 
total de 84.335 processos de baixa, fet que suposa un 
increment del 17,5% amb relació  al 2016. Aquets pro-
cessos de baixa, en un 54,73% dels casos van ser de 
dones i, en el 45,27% restant, d’homes.

4
Gestió de Contingències Comunes

Distribució per sexe

Home   Dona

45,27%
54,73%
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Distribució per edat

<25 8,62%

25-34 25,71%

35-44 31,05%

45-54 21,52%

55-64 12,45%

>65 0,65%

5% 15% 25%10% 20% 30% 35%

Compte d’Altri  78.135

Compte Propi  6.200

TOTAL  84.335

7,35%

92,65%

Distribució per règim

Pel que fa a l’edat i pel que fa a l’any 2016, es manté una proporcionalitat similar però amb un lleuger augment en 
la població major de 45 anys i una lleugera disminució en la resta de població.

Anàlisi de processos iniciats

Si distingim el resultat de la població total atesa per 
règims laborals, obtenim el següent resultat:

Compte d’altri: 78.135 processos, que en el 
55,92% dels casos van ser de dones i, en el 
44,08%, d’homes.
 
Compte propi: 6.200 processos, que en el 
40,15% dels casos van ser de dones i, en el 
59,85%, d’homes.

 
Del total dels 84.335 processos iniciats, 29.701 van 
comportar prestació econòmica per incapacitat tempo-
ral per contingències comunes abonada per Egarsat, un 
15,85% més que l’any anterior.
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Home   Dona

44,08%
55,92%

Processos compte d’altri per sexe

Processos amb o sense prestació per règim

Amb prestació econòmica - Compte d’Altri       23.590

Amb prestació econòmica - Compte Propi           6.111

Sense prestació econòmica - Compte d’Altri      54.545

Sense prestació econòmica - Compte Propi               89

TOTAL                                                                   84.335

0,11%

27,97%
64,68% 7,25%

40,15%
59,85%

Processos compte propi per sexe

Home   Dona
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Coeficients

Incidència mitjana mensual

La incidència és la mitjana de nous casos de baixa per 
cada mil treballadors protegits de cada mes.

Per als treballadors per compte d’altri, la incidència va 
ser de 31,66 per cada mil, el que mostra un augment 
significatiu amb relació a l’any anterior.
 
Quant als treballadors per compte propi, l’índex d’inci-
dència va ser de 8,30, mantenint-similar que en l’any 
anterior.

Prevalença mitjana mensual

La prevalença mitjana és el nombre de treballadors en 
situació de baixa per cada mil treballadors protegits de 
cada mes.

Per als treballadors per compte d’altri, la prevalença va 
ser de 32,13 per cada mil, observant-se un augment 
significatiu amb relació a l’any anterior.
 
L’índex per als treballadors i treballadores per compte 
propi va ser de 26,03 la qual cosa mostra un discret 
augment respecte a l’any anterior.

2016              2017 2016              2017

10 10

30

40 40

30

20 20

Compte d’Altri Compte d’AltriCompte Propi Compte Propi

Evolució incidència per règim Evolució prevalença per règim

29,24
31,66

28,36

32,13

8,25 8,30

25,17
26,03

  Compte d’Altri Compte Propi

  
Incidència 31,66 8,30

Prevalença 32,13  26,03
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Anàlisi de processos finalitzats

Fa referència a les altes produïdes durant el període. 
Es van gestionar 83.710 altes davant les 70.984 altes 
del 2016, fet que suposa un increment del 17,93%. Els 
processos tancats del règim per compte propi tenen 
sempre una durada mitjana superior a la dels del règim 
general.
 

Compte d’altri: 77.458 altes. Durada mitjana: 
30,76 dies.

 
Compte propi: 6.252 altes. Durada mitjana: 
93,46 dies.

 
Observem un increment en la durada mitjana, respecte 
a l’any anterior, tant del règim per compte propi com 
dels processos per compte d’altri.

Compte d’Altri           Compte Propi
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Compte d’Altri  77.458

Compte Propi 6.252

TOTAL  83.710

8,53%

91,47%

Processos finalitzats per règim

Durada de les baixes

De 1 a 15 dies De 16 a 45 dies

De 46 a 180 dies De 181 a 365 dies

Més de 365 dies

1,69%

14,56%

3,53%

67,31%
12,91%
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  Grup %Processos

Cardiocirculatòria 1,92%

Dermatològica 1,21%

Digestiva 6,49%

Endocrinològica 0,48%

Hematològica 0,14%

Infecciosa 10,02%

Neoplàsiques 1,61%

Neurològica 5,08%

Oftalmològica 0,01%

Osteomuscular 26,29%

Otorrinolaringològica 0,03%

Altres diagnòstics 0,02%

Psiquiàtriques 6,35%

Respiratòria 16,30%

Símptomes Generals 8,63%

Tocoginecologia 1,72%

Urològica 2,70%

Sense diagnòstic 11,00%

  
Total 100%

Gestió de Contingències Comunes

Patologia dels processos finalitzats

A la taula següent es detallen les patologies dels proces-
sos d’incapacitat laboral per grups:

Els diagnòstics m és freqüents van correspondre, com 
s’ha anat observant en exercicis anteriors, a patologies 
osteomusculars, representant un 26,29% dels proces-
sos, seguit de les patologies respiratòries i infeccioses. 
Això no obstant, les patologies que generen més dies 
d’absentisme són les osteomusculars, psiquiàtriques i 
de símptomes generals, que representen el 68,22% del 
total de dies.

Actuacions sanitàries de control i seguiment

Durant l’any 2017, es van efectuar un total de 83.588 actuacions sanitàries de control i seguiment de processos 
derivats de baixes per incapacitat temporal per contingències comunes. D’aquestes actuacions, el 97,70% es van 
realitzar en centres propis i un 2,30% en centres aliens. Cal destacar, també, que es van realitzar un total de 4.772 
actuacions amb la Inspecció Mèdic del Servei Públic de Salut el que representa un increment del 30,78% respecte 
a l’any anterior.



