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Distingits mutualistes,  
 
Un any més em dirigeixo a vostès per a 
presentar el tancament de l'últim exercici 
d'Asepeyo. Com en anteriors ocasions, la 
Mútua es veu afectada per la situació 
econòmica general i pels comptes de la 
Seguretat Social. 
 
L'any 2018 l'economia espanyola va créixer 
un 2,6 %, el que representa 0,4 punts 
percentuals menys que al 2017, encara que 
aquesta dada continua sent superior al 

creixement mitjà de la Unió Europea, que al 
mateix any va ser de l’1,9 %. Es tracta del 
quart any seguit amb creixement positiu. La 
inèrcia de la bona gestió econòmica del 
govern de Mariano Rajoy s'ha fet notar.  
 
Segons dades oficials, la demanda interna ha 
mantingut una aportació positiva al 
creixement, similar a la de l'any passat, 
augmentant la demanda de béns de consum 
i habitatge. No obstant això, s'ha reduït el 
sector exterior, al contrari del que succeïa en 
exercicis anteriors. 
 
Analitzant l'oferta, perd pes la inversió en 
capital productiu i millora la contribució a 
l'augment de la productivitat. Tanmateix, 
aquesta dada positiva es veu contrarestada 
per l'augment dels marges salarials. 
 
En el mercat de treball, l'any 2018 ha 
mantingut la reducció sostinguda de la taxa 
de desocupació, iniciada a partir del segon 
trimestre del 2013. La desocupació tanca 
l'exercici amb un 14,5 %. És una reducció de 
més de 10 punts respecte a la xifra de la crisi 
de l'any 2012. Així mateix, la remuneració 
dels assalariats creix en un 0,9 %. 
 
Tot això anterior ha tingut un reflex en el 
sistema de la Seguretat Social. L'any 2018 va 
finalitzar amb més de 19 milions de 
treballadors afiliats, la xifra més alta des de 
2007. El mes de desembre va tancar amb 
una mitjana de 560.000 afiliats, com en el 
mateix mes de l'any anterior; amb un 
creixement del 3,06 %. Aquestes bones xifres 
d'afiliació presenten, però, un saldo negatiu 
de 18.200 milions d'euros, un 1,52 % del PIB. 
Aquest saldo negatiu és la diferència entre 
uns ingressos de 135.000 milions d'euros, 
que creixen un 5,51 %, i unes despeses de 
153.000 milions d'euros, que creixen un 
3,75 %. 
  
Del total del dèficit de l'Estat de l'any 2018, 
gairebé un 60 % va ser ocasionat pel sistema 
de la Seguretat Social. El nombre de 
pensionistes va ser de 9,7 milions a finals 
d'any, i les previsions demogràfiques ens 
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portarien a 15 milions cap a l'any 2050, raó 
per la qual es necessitarien 28,5 milions de 
persones cotitzants, si es vol mantenir la 
mateixa pressió fiscal, segons un estudi del 
BBVA Research. El dèficit crònic del sistema 
de la Seguretat Social és realment 
preocupant i no es resoldrà amb un augment 
dels cotitzants; es necessiten reformes 
importants per garantir la sostenibilitat del 
sistema a llarg termini. 
 
Els ingressos per quotes d'Asepeyo a l'any 
2018 van créixer un 5,94 %, aconseguint la 
xifra de 1.893 milions d'euros. Això no 
obstant, el resultat de la Mútua ha empitjorat, 
baixant dels 91,3 milions d'euros de l'exercici 
anterior als 73,3 milions d'euros al tancament 
de l'any que comentem. El nostre director 
gerent tindrà ocasió d'exposar-los els 
comptes amb més detall. És de ressaltar que 
la gestió de les Contingències Professionals 
en què la Mútua assumeix la cobertura total 
de les prestacions econòmiques i sanitàries 
presenta un resultat positiu, en concret de 
197,7 milions d'euros, que augmenta 
respecte l'any anterior en un 24,67 %. 
Tanmateix, la gestió de les Contingències 
Comunes, on la Mútua s’ha de limitar poc 
més que assumint el pagament de les baixes 
mèdiques expedides pels Serveis Públics de 
Salut amb el finançament establert pel 
Ministeri de Treball, experimenta unes 
pèrdues de 181,6 milions d'euros, amb un 
augment preocupant del 66,6 % respecte a 
la xifra de l’any  passat.  
 
El conjunt del sector de mútues, l'any 2018, 
ha experimentat unes pèrdues globals de 
1.000 milions d'euros, un 66,7 % més que en 
l'exercici anterior. El finançament és 
insuficient, fet que porta les mútues a haver 
d’assumir una gestió deficitària, les pèrdues 
de la qual es van compensant amb les 
reserves derivades de la gestió de les 
Contingències Professionals, i aquest dèficit 
financer posa en risc la solvència de les 
mútues i la seva pròpia viabilitat en la 
col·laboració amb la gestió de la Seguretat 
Social. Val a dir que alguna mútua va haver 
de ser absorbida en el decurs que 

comentem, i no seria d'estranyar que alguna 
altra hagués de seguir el mateix camí. A més 
del problema financer que suposa per a les 
mútues assumir una cobertura deficitària, s’hi 
afegeix el fet que impedeix gestionar de 
forma eficient una prestació, quan la 
responsabilitat de la prestació econòmica i 
sanitària estan dissociades en dues 
administracions diferents. 
 
Lamentablement, el Reial decret llei 28/2018, 
de 28 de desembre, i l'ordre de cotització per 
al present exercici 2019, lluny de resoldre els 
problemes de finançament de la prestació 
econòmica d'Incapacitat Temporal per 
Contingències Comunes, els ha agreujat. 
S'ha reduït el finançament per a la cobertura 
de la prestació en els treballadors autònoms 
i, paradoxalment, malgrat que pot considerar-
se una dada positiva, es produeixen pèrdues 
per la seva falta de finançament.  
 

En els últims exercicis ja anunciava els 
problemes principals que travessava el 
sector de mútues. Tots els problemes es 
mantenen vigents i no han estat abordats. El 
dèficit de finançament de la prestació 
econòmica d'Incapacitat Temporal per 
Contingències Comunes continua 
deteriorant-se. La normativa en matèria de 
costos de personal del sector públic és 
enormement rígida i no afavoreix en absolut 
el manteniment i l'atracció d'un òptim 
personal sanitari.  
 
