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Presentació
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Quan, com a conseller de Salut de Catalunya, em correspon explicar el 
funcionament del nostre sistema sanitari, acostumo a recordar que en 
parlar de la salut ho hem de fer amb una visió que integri l’aportació tan 
significativa de les entitats d’assegurança lliure d’assistència sanitària. 

Sabem que la cobertura sanitària en el nostre sistema nacional de salut 
correspon al CatSalut i l’atenció, a la xarxa sanitària d’utilització pública. 
Però també s’ha de posar en relleu que una quarta part de la població, 
aproximadament, disposa d’una assegurança privada. Aquesta població, 
amb lleus variacions a l’alça o a la baixa, es manté des de fa anys tant en 
persones assegurades com en aportacions econòmiques.

Si el nostre model sanitari de provisió pública es caracteritza per una 
diversitat d’entitats proveïdores públiques i privades, però sempre amb 
vocació de servei públic, el conjunt del sistema de salut es distingeix 
per la notable aportació dels serveis que s’ofereixen a través les entitats 
asseguradores lliures, sense les quals no es pot entendre el nivell de salut 
de la població ni la sostenibilitat del sistema, entès amb visió àmplia i 
integradora.

Les raons històriques del mutualisme i de la iniciativa sanitària del 
nostre país ajuden a explicar la configuració actual del sector sanitari a 
Catalunya. Un sector de finançament públic i un sector de finançament 
privat de lliure elecció; el primer, responsable de garantir la cobertura 
universal i el segon, de respondre a la demanda d’aquelles persones que, 
sense perdre el dret a l’atenció pública, opten pels serveis privats. Un 
sistema equilibrat en què l’existència d’un no es justifica pel fracàs de 
l’altre, però que introdueix un important factor de sostenibilitat. 

Boi Ruiz
Conseller de Salut
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La memòria del sector  
de l’assegurança 
sanitària lliure

Catalunya disposa d’una important tradició mutualista. Des de sempre, el 
mutualisme ha estat estretament lligat al desenvolupament de la societat 
civil catalana, tant pel seu origen vinculat als gremis professionals com 
pel tret característic de la població relatiu a la seva capacitat de previsió 
i d’afrontar les necessitats que apareixien com a resultat de l’evolució 
socioeconòmica. L’estat actual de la sanitat catalana, doncs, no es pot 
entendre sense tenir en compte el conjunt d’infraestructures i recursos 
creats per aquestes entitats que van sorgir a Catalunya al final del 
segle XIX, coincidint amb la revolució industrial. 

El setembre de 1979 (Reial Decret 2210/1979, de 7 de setembre) es 
van transferir competències de l’Administració de l’Estat espanyol a la 
Generalitat de Catalunya, entre les quals s’incloïen específicament, en 
matèria de salut, les relacionades amb les entitats d’assegurança lliure.

El Decret 524/1982, de 28 de desembre, regula les funcions del 
Departament de Salut amb relació a les entitats d’assegurança lliure. 
Segons aquesta normativa, correspon al conseller de Salut autoritzar 
totes aquelles entitats que entre les seves finalitats tinguin la cobertura 
del risc de malaltia i el domicili social o la delegació de les quals es 
trobi a Catalunya. A l’article cinquè d’aquesta normativa s’establia 
que les entitats havien de fer efectiva a la Generalitat de Catalunya 
una taxa sanitària com a contraprestació econòmica en funció de 
les primes que recaptaven al llarg de l’any. Així, històricament, la 
taxa permetia conèixer el nombre de persones assegurades a cada 
companyia en funció de les primes que s’havien recaptat al llarg de 
l’any. Amb aquestes dades s’elaborava la memòria de les entitats 
d’assegurança lliure.

L’any 1997 es va derogar la taxa sanitària i, per tant, ja no es va disposar 
d’aquesta dada de partida per elaborar la memòria. Per tal de poder 
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continuar disposant del percentatge de població catalana amb doble 
cobertura es va elaborar un sistema de recollida d’informació basat en un 
formulari que havien de formalitzar les diverses companyies.