El 2017, Egarsat va continuar desenvolupant les seves 
activitats preventives amb càrrec a quotes compreses 
en la cobertura d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals de la Seguretat Social.
 
El compromís de l’entitat amb la prevenció de riscos la-
borals es va incrementar de nou a nivell de continguts. 
Es va oferir a les empreses mutualistes, a les persones 
treballadores de les empreses afiliades i a les persones 
treballadores autònomes amb contingències professio-
nals cobertes, un conjunt d’activitats amb l’objectiu de 
reduir la sinistralitat laboral i de potenciar el valor de 
millora contínua en la prevenció de riscos laborals.
 
Així mateix, atenent a la pròrroga de la Resolució de 4 
de maig de 2015, de la Secretaria d’Estat de la Segure-
tat Social, per la qual s’estableix el pla general d’activi-
tats preventives de la Seguretat Social, a aplicar per les 
mútues en la planificació de les seves activitats durant 
l’exercici 2017, Egarsat Mútua Col·laboradora amb la 

Seguretat Social núm. 276 ha tingut com a objectiu 
mantenir els “programes i, consegüentment, els crite-
ris i prioritats en què es funden”, establerts per a l’any 
2015, actualitzant els sectors que han constituït els ob-
jectius del pla general prorrogat.

Amb aquesta finalitat, i la d’assolir major eficàcia en la 
consecució de les prioritats establertes, Egarsat ha prio-
ritzat la seva activitat en empreses de fins a 50 treba-
lladors pertanyents a sectors d’activitat econòmica en 
què concorre major volum d’accidents de treball greus 
i mortals, així com en empreses amb una alta sinistra-
litat, i en aquelles en les quals han tingut lloc malalties 
professionals amb baixa.
 
Totes les actuacions dutes a terme durant el darrer 
exercici, han estat elaborades i implementades per tot 
el territori de l’àmbit nacional.

5
Prevenció
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Visites d’assessorament a empreses mu-
tualistes i treballadors autònoms amb la 
cobertura de contingències professionals

Es va visitar i oferir assessorament tècnic a petites i mi-
tjanes empreses i a aquelles de sectors preferents amb 
accidents de treball greus i mortals o amb elevats índexs 
de sinistralitat.

Així mateix, es va realitzar assessorament en la inves-
tigació d’accidents, malalties professionals amb baixa, 
informes sobre llocs de treball, coordinació d’activitats 
empresarials entre empreses i treballadors autònoms, 
campanyes, jornades informatives, i elaboració de codis 
de bones pràctiques, tríptics i documentació en preven-
ció per a la seva difusió i com a eina de suport a les 
jornades, així com material audiovisual en prevenció, 
nova cartelleria i una aplicació informàtica per millorar 
la sensibilització a mutualistes.
 
D’entre les actuacions derivades de l’aplicació d’aquests 
programes, cal destacar, per la seva rellevància i accep-
tació per part de mutualistes i treballadors protegits, les 
següents:

Generació, posada a disposició i entrega a mu-
tualista i tractament majoritari, de més de 5.000 
estudis de sinistralitat laboral, entre els quals es 
troben els informes multimèdia sobre la incapaci-
tat laboral a l’empresa, la seva Evolució i Anàlisi 
(ILEA), gràfiques comparatives interanuals, certi-
ficats...
 
Aproximadament 2.500 visites realitzades amb la 
finalitat de prestar assessorament tècnic, ajuda en 
la gestió i la integració de la prevenció, gestió de 
la sinistralitat, divulgació de documentació, etc.
 
Més de 25 investigacions de malalties professio-
nals amb baixa de treballadors mutualistes i as-
sessorament en més de 70 investigacions d’acci-
dents laborals.
 
Més de 250 respostes a consultes tècniques o le-
gals en prevenció de riscos laborals a les empreses 
mutualistes.
 
Més de 146.000 activitats dirigides a la promoció 
d’activitats preventives mitjançant la realització 
de campanyes de sensibilització
 
En conjunt, es va efectuar la difusió, lliurament i 
posada a disposició de mutualistes i persones tre-
balladores associades a Egarsat, d’al voltant de 
163.000 de documents tècnics, fullets, cartells, 

monografies, revistes tècniques i referències bi-
bliogràfiques, amb documentació orientada a 
proporcionar un adequat assessorament en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals.
 
Manteniment de l’Informe de Sinistralitat perquè 
els mutualistes de l’entitat, a través de la intranet, 
obtinguin les seves dades on-line de sinistralitat 
pel que fa a contingències professionals.

Jornades i seminaris formatius

Egarsat va realitzar, durant el 2017, 19 jornades i semi-
naris amb més de 160 assistents, destinats a l’increment 
de coneixements i millora contínua en la prevenció de 
riscos professionals, dirigits tant a les empreses mutua-
listes com a les seves persones treballadores, així com 
als treballadors autònoms adherits.
 
Així mateix, es van dur a terme diverses jornades tècni-
ques de divulgació per sensibilitzar en prevenció de ris-
cos laborals i sobre l’impacte de l’absentisme a les em-
preses. En concret, Egarsat va participar com a ponent 
convidat en diverses jornades i tallers, amb la finalitat 
d’oferir la nostra experiència en aquestes matèries. En-
tre d’altres, les més rellevants van ser les següents:

 › El 7 i 8 de març, vam participar com a po-
nents convidats a les jornades tècniques de la Corunya 
i Lugo. En concret, es van efectuar ponències sobre ‘La 
Competitivitat a través de la Gestió de la Presència’ per 
part de Raquel Sellarès Cusidó, cap del departament de 
Gestió Preventiva, a la Confederació d’Empresaris de La 
Corunya, així com a l’Escola Universitària de Relacions 
Laborals de Lugo.

 › El 5 d’abril, Ricardo Gómez Cano, tècnic de 
PRL del Departament de Gestió Preventiva, va participar 
com a ponent convidat a l’Associació de Graduats So-
cials d’Oviedo, amb el tema: “La responsabilitat laboral 
de les empreses (pla de prevenció de riscos laborals)”.