En l'actualitat, la Llei de mútues segueix 
sense haver-se desenvolupat, i sembla haver 
abandonat el projecte del Reglament que va 
iniciar l'Administració anterior. Cal esperar i 

 Els ingressos per quotes d'Asepeyo a 
l'any 2018 van créixer un 5,94 %, 
aconseguint la xifra de 1.893 milions 
d'euros  
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desitjar, com seria lògic, que en aquesta 
nova legislatura es puguin abordar aquests 
seriosos problemes.  
 
Amb tots aquests condicionants, Asepeyo 
continua lliurant una assistència de qualitat 
als seus treballadors protegits, duent a terme 
una gestió eficient dels recursos encomanats. 
Prova d'això són els nous centres 
assistencials d'Alcázar de San Juan i de la 
Sagrera, a Barcelona, així com la millora de 
les instal·lacions en diversos centres i 
hospitals. El director gerent comenta en el 
seu escrit les actuacions realitzades per la 
Mútua durant l'exercici en el camp de 
l'assistència sanitària: la prevenció, la qualitat 
i les noves tecnologies, raó per la qual ja no 
entro en detalls dins aquest apartat.  

 
Em fa una il·lusió especial recordar que el dia 
4 d'octubre es va celebrar a l'Hospital de 
Coslada el Fòrum de Grans Dependents, dins 
de la Càtedra Asepeyo, la qual va comptar 
amb la Presidència d'Honor de Sa Majestat la 
Reina Sofia. Aquest és un dels actes que la 
Mútua organitza amb el finançament de la 
Comissió de Prestacions Especials, dins el 
programa d'ajudes col·lectives, especialment 
dirigides a treballadors accidentats en 
situació de dependència funcional. Un any 
més, l'activitat de la Comissió de Prestacions 
Especials, i dels qui col·laboren amb ella, és 
un dels esdeveniments que més satisfacció 
ens dona a tots els qui componem aquesta 
Mútua. Aquesta Comissió va ser concebuda 
i constituïda amb visió i encert pel seu 
fundador i ànima d'Asepeyo, el senyor Antoni 

Serra i Santamans. Poques setmanes més 
tard de la celebració de la Càtedra, Sa 
Majestat la Reina va tenir l'amabilitat de rebre 
en audiència la Junta Directiva de la Mútua. 
 
El Fons d'Assistència Social, amb el qual es 
financen les ajudes socials, es nodreix del 
10 % del resultat derivat de la gestió per 
Contingències Professionals, una vegada 
dotada la reserva corresponent. És 
preocupant que les creixents pèrdues en la 
gestió de les Contingències Comunes puguin 
arribar a comprometre en un futur no gaire 
llunyà la viabilitat de les ajudes socials.  
 
Vull també recordar la celebració el 22 de 
gener del present any, a Saragossa, de la VII 
edició dels Premis Asepeyo a les millors 
pràctiques preventives, on es van reconèixer 
els millors projectes preventius presentats per 
empreses mutualistes. 
 
Un any més, en nom de la Junta Directiva, vull 
agrair-los la seva confiança a la Mútua, al 
mateix temps que felicito tots els seus 
treballadors per la seva dedicació. 

 Asepeyo continua lliurant una assistència 
de qualitat als seus treballadors protegits, 
duent a terme una gestió eficient dels 
recursos encomanats   
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En l'exercici 2018 els resultats econòmics 
segueixen la mateixa línia d'anys anteriors. 
Les Contingències Professionals han millorat 
les xifres del 2017, en què s’aconsegueix un 
excedent de 198 milions d'euros, la qual cosa 
suposa un increment del 24,7 % respecte a 
l'any precedent, mentre que les 
Contingències Comunes, una vegada aplicat 
el finançament addicional, donen com a 
resultat una xifra negativa de 139 milions 
d'euros. Aquesta última dada es produeix per 
l’increment desproporcionat del nombre de 
baixes mèdiques i la seva durada, pel 

nombre de dies de baixa indemnitzats, però, 
fonamentalment, pel finançament insuficient 
assignat a les mútues per part del Ministeri 
de Treball.  
 
Malgrat tot això, l'excedent final que es 
presenta a la memòria és de 73,3 milions 
d'euros (incloent el resultat per cessament 
d’activitat dels treballadors autònoms). Estem 
davant d’un resultat positiu, sens dubte, però 
tot fa pensar que de cara a l’exercici que ve 
la situació no serà tan favorable. La mala 
evolució de la contingència comuna, que no 
sembla canviar la seva tendència negativa, i 
la normativa aprovada en el Reial decret 
legislatiu 28/2018, en la part referida al règim 
dels treballadors autònoms, fa preveure que 
s'acosta una situació més complicada encara 
per a les mútues.  
 

Vull remarcar que en aquest exercici s'han 
incrementat en un 5,94 % les quotes 
provinents de les cotitzacions realitzades pels 
empresaris. I la població laboral de 
treballadors protegits s'ha vist incrementada 
en un 3,3 %, que en xifres absolutes es 
tradueix en més de 1.892 milions d'euros de 
quotes i en 2.294.000 treballadors 
d'empreses que confien en aquesta entitat. 
Sens dubte, darrere d'aquestes dades hi ha 
l'excel·lent treball realitzat pel gran equip de 
professionals que formen Asepeyo.  
 
L'increment de població laboral protegida a 
la Mútua no oculta que, en un moment 
expansiu de la sinistralitat, els accidents 
laborals hagin augmentat en un 7,28 %. El 
costat positiu d'aquesta tendència és que 

Vicente Aparicio Mulet

Carta del Director Gerent
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 L'excedent final que es presenta a la 
memòria és de 73,3 milions d'euros (incloent 
el resultat per cessament d’activitat dels 
treballadors autònoms)  



l'índex d'incidència, calculat entre els casos 
amb baixa i els treballadors protegits, s'ha 
incrementat en escassament 16 dècimes i ha 
acabat en el 4,19 %. La història de la Mútua 
ens recorda que a l'any 2000 aquest índex 
era del 9,61 %. Estic convençut que la labor 
preventiva de les empreses i l’efectiva 
col·laboració dels treballadors ha afavorit 
molt que la tendència alcista de la sinistralitat 
quedi allunyada d’èpoques anteriors. 
 

Des d'Asepeyo també es continua treballant 
en la faceta preventiva. S'ha aconseguit que 
la prevenció sigui més atractiva per als 
treballadors, deixant de banda vells clixés i 
apostant per la innovació i la investigació, fent 
ús de la tecnologia més actual. En aquest 
sentit vull esmentar, especialment, la 
campanya de “La prevenció dels riscos 
psicosocials, una oportunitat per a l’empresa 
amb futur”, la consolidació del Centre 
d'Innovació i Investigació en Prevenció de 
Riscos Laborals, i la posada en marxa de 
quatre projectes de recerca: Sistema Pimex i 
Cambra Acústica (en higiene industrial) i 
Virtual Ergonomics i Exosquelet (en 
ergonomia). 
 