Aquest qüestionari és el que s’envia anualment a totes les entitats 
inscrites al Registre d’Entitats Asseguradores. La inscripció en 
aquest registre és requisit indispensable perquè les entitats o les 
seves delegacions puguin actuar en l’àmbit territorial de Catalunya. 
Independentment de la procedència de la informació, l’objectiu d’aquestes 
memòries sempre ha estat conèixer el volum i les característiques 
sociodemogràfiques dels ciutadans catalans amb doble cobertura per al 
risc de malaltia. És a dir, ciutadans que, tenint l’assistència garantida per 
la sanitat pública, també opten per contractar una assegurança sanitària 
privada. D’aquesta manera es pot disposar de dades que permeten una 
anàlisi de les tendències al llarg del temps.

En aquesta edició de 2012 el qüestionari s’ha enviat a 49 entitats, 46 de 
les quals l’han contestat. De les tres entitats que no l’han respost, una 
ofereix únicament pòlissa dental i les dues restants tenen la seu social fora 
de Catalunya.

Respecte de l’any 2011, cal esmentar que s’ha produït la fusió per absorció 
de l’entitat Aresa per l’entitat SegurCaixa Adeslas, SA.

Les dades facilitades per les entitats corresponen a les persones 
assegurades fins al 31 de desembre de 2012 i les primes que s’hi presenten 
són brutes, és a dir, inclouen els impostos. Pel que fa a la població de 
Catalunya, la font ha estat el Padró municipal d’habitants de 2012, facilitat 
per l’Idescat, que dóna la xifra de 7.570.908 persones.



Assegurança sanitària lliure 2012 9

Les pòlisses de les entitats 
d’assegurança lliure  
a Catalunya

Durant l’any 2012, el total de persones que han gaudit d’una assegurança en 
el ram de malaltia a Catalunya ha estat de 2.008.366, xifra que representa 
un increment de l’1% del total de la població assegurada a Catalunya 
respecte de l’any anterior. El total d’ingressos per primes declarades de totes 
les entitats que ofereixen algun tipus d’assegurança en el ram de malaltia ha 
estat de 1.446 milions d’euros, amb un increment del 3,6% si es compara 
amb els ingressos declarats l’any 2011.

En l’àmbit assegurador, i d’acord amb el Decret 524/1982, de 28 de 
desembre, hi ha tres tipus d’entitats: societats anònimes, mutualitats 
mercantils i mutualitats de previsió social. El tret característic de les 
societats anònimes és que són empreses amb ànim de lucre. És la 
forma jurídica amb més nombre d’entitats que operen en el sector. Les 
mutualitats mercantils són empreses sense ànim de lucre, d’afiliació 
voluntària i amb un origen gremial. No han tingut gaire implantació en 
el ram de l’assistència sanitària i actualment a Catalunya només n’hi ha 
dues. Les mutualitats de previsió social no van tenir la condició d’entitats 
asseguradores fins a l’any 1984, malgrat la rellevància de la seva activitat 
en el camp de l’assistència sanitària. També són empreses sense ànim de 
lucre i, per tant, els beneficis econòmics que obtenen els han de revertir 
en millores per als seus afiliats.

Els tipus de pòlisses que s’ofereixen en aquest sector són:

1. Pòlisses d’assistència sanitària per prestació de serveis, on tots 
els professionals i els serveis mèdics que proporcionen l’assistència  
a la persona assegurada consten en una guia mèdica. N’hi ha dues 
classes:

a. Pòlisses de serveis complets, que cobreixen serveis d’atenció 
primària i també d’atenció hospitalària
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b. Pòlisses de serveis parcials, que cobreixen o bé serveis d’atenció 
primària o bé d’hospitalització. 
També corresponen a pòlisses d’assistència sanitària per prestació 
de serveis les que tenen els funcionaris públics que pertanyen als 
col·lectius de MUFACE (Mutualitat General de Funcionaris Civils de 
l’Estat), ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) i MUGEJU 
(Mutualidad General Judicial) i que han optat per rebre l’assistència 
sanitària universal mitjançant una entitat d’assegurança lliure en lloc 
de la xarxa pública.