 › El 23 de maig, es va organitzar la Jornada 
“La Seguretat Viària a l’Entorn Laboral” a la Direcció 
General de Treball, Economia Social i Salut Laboral de 
la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria de les Illes 
Balears.  Raquel Sellarès Cusidó, cap del departament 
de Gestió Preventiva, va ser convidada per parlar sobre 
‘El paper de les mútues en la seguretat viària’. L’ober-
tura de la jornada, va tenir lloc a càrrec d’Isabel Cas-
tro Fernández, directora general de Treball, Economia 
Social i Salut laboral, i en l’esdeveniment van participar 
com a ponents Miguel Verdeguer Costa, coordinador 
de prevenció FREMAP, Comunitat Valenciana, Múrcia i 
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Illes Balears ; Jaume Montserrat i Nonó, de 
l’Institut Català de Seguretat i Salut laboral, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, Generalitat de Catalunya; Manuel Ferri 
Tomàs, tècnic de mobilitat de la Diputació de 
Barcelona; José Carlos Rodríguez Álvarez, de 
Formaneac, i Alexandre Colom Ruiz, director 
d’AIP Driving Experience.

 › Com a part del nou Projecte d’Ab-
sentisme d’Egarsat sobre Nous Riscos Labo-
rals i que té com a objectiu l’estudi de riscos 
com ara els aspectes psicosocials, la gestió de 
l’edat en les organitzacions, les noves tecno-
logies... i el seu impacte sobre l’absentisme, 
per prevenir-los i gestionar-los amb eficàcia, 
es van realitzar 7 dinàmiques de Treball, con-
juntament amb Esade, entre setembre i oc-
tubre. En aquests tallers, hi van participar 68 
responsables de Recursos Humans i treballa-
dors de 41 empreses i activitats diverses per 
compartir i conèixer experiències, així com 
casos d’èxit de gestió en els Nous Riscos La-
borals.

 › Per quart any consecutiu, els dies 
9 i 10 d’octubre vam ser convidats com a 
ponents al curs organitzat per l’INSHT ‘Pre-
venció de Riscos Laborals Viaris’. El curs va 
estar dirigit a professionals de la prevenció 
de riscos laborals i persones amb compe-
tències en matèria de riscos laborals viaris i 
mobilitat. L’objectiu de la formació era que 
els participants interioritzessin la importància 
de la prevenció de riscos laborals viaris i enri-
quissin les seves competències en la matèria 
per assumir estratègies d’actuació eficaços. 
Va ser dirigit per Manuel Bestratén Belloví, 
conseller tècnic a l’Institut Nacional de Se-
guretat i Higiene en el Treball, i va constar 
d’exposicions teòriques dels diferents temes, 
seguides de debat i intercanvi d’experiències. 
Yolanda Valentín Antolín, tècnica de PRL del 
departament de Gestió Preventiva d’Egarsat, 
va ser convidada a participar amb la ponència 
‘Les Mútues d’Accidents de Treball i els plans 
de mobilitat’, juntament amb Manel Ferri 
Tomàs, tècnic en mobilitat a la Diputació 
de Barcelona; Josep Lluis Pedragosa Raduà, 
enginyer industrial, exinspector de treball  i 
Seguretat Social i exdirector de l’Institut Ca-
talà de Seguretat Viària, i Enric Roda Sau, en-
ginyer tècnic industrial, tècnic de l’Institut de 
Seguretat i Salut Laboral i UTT a Girona.
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Estudis comparatius

Durant l’exercici 2017 es van realitzar dos estudis 
comparatius relatius a Trastorns Musculoesquelètics i 
Malalties Professionals, en els quals es van analitzar les 
contingències de l’any 2017 en relació amb exercicis 
anteriors.
 
Aquests dos estudis es van dur a terme en el marc de 
col·laboració amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social, que consisteix en aquelles activitats preventives 
amb càrrec a quotes de la Seguretat Social a aplicar per 
les mútues en la planificació de les seves activitats pre-
ventives. També es van realitzar els mateixos estudis 
focalitzats en l’àmbit geogràfic de la comunitat autò-
noma de Catalunya.
 
Els estudis es van realitzar a partir dels comunicats que 
emplenen les empreses mutualistes, de la informació 
obtinguda del Sistema Públic de Salut, i de les dades 
procedents del seguiment realitzat durant el període 
considerat. Així mateix, es van basar en les investiga-
cions de camp d’accidents de treball i de malalties pro-
fessionals (amb baixa) realitzades pels tècnics de pre-
venció d’Egarsat.
 
La seva finalitat és dur a terme un control de les pato-
logies més significatives per vincular-les a les activitats 
professionals de les que es deriven, obtenint les dades 
necessàries per tal de proposar millores preventives 
reals i aplicables.
 
Els criteris utilitzats per a l’obtenció dels resultats a 
analitzar vénen determinats pels camps d’informació 
de cada contingència, i tenen en compte aspectes com: 
el número de processos per a l’estudi; si l’origen de la 
contingència és un accident de treball, malaltia pro-
fessional, o període d’observació; edat i gènere; tem-
poralitat; comunitats autònomes; quina part del cos 
s’ha vist afectada; Classificació Nacional d’Ocupacions 
(CNO); Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 
(CNAE); grup i agent causant de les malalties professio-
nals, o si es tracta d’un treballador per compte propi o 
per compte d’altri, entre d’altres.
 
Els processos analitzats detalladament són els que van 
derivar en baixa, excloent recaigudes, pluriocupacions i 
supòsits refusats pels serveis mèdics d’Egarsat.

Prevenció
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Trastorns musculoesquelètics (TME)

Per a l’estudi de Trastorns Musculoesquelètics (TME), es va utilitzar la descripció de la forma de la lesió com a criteri 
en els supòsits notificats com accidents de treball amb baixa, codificat com a ‘sobreesforç físic sobre el sistema 
musculoesquelètic’.
 