Però l'aposta de progressar no acaba en la 
prevenció. Asepeyo sap que la funció més 
rellevant de les mútues és la de donar 
l’assistència sanitària més completa. Per això 
existeix el ferm compromís de millorar les 
instal·lacions que estan a la disposició de 
pacients i usuaris, renovant els equipaments 
i dotant els professionals de formació 
especialitzada. La prova d'aquest compromís 
de millora són els nous centres assistencials 

d'Alcázar de San Juan i de la Sagrera, a 
Barcelona, així com el nou centre 
administratiu i de contingències comunes de 
Talavera de la Reina. S'han invertit més de 5 
milions d'euros reformant diversos centres 
assistencials i s'han realitzat millores als 
hospitals, valorades en 3,7 milions d'euros 
més. Un exemple d'això és la ressonància 3 
tesles de l'Hospital de Coslada i la nova 
Unitat de Lesionats Medul·lars de l'Hospital 
de Sant Cugat. 
 
Invertir per millorar les instal·lacions és una 
aposta clara, però és igual o més important 
encara continuar potenciant la gran quantitat 
de projectes d'humanització dels hospitals, 
mitjançant els quals es pretén situar el 
pacient i els seus familiars en el centre de tot, 
escoltant les seves necessitats, comunicant 
millor i potenciant la relació amb els 
professionals sanitaris. 
 
D'altra banda, vull destacar que els nostres 
tres hospitals han renovat i millorat la QH 
(Quality Healthcare), atorgada per l'Institut 
per al Desenvolupament i Integració de la 
Sanitat, aconseguint el màxim nivell, tant a 
Coslada com a Sant Cugat, mentre que la 
Cartuja ja se situa en la QH +2 estrelles. I són 
les dades les que avalen la important activitat 
assistencial d'aquests hospitals: 7.400 
intervencions quirúrgiques, 8.500 ingressos, 
52.400 actuacions en diagnòstic per la 
imatge i 76.500 sessions de rehabilitació. I 
seguint en aquesta línia, vull esmentar 
l'excel·lent labor dels centres assistencials: 
només en fisioteràpia s'han realitzat 992.000 
sessions i acumulem un total d'1.160.000 
visites, amb mitjans propis d'Asepeyo. 
 
M'agradaria destacar, també, la immillorable 
evolució del Bonus. La normativa fa que es 
dilati en el temps la resolució de les ajudes 
reconegudes per la Direcció General 
d'Ordenació de la Seguretat Social. I, per 
això, l'any passat es va rebre resposta a les 
peticions de l'any 2016, que confirmava la 
concessió d'un total de 14,3 milions d'euros 
a 2.937 empreses mutualistes. Per raó del 
favorable canvi normatiu, es pot dir que 
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 La població laboral de treballadors 
protegits s'ha vist incrementada en un 3,3 
%, que en xifres absolutes es tradueix en 
més de 1.892 milions d'euros de quotes i 
en 2.294.000 treballadors  



l'import total de les empreses que l’han 
sol·licitat a l'exercici 2018 s'eleva als 26,5 
milions d'euros. 
 
En tecnologies de la informació, àrea 
transversal i de cabdal importància en tota 
l'organització, s'està treballant intensament 
per complir els objectius marcats en el 
projecte de transformació digital. És 
important destacar algunes dades que 
avalen aquest procés: s'han canviat tots els 
llocs de treball de 3.454 treballadors interns, 
s'han acreditat 231.000 usuaris Wifi i 40.000 
a l’AOV. L'app ‘mi Asepeyo’ ha aconseguit els 
3.500 usuaris. 
 
Asepeyo ha obtingut, en aquest exercici, el 
segell de qualitat EFQM 500+. També ha 
tingut el reconeixement com a millor servei 
d'atenció al client en la categoria 
d'Assegurances Laborals. S'ha obtingut el 
primer premi a la millor comunicació en 
fisioteràpia en el XVIII Congrés SETLA (dos 
pòsters també van ser premiats en aquesta 
mateixa edició), i també ha estat finalista en 
diversos premis que, sens dubte, reconeixen 
l'important tasca que duen a terme tots els 
professionals de la Mútua. 
 
Com no podria ser d’altra manera, la formació 
interna és un element de primera necessitat 
per continuar sent tan eficients i amb una 
prestació de servei d'alta qualitat. Per això, 
des de la Universitat Corporativa, s'han 
impartit un total de 113.000 hores de formació 
que han incidit a millorar capacitats i 
coneixements de 3.300 persones, amb més 
de 1.300 sessions formatives, de les quals un 
34 % han estat presencials, un 48 % en línia 
i un 18 % mixtes (blended). Les dues escoles 
que han aglutinat més volum d'activitat són la 
sanitària, amb el 43 %, i la corporativa, amb 
el 37 %. 
 
Finalitzo mostrant el meu més sincer 
agraïment a tots els companys que 
conformen la plantilla d'Asepeyo. Són ells els 
que fan aquest treball silenciós, però efectiu, 
que fa acréixer la imatge de la Mútua. És un 
orgull comptar amb excel·lents professionals 

que, malgrat les restriccions imposades, 
sempre han sabut respondre de la millor 
manera. Gràcies a tots i totes pel vostre 
treball diari, el vostre compromís i la vostra 
dedicació constant. 
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 S'han invertit més de 5 milions d'euros 
reformant diversos centres assistencials i 
s'han realitzat millores als hospitals, 
valorades en 3,7 milions d'euros   



1



11

Presentació

Contingències professionals 
 
Mitjana d’empreses associades CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjana de treballadors protegits CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quotes CP (en milers d’euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20
14

Règim Especial Treballadors Autònoms 89.364
2.014.518

Règim General 1.925.154

20
15

Règim Especial Treballadors Autònoms 88.947
2.073.236

Règim General 1.984.289

20
16

Règim Especial Treballadors Autònoms 88.036
2.144.425

Règim General 2.056.389

20
17

Règim Especial Treballadors Autònoms 88.143
2.220.887

Règim General 2.132.744

20
18

Règim Especial Treballadors Autònoms 89.438
2.294.081

Règim General 2.204.643

Asepeyo en xifres

 
 
 
 
 
 

275.886 
 
 
 

 
 

279.166 
 
 
 
 
 
 

 
281.930 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

281.652 
 
 
 