2. Pòlisses de rescabalament, que permeten la lliure elecció de 
professionals, amb un reemborsament total o parcial, per part de l’entitat, 
dels honoraris avançats per la persona assegurada.

3. Pòlisses mixtes o combinades, que tenen un quadre mèdic recomanat 
i també l’opció de la lliure elecció de professionals.

Persones assegurades en entitats d’assegurança lliure 
d’assistència sanitària, 2012

Total: 2.008.366
Altres pòlisses: 
dentals (554.534) i podologia (329)

Pòlissa de 
rescabala
ment

51.210

Pòlissa  
mixta o 
combinada

85.677

Serveis complets1 
1.844.114

Serveis parcials 
27.365

Pòlissa  
per prestació  
de serveis

1.871.479

1  Inclou els 166.245 funcionaris públics que han optat per una entitat d’assegurança 
lliure com a assistència sanitària pública.
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Persones assegurades i primes de l’assegurança 
sanitària lliure, 2008-2012

Preu mitjà de les pòlisses, 2008-2012

1 Vegeu a la pàgina següent la diferència entre el pagament capitatiu i per acte mèdic.

* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.

 2008 2009 2010 2011* 2012

 2008 2009 2010 2011* 2012

1.877.684 1.890.168 1.907.125 1.984.578 2.008.366

PersonesPrimes (milers d’¤)

Pòlissa mixta i  
de rescabalament 

1.000

800

600

400

200

€

1.218.295

1.264.275

1.303.157

1.394.985

1.445.765

679,7

Serveis complets
capitatius1

Serveis complets
per acte mèdic1

Serveis parcials

881,6854,6

714,3698,1

578,7560,1

711,0692,0672,0

689,9662,7

543,2
500,6

466,5
283,3275,4264,1264,4265,1
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L’evolució de les pòlisses 
d’assistència sanitària lliure

Pòlisses d’assistència sanitària amb prestació  
de serveis complets

El 2012, un total de 42 entitats han ofert pòlisses d’assistència sanitària 
general (serveis complets), és a dir, que cobreixen serveis d’atenció 
primària i també d’atenció hospitalària.

La població assegurada amb aquest tipus de pòlissa ha estat d’1.844.114 
persones i els ingressos per primes de 1.317 milions d’euros. Comparant 
les xifres amb les de l’any 2011 es posa de manifest un augment del 2,7% 
en la població que té aquesta classe de pòlissa. 

Hi ha dues modalitats de contractació entre les entitats i els professionals 
o serveis que s’ofereixen: la de pagament capitatiu i la de pagament per 
acte mèdic. En el pagament capitatiu, l’entitat organitza la prestació dels 
seus serveis mitjançant un quadre mèdic propi, al qual l’assegurat ha 
d’acudir forçosament, i l’entitat asseguradora abona els honoraris pactats 
amb els seus professionals. En el pagament per acte mèdic hi ha lliure 
elecció de professionals per part dels assegurats i les entitats abonen 
els honoraris als professionals segons els actes mèdics realitzats. En el 
transcurs dels anys han anant adquirint una especial preponderància les 
relacions contractuals entre les entitats d’assegurança lliure i els seus 
facultatius segons el sistema de pagament per acte mèdic. En aquesta 
edició només cinc entitats han declarat tenir una relació contractual amb 
els seus professionals mitjançant el sistema de pagament capitatiu, la 
qual cosa només representa l’1,5% del total de la població assegurada.

Encara que hi ha entitats que calculen les primes utilitzant taules de 
morbiditat que defineixen el risc en funció de l’edat i el sexe, el cost 
per persona es presenta sense diferenciar els trams d’edat. Així, el preu 
mitjà anual de la pòlissa de serveis complets va ser de 714,3 euros 
en la modalitat de pagament per acte mèdic i de 578,7 euros en la de 
pagament capitatiu.
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Pòlisses d’assistència sanitària amb prestació  
de serveis parcials

Hi ha 11 entitats que han declarat que ofereixen pòlisses d’assistència 
sanitària per serveis parcials, és a dir, pòlisses d’atenció primària o 
d’hospitalització.