En el cas de les malalties professionals amb baixa, codificades dins del Grup 2 del quadre de malalties professionals 
del sistema de la Seguretat Social, es van escollir els agents B, C, D, E, F i G, ja que provenen d’un risc ergonòmic per 
sobreesforç o moviment repetitiu, descartant els altres agents del mateix Grup 2, per provenir d’un risc higiènic i no 
provocar TME.
 
El següent gràfic descriu l’evolució per sectors d’activitat (CNAE) de les baixes per TME ocorregudes durant els qua-
tre exercicis analitzats 2014-2017:
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 Baixes 2014 Baixes 2015 Baixes 2016 Baixes 2017

     Agrari 1,76% 2,13% 2,13% 1,98%

     Indústria 24,05% 24,82% 24,82% 24,17%

     Construcció 10,13% 10,53% 10,53% 11,29%

     Serveis 64,04% 62,51% 62,51% 62,56%
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Prevenció

Malalties professionals (MP)

Per a l’estudi de Malalties Professionals, es van analitzar la totalitat de les MP i supòsits de períodes d’observació, 
que hi ha hagut entre els treballadors protegits per l’entitat. De tots ells, l’estudi es va centrar exclusivament en 
aquells casos amb baixa mèdica, diferenciant entre els actuals sis grups de malalties professionals (RD 1299/2006, 
de 10 de novembre):

 Grup 1: MP per agents químics.
              Grup 2: MP per agents físics.
              Grup 3: MP per agents biològics.
              Grup 4: MP respiratòries per agents químics.
              Grup 5: MP dèrmiques per agents químics.
              Grup 6: MP per agents carcinogènics.

En el següent gràfic es pot observar l’evolució dels diferents grups de MP dels tres anys analitzats:
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     2015 0,80% 84,00% 3,20% 1,60% 10,40% 0,00%

     2016 3,64% 75,45% 1,82% 3,64% 15,45% 0,00%

     2017 6,02% 75,94% 6,02% 6,77% 5,26% 0,00%

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6
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Publicacions

En matèria de PRL, durant l’exercici 2017 en Gestió Preventiva s’han elaborat els següents documents i material 
audiovisual:
 
En relació a noves publicacions en matèria de prevenció de riscos laborals, hem creat els següents codis de bones 
pràctiques:

 › L’ús professional de la veu

 › Treball amb risc d’exposició a agents químics no evidents

Prevenció



L’activitat de Recursos Humans va ser intensa per tal de 
poder donar resposta a les necessitats dels 519 treballa-
dors que configuraven la plantilla a 31/12/2017.
 
L’edat mitjana de la plantilla es va situar en els 44 anys 
i 9 mesos, així com l’antiguitat en els 12 anys i 4 mesos.
  Índex de Rotació: 21,61%

 Índex d’Estabilitat: 93, 45%

 Índex d’Absentisme 3,75%

A nivell de formació, Egarsat va realitzar, durant l’any 
2017, 229 accions formatives, fruit del seu pla de for-
mació intern, així com d’altres iniciatives.
 
Van representar un total de 2.632 hores de formació, 
que van suposar una mitjana de 49,9 hores formatives 
per treballador. La satisfacció d’aquests va arribar al 8,9 
sobre 10.
 
En la línia continuista d’anys anteriors, la mútua va 
seguir ampliant la formació en mode e-learning via la 
plataforma virtual de formació Aula Egarsat, potenciant 
el seu ús com a eina de gestió del coneixement, així 
com els seus fòrums temàtics, aconseguint 9.450 visi-
tes anuals a l’aula.

6
Recursos Humans

Distribució de la plantilla per sexe

Home   Dona

30,44%

69,56%

Distribució de la plantilla per tipus de contracte

Fix  Eventual

5,97%

94,03%

Distribució de la plantilla per edat

23,70%
33,33%

Menors de 31 anys  Entre 31 i 40 anys

Entre 41 i 50 anys Majors de 50 anys

36,42%

6,55%
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Jornades i esmorzars de treball

Amb l’objectiu de mantenir permanentment actualit-
zats a mutualistes i col·laboradors, Egarsat va organitzar, 
al llarg de l’any, diferents sessions d’interès.
 
El número total d’esdeveniments va ser de 66, que van 
reunir gairebé 3.000 assistents. Durant les sessions es 
van abordar les més variades temàtiques relacionades 
amb l’àrea laboral i de Seguretat Social, d’entre les quals 
destaquen:

XVIII Fòrum d’Actualitat Laboral
Els mesos de gener i febrer del 2017, Egarsat va celebrar 
el XVIII Fòrum d’Actualitat Laboral. Com en anys anteriors, 
l’objectiu de les jornades va ser el d’informar les empreses 
mutualistes i despatxos col·laboradors sobre les novetats 
legislatives més destacades en matèria laboral i de Segu-
retat Social.
 
Les sessions van tenir lloc a les localitats de Madrid, Valèn-
cia, Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Terrassa, Saba-
dell, Granada, Almeria, Murcia, Logroño, Bilbao, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Vigo i Lugo, i en elles es van tractar 
qüestions com les indemnitzacions de la contractació tem-

poral a partir de la Sentència TJUE del 14 de setembre de 
2016, cas de Diego Porras;  l’obligatorietat del registre de 
la jornada de treball; o els últims criteris sobre la pensió 
de jubilació en les seves diferents modalitats i previsió de 
modificacions en les prestacions de la Seguretat Social. 
També es van exposar altres novetats com la fixació del 
salari mínim interprofessional per al 2017; l’acció del límit 
màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema 
de la Seguretat Social; la revaloració de les pensions del 
Sistema de la Seguretat Social 2017, o la proposició de Llei 
de Reformes Urgents del Treball Autònom.

Els Fòrums van ser duts a terme per destacats ponents:

› Antonio Benavides, membre del cos superior 
d’inspectors de Treball i Seguretat Social, profes-
sor de la Universitat Ramon Llull i membre del 
Tribunal Laboral de Catalunya (sessions de Ma-
drid, Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Saba-
dell i Terrassa).