 
 
 

 
 

281.824

         2014          2015         2016         2017         2018

275.886

 
 
 
 
 
 

936.857 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

980.027 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.027.384 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.087.363 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.156.757

         2014          2015          2016          2017          2018

980.027

1.087.363
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Índex d’incidència (casos baixa per 100 treballadors) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingències comunes 
 
Mitjana d’empreses associades CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjana de treballadors protegits CC 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,78 % 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,86 % 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,03 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,03 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,19 %

         2014          2015         2016         2017         2018

 
 
 
 
 
 

208.112 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

214.707 
 
 
 
 
 

 
 
 

219.593 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

223.142 
 
 
 
 
 
 
 
 

225.315

         2014          2015          2016          2017          2018

214.707

20
14

Règim Especial Treballadors Autònoms 390.630
1.902.530

Règim General 1.511.900

20
15

Règim Especial Treballadors Autònoms 406.631
1.986.461

Règim General 1.579.830

20
16

Règim Especial Treballadors Autònoms 414.852
2.075.332

Règim General 1.660.480

20
17

Règim Especial Treballadors Autònoms 420.691
2.169.443

Règim General 1.748.752

20
18

Règim Especial Treballadors Autònoms 426.888
2.251.874

Règim General 1.824.986



Quotes CC (en milers d’euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dades consolidades 
 
Total ingressos (en milions d'euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat econòmic (en milions d’euros) 
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205,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

203,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

101,4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

91,3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

73,3

         2014          2015         2016         2017         2018

 
 
 
 
 
 

575.664 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

600.015 
 
 
 
 
 

 
 
 

638.056 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

679.610 
 
 
 
 
 
 
 
 

717.354

         2014          2015          2016          2017          2018

600.015

 
 
 
 
 
 

1.979,4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.072,6 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.122,6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.226,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.294,6

         2014          2015          2016          2017          2018

2.072,6

2.226,1



Activitat preventiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructures i equipaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comissió de Prestacions Especials    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Plantilla a Asepeyo (fixos + eventuals) 
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2014 
3.412

2015 
3.398

2016 
3.420

2017 
3.455

2018 
3.495

5.440 
Ajudes

Import 
12,83 

milions d'€

177  
centres 

d’atenció

9.063.350 € 
inversions en centres 

nous, reformes i 
millores 

32.215  
actuacions 

desenvolupades

842.785  
treballadors

6.486  
empreses 

associades

1.141  
accions divulgatives, 

jornades i tallers

8.016  

assistents

Bonus  

exercici  
2017

18.334 
sol·licituds

26,51 
milions d’€



Estratègia  
 
L'any 2018 va ser el segon exercici del Pla Estratègic 2017-2020, el qual està integrat per set 
objectius, a partir del resultat de l'anàlisi de necessitats i expectatives dels nostres grups d'interès, 
i es concreta en 25 línies estratègiques, 65 projectes operatius i 300 actuacions. 
 

Objectiu estratègic 1: Funció del centre assistencial   
Focalitzar la funció del centre assistencial racionalitzant processos i recursos. 

 
Objectiu estratègic 2: Qualitat i innovació sanitària  
Ser referents de qualitat, potenciant el tracte i la humanització i innovant en la pràctica 
assistencial mitjançant la incorporació de la tecnologia. 

 
Objectiu estratègic 3: Transformació digital del servei  
Adaptar-nos digitalment al client i a la societat, i transformar l'arquitectura dels sistemes i 
les comunicacions informàtiques. 

 
Objectiu estratègic 4: Eficiència en la gestió de les prestacions i del servei  
Implementar la reenginyeria de les prestacions mitjançant la gestió per processos i millorar 
i homogeneïtzar les anàlisis i estadístiques de l'entitat. 

 
Objectiu estratègic 5: Desplegament de la Responsabilitat Social  
Sistematitzar l'anàlisi dels assumptes rellevants per als grups d'interès de la Mútua i 
consolidar el comportament ètic, la integritat, la transparència i el desenvolupament 
sostenible. 

 
Objectiu estratègic 6: Gestió del canvi: les persones i les seves conductes  
Posicionar el capital humà i la gestió del talent com a factors clau per a la consecució dels 
objectius i la millora del compromís dels empleats. 

 
Objectiu estratègic 7: Comunicació corporativa  
Potenciar la imatge de marca externa i interna. Crear un sistema ordenat de canals i codis 
de comunicació en tots els grups d'interès. 

 
Tancament del Pla Anual 2018 
 
Dins el 2018 ha destacat el grau de participació de totes les àrees en la planificació i el 
desenvolupament del pla estratègic, la qual cosa ha derivat en l'execució de projectes rellevants. 
El resultat global es concreta en 140 actuacions finalitzades (44 %), 156 de retardades (49 %) i 
21 de desestimades (7 %). 
 
Destaquen les següents actuacions estratègicament enfocades a grups d'interès, responsabilitat 
social i sostenibilitat: 
 

Planificació i desenvolupament d'un sistema de gestió de riscos per a la seguretat del 
pacient en totes les dependències de l'organització. S'ha previst la seva certificació d’acord 
amb la norma UNE 179003 de 2019. 
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Creació del Servei d'Atenció a l’Empleat com a canal de comunicació intern, basat en 
espais de difusió i debat sobre aspectes que puguin ser del seu interès. 

 
Llançament del Pla de Comunicació 2018-2020, vertebrat en tres eixos: el posicionament 
com a experts, l’avanç en la transformació digital i la potenciació de la imatge i la identitat 
corporativa. 

 
Incorporació de la prevenció de riscos laborals com a línia d'actuació en la investigació, 
innovació i gestió del coneixement de la Mútua, juntament amb la biosanitària, ambdues 
dirigides per un òrgan gestor i un comitè científic. 

 
Política integrada de sistemes de gestió i responsabilitat social 
 
A finals de l’any 2018 es va actualitzar la política per a explicitar en major mesura els principis i 
compromisos d'Asepeyo en la gestió de riscos per a la seguretat del pacient.  
 
El document de principis i compromisos de responsabilitat social s'ha emès de forma conjunta 
amb tots els sistemes de gestió certificats de la Mútua. Aquesta política integrada de sistemes de 
gestió i responsabilitat social corporativa és la següent.  
 