La població assegurada mitjançant aquesta modalitat el 2012 ha estat de  
27.365 persones, amb un total d’ingressos per primes de 7.751.636 euros. 
El preu mitjà anual de la pòlissa de serveis parcials va ser de 283,3 euros. 

Distribució entre entitats mercantils i mútues  
de previsió social

Del total de persones assegurades amb pòlisses d’assistència sanitària 
amb serveis complets i parcials (1.871.479), les entitats mercantils en 
tenen el 87,2% (1.631.366 persones) i les mútues de previsió social el 
12,8% (240.113 persones). Del total d’ingressos per primes, el 85,7% 
(1.135 milions d’euros) correspon a les entitats mercantils i la resta, 190 
milions, a les mútues de previsió social.

Funcionaris públics

Un total de 166.245 persones que pertanyen als col·lectius de MUFACE, 
ISFAS i MUGEJU han optat per rebre l’assistència sanitària universal 
mitjançant una entitat d’assegurança lliure, amb una recaptació per 
primes de 122.302.640 euros. Aquestes persones representen el 8,9% 
del total d’assegurats amb pòlisses d’assistència sanitària privada per 
prestació de serveis. El nombre de funcionaris públics que opten per rebre 
assistència sanitària mitjançant una entitat d’assegurança lliure es manté 
estable any rere any. 
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Pòlisses d’assistència sanitària mixtes o combinades

De totes les entitats enquestades, 16 han declarat un total de  
85.677 persones assegurades amb una pòlissa mixta o combinada.  
El total d’ingressos per primes d’aquest tipus de pòlisses ha estat  
de 82.963.602 euros. 

Pòlisses d’assistència sanitària de rescabalament

Vuit entitats que operen en el sector de les assegurances de malaltia 
han declarat que 51.210 persones han gaudit el 2012 d’una pòlissa de 
reemborsament de les despeses mèdiques. L’import total de les primes 
recaptades ha estat de 37.723.387 euros. 
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Distribució de les persones amb assegurança sanitària lliure 
segons el tipus de pòlissa, 2008-2012
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rescabalament

Persones amb assegurança sanitària lliure segons 
el tipus de pòlissa, 2008-2012

2008 2009 2010 2011* 2012

Pòlisses amb 
serveis
complets

1.687.267 1.666.000 1.680.352 1.824.109 1.871.479

Pòlisses mixtes 
o combinades

88.427 89.044 77.297 107.598 85.677

Pòlisses de 
rescabalament

101.990 135.124 149.476 52.871 51.210

Total 1.877.684 1.890.168 1.907.125 1.984.578 2.008.366
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* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.
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Persones assegurades segons el tipus de pòlissa 
d’assistència sanitària, 2012

Pòlisses de rescabalament
2,5% (51.210)

Pòlisses mixtes o combinades
4,3% (85.677)

Total: 2.008.366

Pòlisses amb serveis complets 
i parcials
93,2% (1.871.479)

Primes segons el tipus de pòlissa d’assistència sanitària, 
2012

Pòlisses de rescabalament
2,6% (37.723)

Pòlisses mixtes o combinades
5,7% (82.964)

Total: 1.445.765
(milers d’€)

Pòlisses amb serveis complets 
i parcials
91,7% (1.325.078)
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Persones amb pòlissa d’assistència sanitària 
amb prestació de serveis complets i parcials, 2008-2012 

2008 2009 2010 2011* 2012

1.687.267

-21.267 14.352 143.757 47.370

1.666.000 1.680.352

1.824.109

2,60%0,86% 8,55%-1,26%

1.871.479

Variació interanualPersones assegurades

Persones amb pòlissa dental, 2008-2012
2008 2009 2010 2011* 2012

323.723

26.935 41.754 77.915 84.207

350.658

392.412

470.327

17,90%11,91% 19,86%8,32%

554.534

Variació interanualPersones assegurades

* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.
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2008 2009 2010 2011* 2012

Primes de pòlissa dental, 2008-2012

1.428 1.382 6.161 4.090

15,58%7,39% 30,66%8,26%

Variació interanualPrimes (milers d’¤)