› José Esteban Sánchez, president del Col·legi de 
Graduats Socials de Granada i president del Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados 
(Almeria i Granada).

7
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› Juan de Dios Fernández, cap de la Unitat Especia-
litzada Àrea de la Seguretat Social, Inspecció Pro-
vincial de Treball i Seguretat Social de Las Palmas 
(Las Palmas de Gran Canaria).

› José Luján, catedràtic de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social, degà de la Facultat de Ciències 
del Treball, president del Consell Econòmic i So-
cial de la Región de Murcia; i Guillermo Rodríguez 
Iniesta, professor titular de Dret del Treball i de 
la Seguretat Social, magistrat (sup.) del Tribunal 
Superior de Justícia de la Región de Murcia, di-
rector acadèmic de l’Escuela de Práctica Laboral 
i vicepresident de l’Asociación Española de Salud 
y Seguridad Laboral (Murcia).

› Nicolás González, cap d’Inspecció de Treball i Se-
guretat Social (Lugo i Vigo).

› Juan José Camino, cap de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de Valencia (Valencia).

› David Martín, director de Selecto RRHH (Logro-
ño).

› José Félix de Jaime, sotsdirector provincial de 
Pensionistes de l’INSS de Bizkaia i president de 
l’equip de valoració d’incapacitats; i Manuel Ve-
lázquez, cap de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de Vizkaya, membre de l’Observatori Basc 
sobre l’Assetjament i la Discriminació i membre 
del Grup de Treball del Comitè Europeu d’Alts 
Responsables sobre Control Transfronterer de les 
Normes Laborals (Bilbao).

El Fòrum va comptar amb una assistència de més de 1.600 
professionals, que van valorar molt positivament la infor-
mació rebuda.

Actual sistema de pensions de jubilació
Amb l’objectiu d’analitzar la regulació de la pensió de ju-
bilació en les seves diferents modalitats (ordinària, an-
ticipada i parcial), i la problemàtica que planteja, Egarsat 
va organitzar diferents jornades informatives dirigides a 
mutualistes i col·laboradors. Durant la sessions es va apro-
fundir, a més, en la relació entre treball i jubilació i el factor 
de sostenibilitat i l’índex de revaloració de les pensions.

Les dates i llocs de celebració van ser: 5 d’octubre a Vic, 
6 d’octubre a Barcelona, 10 d’octubre a Sant Cugat, 19 
d’octubre a Manresa, 20 d’octubre a Terrassa, 15 de no-
vembre a Lleida, 23 de novembre a Sabadell, 27 de no-
vembre a Tarragona i 28 de novembre a Las Palmas de 
Gran Canaria.

Els ponents encarregats de les diferents ponències van ser:

› Rafael Laraña, subdirector de Jubilació, Mort i Su-
pervivència de la Direcció Provincial de l’INSS a 
Barcelona, i professor associat de l’àrea de Dret 
del Treball de UPF (jornades de Vic, Barcelona, 
Sant Cugat, Manresa, Terrassa i Sabadell).

› Joan Domingo, subdirector de Jubilació, Mort i 
Supervivència de la Direcció Provincial de l’INSS 
a Lleida (Lleida).

› Montserrat Salort, subdirectora de Jubilació, 
Mort i Supervivència de la Direcció Provincial de 
l’INSS a Tarragona (Tarragona).

› Carlos Gómez, subdirector de Jubilació, Mort i 
Supervivència de la Direcció Provincial de l’INSS 
a Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Bonificacions de quotes a la Seguretat Social
Les normes que regulen els diferents incentius econò-
mics relacionats amb la cotització a la Seguretat Social a 
què poden accedir les empreses a través de la contracta-
ció laboral (contractació laboral incentivada, bonificacions/
reduccions vigents de caràcter general, bonificacions/re-
duccions dirigides a àmbits específics i manteniment de 
l’ocupació i bonificacions / reduccions al treball autònom), 
van ser objecte de 5 jornades que es van celebrar entre 
juny i juliol.
 
Els esdeveniments van tenir lloc el 7 i 9 de juny a Barce-
lona, 16 de juny a Sant Cugat, 21 de juny a Tarragona i 
6 de juliol a Girona.

Activitats Institucionals
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Les sessions van córrer a càrrec de:

› Jorge Pérez, membre del cos de subinspectors 
d’Ocupació i Seguretat Social, professor de Dret 
del Treball i de la Seguretat Social de la UAB i 
doctor en Dret (Barcelona i Sant Cugat).

› José Antonio Ferrando, cap d’Inspecció de Treball 
i Seguretat Social de Tarragona i professor de la 
URV (Tarragona).

› Pablo Páramo, cap d’Inspecció de Treball i Segu-
retat Social de Girona, i Ruben Losada, sotsins-
pector de Treball i Seguretat Social de Girona 
(Girona).

Nova Llei de Treballadors Autònoms
Una de les grans novetats legislatives de l’any 2017 va 
ser la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents 
del Treball Autònom. La norma recull mesures de ca-
lat per fomentar i augmentar l’ocupabilitat del treball 
autònom, la jubilació activa, la flexibilització de tràmits 
amb la reducció de càrregues administratives i la seva 
regulació i introdueix, a més, altres mesures que afecten 
aspectes com la formació, la estabilitat i la seguretat en 
el treball.

Per tal de donar a conèixer amb detall la coneguda 
com a Llei d’Autònoms als mutualistes i col·laboradors 
de l’entitat, Egarsat va celebrar un total de 15 jorna-
des informatives en les següents dates i localitats: 28 
de setembre i 22 de novembre a Las Palmas de Gran 
Canària, 31 d’octubre a Sant Cugat del Vallès, 6 i 17 de 
novembre a Barcelona, 9 de novembre a Murcia, 14 de 
novembre a Girona, 15 de novembre a Cartagena, 24 
de novembre a Terrassa, 28 de novembre a Sabadell i 
Tarragona, 29 de novembre a Granollers i a Valencia, 
12 de desembre a Madrid i 14 de desembre a Albacete.