En el marc de la nostra cultura i visió estratègica, Asepeyo adopta aquesta Política de 
Responsabilitat Social, Qualitat, Seguretat del Pacient, Seguretat, Salut i Benestar Laboral, Gestió 
Ambiental i Seguretat de la Informació incorporant la identificació dels legítims interessos i requisits 
dels seus grups d'interès rellevants, especialment del seu equip humà com a principal valor, i a 
la vegada pretén involucrar persones i col·laboradors en la millora contínua de l'activitat quotidiana 
mitjançant una gestió per processos adequada als principis següents: 
 
 

Alinear aquesta política amb la planificació estratègica i amb el sistema de gestió 
economicofinancer. 

 
Integrar la responsabilitat social, la qualitat, la seguretat del pacient, la seguretat, la salut 
i benestar laboral, la gestió ambiental i la seguretat de la informació en totes les àrees, 
activitats i persones de l'organització, perquè el model de gestió sigui assumit per cada 
empleat en la seva labor diària i formi part de la nostra cultura empresarial.  

 
Identificar i satisfer els requisits de mutualistes, treballadors assegurats, usuaris interns i 
altres grups d'interès rellevants amb una gestió eficient de les nostres activitats i que 
asseguri la gestió de riscos i la protecció del medi ambient.  

 
Complir els requisits legals aplicables i els que de manera voluntària subscrigui Asepeyo.  

 
Preservar i assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació. 

 
Per a desenvolupar aquests principis, adquirim els següents compromisos: 
 

Orientar el servei a les necessitats dels nostres mutualistes i usuaris, i incrementar així la 
seva satisfacció.  
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Dissenyar i planificar els serveis i processos per tal d’abordar les oportunitats i els riscos, 
especialment per a la seguretat del pacient.  

 
Estimular la professionalitat, formació, participació i qualitat humana del personal, amb 
l’adopció de les mesures adequades per a la conscienciació de les obligacions individuals 
i el foment de la cultura de seguretat segons els nostres principis declarats.  

 
Invertir i gestionar adequadament els recursos econòmics, establint i revisant els objectius 
d'aquests sistemes en un procés de millora contínua dels serveis prestats i de la gestió i 
l’acompliment de la seguretat del pacient, seguretat, salut i benestar laboral, ambiental i 
de la seguretat de la informació, amb criteris de responsabilitat social i sostenibilitat 
mitjançant una gestió eficient, ètica i transparent de les relacions amb els nostres grups 
d'interès, aspectes que queden concretats en el nostre Codi de Conducta.  

 
Controlar mitjançant indicadors la gestió de riscos i facilitar la notificació interna d'incidents.  

 
Mantenir el prestigi dels nostres hospitals com a centres docents acreditats, mitjançant la 
satisfacció dels metges residents i l'excel·lència en la qualitat dels especialistes formats 
en Ciències de la Salut.  

 
Prevenir danys i la deterioració de la salut dels treballadors, garantia de protecció extensiva 
a usuaris i col·laboradors, i promoure ambients de treball saludables, així com fomentar la 
salut en l'àmbit extralaboral, en funció de les característiques epidemiològiques de la 
comunitat.  

 
Prevenir la contaminació, reduir, reutilitzar i reciclar els residus, i estalviar recursos naturals 
amb la implantació de bones pràctiques mediambientals. 

 
Protegir els actius dels sistemes d'informació enfront d'amenaces per garantir la seguretat 
de la informació, i transmetre als grups d'interès la nostra garantia de confidencialitat i 
seguretat de la informació. 

 
Assumptes rellevants i sistema d’anàlisi 
 
Asepeyo adequa la seva anàlisi de materialitat al cicle de planificació estratègica de l’organització.  
 
L'anàlisi de materialitat, realitzada al 2015, va consistir en l’estudi dels requisits legals de la pròpia 
activitat de la Mútua, del seu context –tenint en compte la missió, la visió i els valors–, dels resultats 
de l'enquesta d'opinió a treballadors i dels resultats de focus group i enquestes de priorització a 
la resta de grups d'interès. 
 
A partir d'aquestes anàlisis s’identifiquen els assumptes més rellevants de l'activitat de la Mútua, 
tant per a la seva gestió com per informar periòdicament sobre el seu acompliment als grups 
d'interès. Aquests assumptes s'incorporen al Pla Estratègic i s'avaluen periòdicament. 
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Al final d'aquest procés es determina la priorització dels temes generals (de més a menys 
rellevància) i el seu desglossament en temes específics. Per al 2018 els temes rellevants 
identificats van ser els següents: 
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Estàndards GRI

TEMA GENERAL TEMA ESPECÍFIC ESTÀNDARD GRI CONTINGUTS

1 GESTIÓ ECONÒMICA

Costos de sinistralitat

Acompliment econòmic 201-1, 201-4Compte de resultats 

Incentius per a la prevenció

2
GESTIÓ SOCIAL:  
SERVEIS

Assistència sanitària i rehabilitació i temps 
d’espera

Salut i seguretat dels clients 416-1, 416-2Tipus de cobertures ofertes

Prestacions i assistència social 

3
GESTIÓ SOCIAL: 
ORGANITZACIÓ 
I GOVERNANÇA

Compliment normatiu Compliment socioeconòmic 419-1

Composició dels òrgans de govern,  
mecanismes de control (codis, polítiques,  
plans directors...) i organització

Govern 102-18, 102-39

Perfil / ètica i integritat
102-12, 102-16 y 
102-17 (I y II)

Acords i aliances amb organitzacions i 
diàleg amb grups d’interès

Perfil de l’organització / 
participació dels grups 
d’interès

102-13, 102-40, 
102-44

4 GESTIÓ AMBIENTAL

Gestió de residus biosanitaris / paper
Residuos y Efluentes / 
Materiales

306-2, 301-1, 
301-2

Eficiència energètica / emissions relacionades Energia / emissions

302-1, 302-2, 
302-3, 302-4, 
302-5, 305-1, 
305-7

5
GESTIÓ SOCIAL:  
ACCIÓ SOCIAL

Fomentar l’estil de vida saludable

Comunitats locals 413-1
Contribució al desenvolupament de la 
comunitat a través de diverses actuacions

6 RECURSOS HUMANS

Retribució Treball 401-2

Motivació i compromís
Formació i ensenyament 404-1, 404-3

Desenvolupament de carrera i formació

7 ACCIÓ SOCIAL

Activitats formatives en les quals Asepeyo és 
experta

Comunitats locals 413-1Contribuir a programes i aliances que donin 
suport als més desafavorits i vulnerables

Foment social d’un estil de vida saludable

8 GESTIÓ AMBIENTAL
Ús sostenible de recursos 

Materials / energia 301-1, 302-5
Eficiència energètica 



Assoliments més rellevants del 2018 
 
Gestió 
 

Abast d'un resultat econòmic positiu de 73,3 milions d'euros. 
Increment de l'afiliació de treballadors protegits en Contingències Professionals en 73.194 
persones, i de 82.431 en Contingències Comunes. 
Protecció en Contingències Comunes del 82,78 % dels treballadors afiliats en Contingències 
Professionals. 