17.282
18.710

20.092

26.253

30.343

Primes d’assegurança sanitària lliure 
amb prestació de serveis complets i parcials, 2008-2012

2008 2009 2010 2011* 2012

18.805 32.775 115.928 67.234

5,35%2,95% 10,15%1,72%

Variació interanualPrimes (milers d’¤)

1.090.336 1.109.141 1.141.916

1.257.844

1.325.078

Pòlisses de podologia 
Mutuam (295 persones) i Quinta de Salut L’Aliança (34) comercialitzen una pòlissa de 
podologia de manera independent. El total d’ingressos per aquest concepte ha estat de 
24.176 euros.

* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.
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Distribució entre entitats mercantils i mútues de previsió 
social de les persones i primes d’assegurança sanitària lliure 
amb prestacions de serveis complets i parcials, 2012

Primes (milers d’€)
1.325.078

Persones
1.871.479

1.687.267 1.666.000 1.680.352 1.824.109 1.871.479

100

80

60

40

20

0

%

Entitats mercantils

Mútues de previsió 
social

240.113 189.628

12,8% 14,3%

87,2%
1.631.366

85,7%
1.135.449

Distribució entre entitats mercantils i mútues de previsió 
social de les persones amb assegurança sanitària lliure amb 
prestacions de serveis complets i parcials, 2008-2012

2008 2009 2010 2011* 2012

Mútues de previsió Entitats mercantils

1.409.233 1.396.653 1.415.464
1.573.930 1.631.366278.034 269.347 264.888
250.179 240.113

* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.
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Persones amb assegurança sanitària lliure amb prestacions 
de serveis complets i parcials en mútues de previsió, 
2008-2012

2008 2009 2010 2011* 2012

278.034

Variació interanualPersones assegurades

-8.687 -4.459 -14.709 -10.066
-4,02%-1,66% -5,55%-3,12%

269.347 264.888
250.179

240.113

Persones amb assegurança sanitària lliure amb prestacions 
de serveis complets i parcials en entitats mercantils, 
2008-2012

2008 2009 2010 2011* 2012

1.409.233

-12.580 18.811 158.466 57.436
3,65%1,35% 11,20%-0,89%

1.631.366

Variació interanualPersones assegurades

1.396.653

1.573.930
1.415.464

* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.
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La doble cobertura

1.842.121 persones mantenen una doble cobertura sanitària, 
gairebé una de cada quatre.
Per calcular el conjunt de persones que tenen una doble cobertura 
sanitària real a Catalunya s’ha de restar el nombre de funcionaris 
(166.245) del nombre de persones que disposen d’una assegurança en 
el ram de malaltia (2.008.366) ), ja que per a ells és l’única forma de 
rebre l’assistència sanitària universal.

Evolució de la població amb doble cobertura, 2008-2012

2008 2009 2010 2011* 2012

25

24

23

22

21

%

23,2% 23,1%
23,4%

24,1% 24,3%

24,3%

* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.
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Tipus de pòlissa d’assistència sanitària de les persones 
amb doble cobertura, 2012

De rescabalament

De rescabalament
2,8%

Mixtes o combinades

Mixtes o combinades
4,6%

Total 2012: 1.842.121
(2011*: 1.817.866)

Prestació de serveis

Prestació de serveis
92,6%

2011* 2012 2011* 2012 2011* 2012

91,2%

92,6% 5,9%
2,9%4,6% 2,8%

* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.
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2010 2011* 2012

Les assegurances lliures  
al territori
Persones amb assegurança sanitària lliure  
per demarcacions, 2010-2012

 Barcelona Girona Lleida Tarragona  Catalunya
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%
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%
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,8

%

21
,9

%

19
,9

%

24
,3

%

* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.
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80,2% 7,8% 5,0% 7,0%

79,2% 7,9% 4,8% 8,1%

Distribució de l’assegurança sanitària lliure 
per demarcacions amb relació a la població total 
i les primes, 2012

 Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Primes 

Assegurances

Població 73,3% 10,1% 5,8% 10,7%
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80,2% 7,8% 5,0% 7,0%