› Juan de Dios Fernández, cap de la Unitat Especia-
litzada Àrea de la Seguretat Social, Inspecció Pro-
vincial de Treball i Seguretat Social de Las Palmas 
(Las Palmas de Gran Canària).

› Jaume González, Magistrat jutge titular del Jutjat 
Social núm. 30, especial d’execucions, de Barce-
lona, professor associat de la UAB i Doctor en 
Dret (Sant Cugat, Girona, Sabadell i Madrid).

› Jorge Pérez, Membre del Cos de Subinspectors 
d’Ocupació i Seguretat Social, professor de Dret 
del Treball i de la Seguretat Social de la UAB, i 
Doctor en Dret (Barcelona i Terrassa).

› José Luján, catedràtic de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social, degà de la Facultat de Ciències 
del Treball, president del Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia; i Guillermo Rodrí-
guez Iniesta, professor titular de Dret del Treball 
i de la Seguretat Social, magistrat (sup.) del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, 
director acadèmic de l’Escuela de Práctica Laboral 
i vicepresident de l’Asociación Española de Salud y 
Seguridad Laboral (Murcia, Cartagena i Albacete).

› José Antonio Ferrando, cap de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de Tarragona i profes-
sor de la URV (Tarragona).

› Juan José Camino, cap de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de València (València).

Altres temàtiques abordades al llarg del 2017 van ser: 
presentisme i competitivitat (2 de març a La Coruña i 
8 de març a Lugo); el Sistema de Liquidació Directa (16 
de març i 6 d’abril a Barcelona); enquadrament de l’au-
tònom al Règim de la Seguretat Social i el fals autònom 
(30 de març a Canaria; 13 i 18 de juliol a Barcelona); el 
registre de la jornada de treball (3 d’abril a Vigo); actua-
ció de l’INSS en matèria de Jubiliació i Prestacions (12 
de maig a Girona); criteris i actuacions de la Inspecció 
de Treball (17 de maig a Canaria); el Sistema Especial de 
Treballadors Agraris (27 de juny a La Rioja), i absentis-
me, engagement i felicitat (22 de novembre a Canarias).

La valoració global de les jornades efectuada pels as-
sistents, que contempla aspectes com l’organització, el 
ponent, el contingut o la sala, assoleix un alt grau de 
satisfacció, amb una puntuació de 4,44 sobre 5.

Actes de reconeixement ‘Accident 0’
 
Com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, 
en Egarsat ens agrada distingir a aquelles empreses que 
han assumit el compromís de incorporar i consolidar 
una cultura preventiva interna, aconseguint excel·lents 
resultats en sinistralitat. Per això, vam organitzar dife-
rents actes per reconèixer a aquelles empreses que van 
concloure el 2016 amb 0 accidents de treball, durant 
els quals es va fer entrega d’un diploma distintiu. Els es-
deveniments van tenir lloc el 24 de maig a Murcia, 15 
de juny a Abrera, 20 de juny a Terrassa i 22 de juny a 
Sabadell.

D’altra banda, part d’aquests reconeixements, repartits 
entre companyies ubicades per tot el territori nacional, 
es van lliurar en mà als guardonats.

Activitats Institucionals
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Campanya Bonus Prevenció 2017

Entre el 15 d’abril i el 31 de maig de 2017, l’Adminis-
tració va dur a terme la campanya de Sol·licitud de l’In-
centiu Bonus, gràcies a la qual aquelles empreses que 
haguessin promogut de forma significativa la disminució 
i la prevenció de la sinistralitat laboral, podien acollir-se 
a una reducció de cotitzacions per contingències pro-
fessionals.

 
Per ajudar les empreses mutualistes que haguessin optat 
per presentar la seva sol·licitud, pel fet d’haver contribuït, 
eficaçment i amb inversions quantificables, a la reducció 
de la sinistralitat laboral i realitzat actuacions efectives en 
la prevenció dels accidents de treball i les malalties pro-
fessionals, tal com regula el Reial Decret 404/2010, de 31 
de març i l’Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny, Egarsat va 
facilitar els formularis necessaris, així com tot l’assessora-
ment i l’atenció a les possibles consultes.

Actuacions de millora 
de les instal·lacions

Durant l’exercici 2017, Egarsat va dur a terme diferents 
actuacions amb l’objectiu de millorar les seves instal·la-
cions i, en conseqüència, el servei prestat als mutualistes.

Egarsat Lleida
El primer trimestre de l’any, va entrar en funcionament 
el nou centre assistencial de Lleida, després de la finalit-
zació de les obres d’adequació i la reforma dels diferents 
espais situats a l’Avinguda de l’Estudi General núm. 1. 
Amb la posada en marxa d’aquest centre, Lleida i la seva 
àrea d’influència disposa d’unes instal·lacions moder-
nes i ben ubicades, dotades d’una àrea administrativa i 
d’atenció al mutualista, àrees d’atenció mèdica (AT, ITCC 
i UPN), una àrea de recuperació funcional i una àrea de 
radiologia digital.

Egarsat Barcelona Sants
D’altra banda, donant compliment al compromís d’opti-
mització d’espais adquirit per Egarsat amb la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, durant el segon trimestre 
es va efectuar la remodelació total del centre ubicat a 
Barcelona-Sants. La reforma va comportar la modifica-
ció i la reordenació dels espais de l’àrea assistencial, do-
tant-la de boxes de cures i de quatre consultes mèdiques. 
Així mateix, es van modificar la recepció i els accessos al 
centre i es va ampliar i va modificar la ubicació dels llocs 
de treball d’atenció al públic.

Hospital Egarsat Sant Honorat
Durant el primer trimestre es va procedir a la remode-
lació de l’àrea de radiologia convencional de l’Hospital 
Egarsat Sant Honorat (planta -1), adaptant-la d’aquesta 
manera a les necessitats reals del centre.