 
Orientació al mutualista i a l’usuari 
 

Implantació del pla de millora derivat de l’estudi de satisfacció dels usuaris del 2017, que 
implica la posada en marxa d’accions coordinades entre l’Organització Territorial, la Direcció 
d’Assistència Sanitària i la Direcció de Relacions Externes. 
Llançament del servei d’anàlisi i diagnòstic d’absentisme per centre de treball per a empreses 
mutualistes a través de l’aplicació de BI Anàlisi Dinàmica de Dades (ADD). 
Aplicació dels projectes PROAS de coordinació d’hospitals i centres assistencials, i del pla 
formatiu per a un nou PROAS. 
Satisfacció dels usuaris: 

 
Increment de l’índex de satisfacció dels usuaris en un punt percentual, fins a 8,24 sobre 
10. 
Obtenció del guardó Servei d’Atenció al Client de l’Any en la categoria d’assegurances 
laborals. 
Increment d’utilització del 90 % del canal de xat en línia, disponible a la web. 

 
Creixement continuat dels seguidors en les diferents xarxes socials: 
 

Twitter: 4.763 seguidors. Som la mútua amb més seguidors a Twitter. 
YouTube: hem crescut un 94 % en audiència i un 75 % en visualitzacions. 
LinkedIn: 10.496 seguidors. 
Instagram: llançament del canal d'Instagram amb la campanya de comunicació 
#lasdeportivasdegloria, que va aconseguir més de 1.370 visualitzacions.  

  
S'han realitzat 1.385 jornades dirigides a empreses mutualistes i assessors laborals, de les 
quals 1.141 corresponen a Prevenció, dins del PGAP.  
Llançament del sistema de lliurament centralitzat dels documents d'afiliació i d’informació 
corporativa d'interès per a nous mutualistes. 

 
Assistència sanitària 
 

Organització del congrés SETLA (Societat Espanyola de Traumatologia Laboral).  
Implantació de la infermera mentora, amb l'objectiu de gestionar el contínuum assistencial 
dels pacients. 
Dotació de plataformes propioceptives multimèdia a les sales de fisioteràpia. 
Celebració de la II Jornada Nacional de Serveis Infermers, organitzada conjuntament entre la 
Direcció d'Assistència Sanitària i la Universitat Corporativa Asepeyo, per promoure i difondre 
els nous serveis d’infermeria centrats en l'usuari. 
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Prevenció de riscos laborals 
 

Aplicació dels programes del Pla General d'Activitats Preventives a 6.486 empreses 
associades, que representen un total de 842.785 treballadors. 
Organització de 1.141 accions divulgatives, jornades i tallers dirigits a les empreses 
associades, amb un total de 8.016 assistents.  
Tramitació de 18.334 sol·licituds de l'incentiu per a la reducció de sinistralitat, Bonus exercici 
2017, per un import de 26,51 milions d'euros. 
VII edició dels Premis Asepeyo a les millors pràctiques preventives, amb 107 candidatures 
presentades. 

 
Prestacions 
 

Augment de les prestacions reconegudes per risc durant l'embaràs en un 0,55 %. Es va abonar 
un import total de 53.036.096,04 euros enfront dels 52.901.952,08 de l'any 2017, amb un 
increment de l'import del 0,25 %. 
Increment del 38,66 % en l'import destinat al subsidi per risc durant la lactància natural. 
Reconeixement de 462 prestacions sobre cura de menors, amb un import de 12.777.824,21 
euros, la qual cosa suposa un increment del 29,6 % respecte a l'exercici anterior. 
Un total de 555 treballadors autònoms han sol·licitat el dret a la prestació de cessament 
d'activitat i s’ha reconegut el dret en 259 casos, amb un import total abonat per prestació 
econòmica (subsidi per desocupació) de 2.272.850,78 euros. 
Revisió i millora dels processos de gestió d'incapacitat temporal. 
Formació específica al col·lectiu PROAS sobre els criteris de determinació de contingència. 

 
Acció social 
 

Concessió de 5.440 prestacions especials per un import de 12.826.331,07 euros, la qual cosa 
suposa el 85,5 % del pressupost aprovat. L'import mitjà per ajuda ha augmentat a 2.357,78 
euros, un 5,09 % més respecte a l'any anterior.  
Concessió de 1.246 ajudes a grans dependents per un import de 2.980.938,27 euros i 
promoció contínua d'activitats col·lectives per a aquests pacients, mitjançant l'organització 
d'experiències en grup esportives o culturals que fomenten la participació, l'autoajuda i la 
superació de limitacions. 
Consolidació dels programes d'humanització als hospitals de Coslada i Sant Cugat, que 
consisteixen en l'organització d'activitats de caràcter lúdic, de manera que l'experiència 
d'ingrés en una institució sanitària sigui el menys agressiva possible i el seu impacte negatiu 
en la vida familiar i/o social sigui inferior. 

 
Infraestructures i equipaments 
 

Actualitzacions i reformes en la xarxa assistencial, els hospitals i les oficines d'Asepeyo per 
un import de més de 9 milions d'euros. 
Acabament de l'adaptació i obertura de nous locals a Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
Barcelona (a la Sagrera) i Talavera de la Reina (Toledo). 
Estandardització de la construcció segons els criteris generals de disseny dels centres 
assistencials. 
Definició dels centres tipus i el seu dimensionament, programa funcional tipus i  diagrama 
relacional d'espais. 
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Realització de les auditories d'infraestructures pel que fa a l'accessibilitat per a persones amb 
discapacitat física i sensorial, l’eficiència energètica, la senyalística, l’equipament i la imatge 
corporativa. 
Implementació de la primera fase de l'equipament de telemedicina. 

 
Tecnologia i transformació digital 
 

Millora de funcionalitats i creació de noves possibilitats de gestió i tràmit per als canals digitals 
de relació i gestió amb els clients, pacients i assessors laborals.  
Desplegament de comunicacions unificades amb plena integració dels serveis de xat, 
videoconferència i veu, que contribueixen a millorar i agilitar la manera en què ens 
comuniquem i relacionem amb els nostres grups d'interès. 
Migració tecnològica de la plataforma interna que suporta la història clínica digital. 
Ampliació del servei de firma biomètrica seguint la planificació d'implantació en la nostra xarxa 
assistencial. 
Implantació d'un gestor electrònic d'expedients de contractació i un portal electrònic de 
licitacions (@plica). 
Implantació d'una nova plataforma de formació e-learning basada en Moodle. 