 Barcelona Girona Tarragona  Lleida
73,3% 10,1% 5,8% 10,7%

Distribució per demarcacions de l’assegurança sanitària 
lliure segons el tipus d’entitat, 2012

Mútues de previsióEntitats mercantils

88,5%

79,7%

92,1%

80,2%

11,5% 20,3% 7,9% 19,8%
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Evolució de la distribució per demarcacions de l’assegurança 
sanitària lliure segons el tipus d’entitat, 2010-2012

2010 2011* 2012

Barcelona
Entitats mercantils 1.312.365 1.385.937 1.407.755

Entitats de previsió social 201.266 190.640 182.719

Girona
Entitats mercantils 126.226 120.576 126.057

Entitats de previsió social 35.537 32.569 32.152

Lleida
Entitats mercantils 71.673 77.501 77.750

Entitats de previsió social 22.192 20.193 19.243

Tarragona
Entitats mercantils 126.360 143.830 149.383

Entitats de previsió social 11.473 12.881 12.869

Distribució per demarcacions de l’assegurança sanitària 
lliure segons el tipus d’entitat, les persones assegurades i 
les primes, 2012

Entitats de previsió social Entitats mercantils Total

Persones Primes € Persones Primes € Persones Primes €

Barcelona 182.719 145.274.446 1.407.755 1.014.581.857 1.590.474 1.159.856.303

Girona 32.152 25.092.518 126.057 86.898.122 158.209 111.990.640

Lleida 19.243 15.716.943 77.750 56.060.667 96.993 71.777.610

Tarragona 12.869 8.803.210 149.383 92.728.074 162.252 101.531.284

Total 246.983 194.887.117 1.760.945 1.250.684.972 2.007.928 1.445.572.089

 Total: 2.007.928 persones (del 0,1 restant fins als 2.008.366 no se’n coneix la residència)

* A partir de l’any 2011 s’han sumat les dades, facilitades per primera vegada, de quatre 
entitats asseguradores que operen a Catalunya i que no s’havien comptabilitzat mai.
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Les assegurances lliures  
segons la població

La taxa d’envelliment de la població amb assegurança lliure 
(nombre de persones de més de 65 anys/població total x 100) 
és del 14,7%, amb un 13,2% a les entitats mercantils i un 
24,1% a les mutualitats de previsió social.

Dones
53,5%
1.063.658

Homes
46,5%
922.869

Persones assegurades: 1.986.527

Persones assegurades per sexe, 2012

Persones assegurades per edat, 2012

 0-14 anys 15-44 anys 45-64 anys > 65 anys

17,0% 39,8% 28,8% 14,4%
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Persones amb assegurança lliure per trams d’edat 
amb relació a la població general, 2012

Només en la franja d’edat de 0 a 14 anys hi ha més 
percentatge d’homes assegurats que dones.

8,7%

18,0%

13,6%

6,2%

8,3%

21,8%

15,3%

8,1%

7,6%

20,4%

12,8%

9,8%

8,0%

21,7%

12,5%

7,2%

164.883

433.605

303.619

161.551

172.690

356.962

269.537

123.680
> 65 anys 

4564 anys

1544 anys

014 anys

Persones assegurades (1.986.527)  Homes    Dones

Població de Catalunya (7.570.908)   Homes    Dones
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Persones assegurades per edat i tipus d’entitat, 2012

Entitats  
de previsió 
social

Entitats  
mercantils

 0-14 anys 15-44 anys 45-64 anys > 65 anys

12,4%

34,3%
29,2%

24,1%

17,6%

40,6%

28,8%

13,0%

87,5%
1.739.112

12,5%
247.415

Persones assegurades per sexe i tipus d’entitat, 2012

Homes       Dones   

5,7% 6,8%

40,7%
46,8%

Entitats mercantilsEntitats de previsió 
social
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Entitats d’assegurança lliure 
d’assistència sanitària