Posteriorment, en el segon trimestre es va procedir a la 
remodelació de l’àrea d’urgències (planta -1). L’adequa-
ció ha permès millorar els accessos al servei i optimitzar 
circuits interns de funcionament, quedant configura-
da per: un box de cures amb dos lliteres, tres consultes 
mèdiques, una sala d’espera per a pacients, una àrea de 
control i admissió i dues lavabos, un d’ells adaptat a per-
sones amb minusvalidesa.

Durant el tercer trimestre de l’any es va dur a terme la 
remodelació i ordenació de l’àrea quirúrgica (planta -1), 
ampliant-se la sala general d’anestèsia i reanimació, ad-
quirint una capacitat per a 12 lliteres (4 per a anestesia i 
8 per a reanimació).

Les actuacions dutes a terme han permès ordenar l’accés 
dels pacients (interns i externs) a l’àrea quirúrgica, fent 
més privat l’accés dels primers, i millorar l’ús dels espais 
interiors, eliminant aquells innecessaris.

Finalment Durant el quart i últim trimestre, s’han iniciat 
les obres de remodelació de la segona planta de l’hos-
pital. Un cop finalitzades, l’oferta sanitària de l’hospital 
es veurà incrementada 8 llits d’hospitalització general, 3 
llits en la unitat de Semiintensius i 7 llits més en la unitat 
de Cirurgia Sense Ingrés.

Activitats Institucionals



Egarsat entén la Responsabilitat Social Corporativa com 
la gestió de recursos públics, amb eficàcia i eficiència, 
per contribuir al desenvolupament sostenible de la 
nostra societat mitjançant la realització de les accions 
oportunes per a cobrir les expectatives dels seus grups 
d’interès.

La mútua vol ser referent per la qualitat dels seus ser-
veis als empresaris i col·laboradors, aconseguint la satis-
facció dels empleats, creixent amb solidesa econòmica 
i de forma sostenible.

Les línies estratègiques de l’entitat estan enfocades als 
nostres objectius estratègics (qualitat de servei, solide-
sa econòmica, creixement i gestió operativa).

En el transcurs del 2017, per al desenvolupament dels 
compromisos de la RSC es van dur a terme accions di-
rigides a:

Personal de l’entitat

Clients

Proveïdors

Comunitat - Suport als programes socials locals

Medi Ambient

En la memòria de Sostenibilitat de l’entitat queden 
recollits els indicadors i accions realitzades per donar 
compliment a les expectatives dels grups d’interès de 
la mútua.

Al 2017 es va realitzar la verificació de la Memòria de 
Sostenibilitat del 2016 en la qual es va comprovar:

La veracitat de la informació presentada, la traçabi-
litat de les dades i la fiabilitat dels continguts.

Nivell de qualitat i representativitat de les dades i la 
informació, així com en les fonts sobre les quals es 
fonamenten.

8
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Informació Economicofinancera de la 
Gestió del Patrimoni de la Seguretat So-
cial i de la Gestió del Patrimoni Privatiu 

El Compte del Resultat Economicopatrimonial Integrat 
mostra uns ingressos per cotitzacions socials de 232 
milions i uns ingresos totals de gestió ordinària de 256 
milions. Les despeses de gestió ordinària ascendeixen 
a 275 milions amb un fort increment amb relació a 
l’exercici anterior, bàsicament generat per l’increment 
de les prestacions socials i les subvencions concedides 
ingressades en la Tresoreria General de la Seguretat So-
cial per fer front a les prestacions d’invalidesa, mort i 
supervivència. Això ha provocat un resultat negatiu de 
14 milions corresponent a l’exercici, al qual cal sumar els 
12 milions positius corresponent a resultats d’exercicis 
anteriors.

 L’Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net Integrat as-
cendeix a 99 milions. El resultat negatiu de 14 milions 
corresponent a l’exercici es compensa amb els 12 mi-
lions de generació de recursos per drets reconeguts de 
la gestió de la Seguretat Social corresponents a exercicis 
anteriors i altres variacions de patrimoni per la trans-
ferència dels excessos d’excedents de l’exercici 2016.

El patrimoni net representa el 76% del total del passiu i 
l’actiu es divideix en un 48% d’actiu no corrent i un 52% 
d’actiu corrent.

9
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Balanç i Compte de Resultats

Gestió del Patrimoni de la Seguretat Social
Balanç - Exercici 2017

ACTIU Euros

ACTIU NO CORRENT 60.560.982,24

 Immobilitzat intangible 3.338.577,64

 Immobilitzat material 24.205.412,15

 Inversions financeres a llarg termini 32.890.285,52

 Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 126.706,93

ACTIU CORRENT 60.000.668,74

 Existències 157.340,27 

 Deutors i altres comptes a cobrar 50.057.245,74

 Inversions financeres a curt termini 2.357.843,39

 Efectiu i altres actius líquids equivalents 7.428.239,34

  

TOTAL ACTIU 120.561.650,98

PASSIU Euros 

PATRIMONI NET 89.392.665,54

 Patrimoni generat 89.392.665,54

PASSIU CORRENT 31.168.985,44

 Provisions a curt termini 15.638.974,09

 Deutes a curt termini 214.827,18

 Creditors i altres comptes a pagar 15.315.184,17

 

TOTAL PASSIU 120.561.650,98
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Gestió del Patrimoni de la Seguretat Social
Compte del Resultat Economicopatrimonial - Exercici 2017

Balanç i Compte de Resultats

  Euros 

   Cotitzacions socials 231.885.586,05

 Prestacions de serveis 1.731.856,17

 Altres ingressos de gestió ordinària 22.042.557,35

 Excés de provisions 81.216,96

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (A) 255.741.216,53

 Prestacions socials -127.059.479,30

 Despeses de personal -20.888.263,76

 Transferències i subvencions concedides -74.064.853,19

 Aprovisionaments -13.860.058,11

 Altres despeses de gestió ordinària -38.043.006,73

 Amortització de l’immobilitzat -1.175.022,81

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (B) -275.090.683,90

 

(I) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) -19.349.467,37

 