 
Qualitat, responsabilitat social i gestió ambiental 
 

Obtenció del Segell d'Excel·lència Europea 500+ d’EFQM per al conjunt de l'organització, i 
renovació del Segell d'Excel·lència 500+ de l'Hospital Asepeyo de Coslada (Madrid). 
Desenvolupament de plans de millora en aspectes clau de la Mútua, detectats en 
l'autoavaluació i la verificació d'acord amb el model EFQM. 
Seguiment de l'execució del Pla Anual 2018 i plantejament del 2019, en compliment del Pla 
Estratègic 2017-2020. 
Incorporar informació sobre aportació de la Mútua als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i al Pacte Mundial de l'ONU. Adhesió d'Asepeyo a UN Global Compact. 
Desenvolupament d'un programa d'actuacions per a la reducció del 6 % de les emissions de 
CO2 d'Asepeyo fins al 2020. Renovació del càlcul de la petjada de carboni en el registre de 
l'Agència del Canvi Climàtic. 
Col·laboració en la implantació del sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient 
segons l’UNE 179003. 
Integració de tots els sistemes de gestió certificats a partir de la planificació estratègica i 
manteniment de totes les certificacions en les auditories o verificacions externes de seguiment 
anual. 
Consolidació de mètodes per actualitzar la informació sobre les necessitats i expectatives 
rellevants de cada grup d'interès, que possibiliti la millora del nostre acompliment amb aquests 
grups i la reflexió i planificació estratègica. 

 
Contractació 
 

En el marc de l'adaptació de tota la contractació de la Mútua a la normativa de contractació 
pública i a la resta de disposicions legals aplicables, durant el 2018 s'ha continuat avançant 
en la regularització de tots els contractes.  
Incorporació en els diferents plecs i contractes formalitzats de criteris de responsabilitat social 
corporativa. 
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Recursos Humans  
 

Desenvolupament del projecte estratègic Asepeyo Works, que té l’objectiu de crear noves 
oportunitats d'interacció, creixement professional i agilitat en els procediments i presa de 
decisions en relació amb els empleats, com la innovació i la impulsió del talent. Destaquen: 

 
Projecte SAE (Servei d'Atenció a l'Empleat), com a nou canal de comunicació directe i 
bidireccional, mitjançant la tecnologia de comunicacions unificades, amb el qual 
s’aconsegueix un abast superior. 
Incorporació de les competències digitals en el programa de Gestió de l'Acompliment de 
l'exercici 2018. 
Posada en marxa de la VII edició del programa Telémaco (identificació de potencial). 
Desenvolupament del projecte d’employer branding, amb difusió d'ofertes a través de les 
xarxes socials i el disseny d'un portal d'ocupació pròpia. 
Llançament d'Asepeyo Lab, concurs d'idees entre empleats per a fomentar la creativitat i 
la innovació. 
Compliment acreditat dels requisits del Model d’Empresa Saludable de l'Associació 
Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). 
Certificació del sistema de seguretat i salut d'Asepeyo conforme a la norma OHSAS 18001, 
que permet utilitzar la corresponent Marca AENOR. 
Millora en el percentatge d'exàmens de salut planificats i realitzats. 
Millora en el percentatge de cobertura vacunal de la grip estacional. 
Campanya de donació de sang en tots els centres assistencials. 

 
Reptes per al 2019 
 
Gestió 
 

Acomplir els objectius operatius a través de l'obtenció del resultat econòmic i d'un alt índex 
de satisfacció d'empreses i treballadors.  
Continuar amb la política d'optimització de despeses generals. 

 
Orientació al mutualista i a l’usuari 
 

Ampliar la formació a través de les xarxes socials per al col·lectiu sanitari i disposar d'un mòdul 
de formació avançada per als col·lectius que ja disposen de coneixements bàsics 
(organització territorial i consultors de prevenció). 
Crear el nou canal de Twitter, @asepeyoresponde, específic per a resoldre dubtes i incidències 
dels nostres usuaris. 
Impulsar la creació de contingut audiovisual, que és el més sol·licitat en l'actualitat, amb vídeos 
testimonials (interns i externs) i emissions en directe, sempre que sigui possible. 
Potenciar i ampliar les campanyes de comunicació interna, en les quals els treballadors 
col·laboren en la difusió d'activitats que considerem d'interès per a tothom, augmentant la 
seva visibilitat, motivació i implicació.  
Noves versions de les aplicacions per a mòbil i de la plataforma AOV, que doten el sistema 
de més i millors funcions de gestió, tramitació i informació. 
Sistematitzar processos d'escolta activa als grups d'interès amb l'objectiu de millorar 
l'experiència de l’usuari. 
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Assistència sanitària 
 

Dotació d'ecògrafs portàtils en els centres assistencials. 
Utilització de la intel·ligència artificial per a millorar la cura de ferides. 
Actualització de la dotació dels dos centres de simulació. 
Acreditació UNE 179003:2013 Qualitat i Seguretat del Pacient. 
Avenç en les següents fases del desplegament del projecte de telemedicina. 

 
Prevenció de riscos laborals 
  

Adaptació de l'activitat preventiva als nous criteris, normes i programes establerts pel RD 
860/2018 i la Resolució de 18 de març de 2019. 
Actuació preventiva en les empreses de més accidentalitat per promoure la reducció de la 
sinistralitat laboral. 
Promoció dels valors i la cultura de la prevenció a través del Portal de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
Foment de la integració del sistema d'incentius per a la prevenció (Bonus) en els plans i les 
previsions anuals de les empreses associades. 
Celebració de la VIII edició dels Premis Asepeyo a les millors pràctiques preventives. 

 
Infraestructures i equipaments  
 

Millores de les eines per a fer les auditories en els centres assistencials. 
Canvi del model de seguretat dels centres. 
Nou sistema de gestió d'avisos d'avaria, que assegurarà la traçabilitat de les reparacions. 
Obertura de les noves instal·lacions a Pozoblanco (Còrdova) i Gran Canària Sur. 

 
Prestacions 
 

Avançar en la millora de la gestió en les determinacions de contingència, segons el Reial 
decret 625/2014, de 18 de juliol, especialment en els processos que superen els 365 dies de 
baixa mèdica. 
Gestió administrativa i assistencial de les baixes de llarga durada, una vegada estigui 
implementat a tot l’Estat el nou model de comunicats mèdics de baixa, de confirmació i d’alta. 
Avançar en el desenvolupament de la nova aplicació de gestió de prestacions, amb inclusió 
de la contingència professional. 