Tipus 
d’entitat

Persones  
assegurades

Primes (€)
Tipus  

de pòlissa

Aegón Unión Aseguradora1 31.094 21.627.834,00

Agrupació Amci d’Assegurances  
i Reassegurances, SA

96.306 57.776.614,00

Allianz Compañía de Seguros  
y Reaseguros, SA

26.075 16.225.209,00

AME, Asistencia Médica,  
Cía. de Seguros

4.848 2.837.308,00

AMSYR, Agrupación Seguros  
y Reaseguros

11.421 10.616.726,00

ASEFA, SA Seguros y Reaseguros 19.019 14.490.234,00

ASISA, Asistencia Sanitaria 
Interprovincial

71.251 41.554.578,00

Assistència Sanitària Col·legial, SA 196.297 176.721.661,00

Atlántida Médica  
de Especialidades, SA

18.300 14.232.966,12

AVIVA Vida y Pensiones, SA 2.504 1.102.111,00

AXA Seguros 96.318 79.516.358,00

Caixa de Previsió i Energia, MPS 6.791 4.040.004,00

Caja de Seg. Reun., Cía. Seg.  
y Reas., SA (Caser) 

17.355 14.277.190,00

Cigna Life Insurace Company  
of Europe SANV

23.367 14.284.309,00

Clinicum Seguros, SA 17.510 14.794.180,00

DKV Seguros 172.097 129.562.300,61

Fiatc Mútua d’Assegurances  
i Reassegurances a Prima Fixa

141.957 92.064.683,00

Generali España, Sociedad Anónima  
de Seguros y Reaseguros

27.391 28.076.283,00

Germandat de Sant Joan Baptista, MPS 3.769 1.219.807,00

Ges Seguros 311 195.591,00

Instituto Sanitario, SA de Seguros 2.056 1.272.256,00

 Tipus d’entitat

 Entitats mercantils
  Societat anònima
  Mutualitat mercantil

  Mutualitat de previsió social

 Tipus de pòlissa 

 Prestació de serveis
  Serveis complets o parcials
  Funcionaris públics

   Pòlisses mixtes i de rescabalament
  Pòlissa dental
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Tipus 
d’entitat

Persones  
assegurades

Primes (€)
Tipus  

de pòlissa

La Nova Aliança Mataronina, MPS 2.700 1.125.504,72

La Unión Madrileña de Seguros, SA 54 46.900,00

Mapfre Familiar, SA 41.317 21.012.035,00

Montepio de Conductors Sant Cristòfol 
de Girona i Província, MPS a Prima Fixa

17.795 11.792.755,00

Mútua Comarcal de la Seu d’Urgell, PS 2.971 1.172.809,00

Mútua d’Empleats dels Transports  
de Barcelona, MPS

405 178.405,00

Mútua de Granollers, MPS 18.337 10.254.699,72

Mútua de Terrassa, MPS 5.128 3.716.226,00

Mútua General de Catalunya de PS 74.588 72.728.618,00

Mutua General de Seguros 954 687.022,00

Mutua Igualadina de Previsión Social, 
MPS a Prima Fixa

1.350 336.579,00

Mútua Manresana, Mutualitat  
de Previsió Social

9.336 1.921.031,57

Mutual Salus de Previsió Social,  
MPS a Quota Fixa

3.410 882.342,00

Mutuam, Mútua de Previsió Social2 929 91.033,00

Plus Ultra Seguros 7.700 6.473.534,00

Previsión Popular de Seguros, SA 2.875 1.581.640,00

Previsora Española de Especialidades  
y Seguros, SA

596 416.252,00

Previsora General MPS a Prima Fija 7.627 5.828.819,00

Quinta de Salut L’Aliança 90.859 79.384.305,00

RACC Seguros 1.565 1.046.700,00

Reale Seguros Generales, SA 1.866 1.433.832,00

Sanitas, SA 281.926 183.652.504,00

SegurCaixa Adeslas, SA 431.282 292.253.375,00

Societat de Socors Mutus de Mollet 2.349 497.163,00

Unnim Vida 2.366 1.134.987,00

Vital Seguro, SA 12.973 9.718.357,83

Total 2.008.366 1.445.764.598,57

1. Dades del 2011.
2. No sumats als totals.
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