 (1) Deteriorament de valor i resultats per alienació de 

       l’immobilitzat no financer i actius en estat de venda -153.762,06

 (2) Altres partides no ordinàries 804.037,68

(II)RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I)+(1)+(2) -18.699.191,75

 

 (3) Ingressos financers 4.681.275,89

(III) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (3) 4.681.275,89

  

(IV) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II)+(III) -14.017.915,86

 

 +/- RESULTAT EXERCICIS ANTERIORS 8.844.921,04

 

(V) RESULTAT A DISTRIBUIR -5.172.994,82
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Balanç i Compte de Resultats

Gestió del Patrimoni de la Seguretat Social
Estat de Canvis en el Patrimoni Net - Exercici 2017

  Euros

A) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2016 93.658.008,95

 

B) AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D’ERRORS 12.088.918,32

C) PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L’EXERCICI 2017 (A+B) 105.746.927,27

 

D) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2017 -16.354.261,73

 

E) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2017 (C+D) 89.392.665,54
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Gestió del Patrimoni Privatiu
Balanç - Exercici 2017

ACTIU Euros

ACTIU NO CORRENT 1.868.815,95

 Immobilitzat material 129.941,30

 Inversions immobiliàries 1.089.703,52

 Inversions financeres a llarg termini 649.171,13

ACTIU CORRENT 8.384.868,07

 Deutors i altres comptes a cobrar 53.226,79

 Inversions financeres a curt termini 233.308,66

 Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.098.332,62

  

TOTAL ACTIU 10.253.684,02

PASSIU Euros 

PATRIMONI NET 9.677.606,40

 Patrimoni generat 9.677.606,40

PASSIU NO CORRENT 441.780,18

 Deutes a llarg termini 441.780,18

PASSIU CORRENT 134.297,44

 Deutes a curt termini 134.297,44

TOTAL PASSIU 10.253.684,02

Balanç i Compte de Resultats
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Balanç i Compte de Resultats

Gestió del Patrimoni Privatiu
Compte del Resultat Economicopatrimonial - Exercici 2017

  Euros 

  

 Altres ingressos de gestió ordinària 81.347,75

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (A) 81.347,75

 Altres despeses de gestió ordinària -23.106,03

 Amortització de l’immobilitzat -9.408,76

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (B) -32.514,79

 

(I) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 48.832,96

 

 (1) Altres partides no ordinàries 0,00

(II) RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I)+(1) 48.832,96

 

 (2) Ingressos financers 50.494,44

 (3) Despeses financeres -2.597,13

(III) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (2)+(3) 47.897,31

 

(IV) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II)+(III) 96.730,27

 

 +/- RESULTAT EXERCICIS ANTERIORS 0,00

 

(V) RESULTAT A DISTRIBUIR 96.730,27
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Gestió del Patrimoni Privatiu
Estat de Canvis en el Patrimoni Net - Exercici 2017

  Euros

A) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2016 9.580.876,13

 

B) AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D’ERRORS 0,00

 

C) PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L’EXERCICI 2017 (A+B) 9.580.876,13

 

D) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2017 96.730,27

 

E) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2017 (C+D) 9.677.606,40

Balanç i Compte de Resultats
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Balanç i Compte de Resultats

Gestió del Patrimoni Integrat
Balanç - Exercici 2017

ACTIU Euros

ACTIU NO CORRENT 62.429.798,19

 Immobilitzat intangible 3.338.577,64

 Immobilitzat material 24.335.353,45

 Inversions immobiliàries 1.089.703,52

 Inversions financeres a llarg termini 33.539.456,65

 Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 126.706,93

ACTIU CORRENT 68.385.536,81

 Existències 157.340,27

 Deutors i altres comptes a cobrar 50.110.472,53

 Inversions financeres a curt termini 2.591.152,05

 Efectiu i altres actius líquids equivalents 15.526.571,96

TOTAL ACTIU 130.815.335,00

PASSIU Euros 

PATRIMONI NET 99.070.271,94

 Patrimoni generat 99.070.271,94

PASSIU NO CORRENT 441.780,18

 Deutes a llarg termini 441.780,18

   

PASSIU CORRENT 31.303.282,88

 Provisions a curt termini 15.638.974,09

 Deutes a curt termini 349.124,62

 Creditors i altres comptes a pagar 15.315.184,17

TOTAL PASSIU 130.815.335,00
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Gestió del Patrimoni Integrat
Compte del Resultat Economicopatrimonial - Exercici 2017

  Euros 

 Cotitzacions socials 231.885.586,05

 Prestacions de serveis 1.731.856,17

 Altres ingressos de gestió ordinària 22.123.905,10

 Excés de provisions 81.216,96

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (A) 255.822.564,28

 Prestacions socials -127.059.479,30

 Despeses de personal -20.888.263,76

 Transferències i subvencions concedides -74.064.853,19

 Aprovisionament -13.860.058,11

 Altres despeses de gestió ordinària -38.066.112,76

 Amortització de l’immobilitzat -1.184.431,57

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (B) -275.123.198,69

(I) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) -19.300.634,41

 

 (1) Deteriorament de valor i resultats per alienació de 

 l’immobilitzat no financer i actius en estat de venda -153.762,06

 (2) Altres partides no ordinàries 804.037,68

(II)RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I)+(1)+(2) -18.650.358,79

 

 (3) Ingressos financers 4.731.770,33

 (4) Despeses financeres -2.597,13

(III) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (3)+(4) 4.729.173,20

 

(IV) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II)+(III) -13.921.185,59

 

 +/- RESULTAT EXERCICIS ANTERIORS 8.844.921,04

 

(V) RESULTAT A DISTRIBUIR -5.076.264,55

Balanç i Compte de Resultats
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Balanç i Compte de Resultats

Gestió del Patrimoni Integrat
Estat de Canvis en el Patrimoni Net - Exercici 2017

  Euros

A) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2016 103.238.885,08

 

B) AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D’ERRORS 12.088.918,32

C) PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L’EXERCICI 2017 (A+B) 115.327.803,40

 

D) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2017 -16.257.531,46

 

E) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2017 (C+D) 99.070.271,94