 
Acció social 
 

Mantenir el percentatge de consum obtingut l’any 2018 per al pressupost disponible del 2019.  
Donar suport a les iniciatives d'ajudes i canalitzar les activitats per arribar al màxim d’usuaris 
possible a tot l’Estat. 

 
Contractació 
 

Avançar en la regularització i adaptació de la Mútua a la normativa de contractació pública. 
Incorporar els criteris del Codi de Conducta i del Manual de Prevenció de Riscos Penals en 
els plecs i contractes, fent partícips d’aquestes obligacions els proveïdors de la Mútua.  
Implantar un sistema de qualitat de la contractació, amb auditories específiques internes. 
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Tecnologia i transformació digital 
 

Implantació d'una Oficina de Direcció de Projectes (PMO), acompanyada d'una metodologia 
rigorosa en el desenvolupament i la gestió de projectes. 
Inici del desplegament d'una solució integrada de treball col·laboratiu, que abasta el correu 
electrònic i l’ofimàtica en xarxa.  
Implantació d'una nova plataforma d'aplicacions corporativa. 
Implantació d'un planificador de torns d'infermeria als hospitals. 
Inici del procés de licitació del servei de gestió de la xarxa de comunicacions per a veu i dades 
(WAN / LAN / wifi). 
Inici del procés de licitació d'impressió, digitalització i renovació del parc en modalitat de 
servei. 
Obtenció del certificat de compliment de les mesures de seguretat establertes per l'Esquema 
Nacional de Seguretat (ENS). 
Implantació d'una solució global de signatura electrònica. 
Implantació d'una solució de gestió d'identitats. 

 
Qualitat, responsabilitat social i gestió ambiental 
 

Desenvolupament del pla d'auditories internes de sistemes de gestió. Implantació dels nous 
controls de seguretat del pacient al 2019.  
Manteniment de certificacions vigents i gestió d'auditories externes. Suport en la implantació 
i obtenció de la certificació del sistema de gestió de riscos per a la Seguretat del Pacient 
conforme a la norma UNE 179003. 
Desenvolupament de quatre plans de millora de l'organització (indicadors, persones, 
satisfacció dels clients i millora de procés), detectats en l'autoavaluació i verificació d'acord 
amb el model EFQM. 
Actualització del mapa de processos de la Mútua, amb una nova metodologia de diagramació 
i identificació explícita dels riscos operatius. 
Renovació del càlcul de la petjada de carboni en el registre de l'Agència del Canvi Climàtic. 
Gestió de la verificació de l'Informe anual i memòria de sostenibilitat 2018 conforme als GRI 
Standars. 
Evolució del sistema de gestió de riscos Asepeyo, començant pel Compliance Penal. 
Diagnòstic de conformitat amb la norma UNE 19601 de Compliance i proposta d'accions per 
a implantar un sistema de gestió. 

 
Recursos Humans  
 

Creació d’un nou model de gestió de l'acompliment ‘Crecemos juntos’, així com d'un sistema 
de reconeixement 360º, ‘Asepeyo thanks’, en el marc del projecte Asepeyo Works.  
Elaboració del projecte Aging, que abordarà la gestió de les diferents etapes en funció de 
l'edat dels empleats. 
Realització d’un nou estudi d'opinió entre els empleats, orientat al seu compromís amb la 
Mútua, després de la implementació de les accions de millora resultants de l'últim estudi del 
2017.  
Creació d'una videoteca interna i d'un canal a azul.asepeyo.es perquè els empleats puguin 
crear les seves notícies. 
Nou disseny del sistema de comunicació interna amb un nou enfocament dels manuals i les 
circulars. 

24

Presentació



Posada en marxa d'un nou portal de compensació, en el qual els empleats podran conèixer 
la seva retribució total. 
Aconseguir la Certificació ISO 45001. 
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Principis i valors
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Qui som?  
 
Som una associació d'empresaris sense ànim de lucre, l'activitat del qual se centra en prestar 
assistència sanitària i gestionar les prestacions econòmiques per accident de treball i malaltia 
professional. 
 
També gestionem les següents prestacions: 
 

Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i d’accident no laboral. 
Cessament d'activitat de treballadors autònoms. 
Prestació per cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu. 
Subsidi per risc durant l'embaràs o la lactància natural. 

 
Missió 
 
Cuidar de la salut dels treballadors. 
 
Visió 
 
Lliurar un servei excel·lent, innovador i compromès amb les persones, el qual ens impulsi com a 
aliat estratègic en salut i cultura preventiva. 
 
Valors 
 
Són principis que constitueixen el marc de referència de l'actuació diària de tothom. Són assumits 
i posats en pràctica i els han de tenir presents totes les persones de la Mútua.  
 

1. Vocació de servei: Procurar l'obtenció d’estàndards màxims de qualitat en l'experiència 
del client.  

 
2. Orientació a les persones: Promoure relacions basades en la confiança, el respecte mutu 

i l'escolta activa.  
 
3. Eficiència en la gestió: Administrar els recursos prudentment, amb criteris de sostenibilitat 

i transparència.  
 
4. Contribució social positiva: Aportar valor a la societat, especialment respecte als 

col·lectius en situació de necessitat.  
 
5. Integritat i legalitat: Actuar amb humanitat, ètica i honestedat, prioritzant el compliment 

de la legalitat.  
 
6. Innovació: Maximitzar la innovació orientada a la satisfacció de necessitats reals. 
  
7. Treball en equip: Procurar la integració de cadascun dels professionals en l'estratègia 

general de l'empresa, amb la promoció del treball col·laboratiu entre equips i departaments. 
 



Codi de Conducta d’Asepeyo 
 
La Junta Directiva de la Mútua va adoptar el 25 de setembre de 2012 l'acord d'implantar un Codi 
de Conducta per reforçar el compromís de tot el personal als valors de la Mútua. És un document 
de caràcter públic i disponible a la web corporativa. 
 
La versió actual està disponible a la pàgina web de la Mútua i també s’hi pot accedir a través de 
la intranet corporativa. 
 
El Codi de Conducta obliga tots els treballadors i directius de la Mútua, i els seus principis també 
són d'aplicació als integrants dels òrgans de govern i participació, així com als proveïdors de la 
Mútua, en els termes que es prevegin en el seu contracte. 
 
Així mateix, el dia 25 de febrer de 2014, la Junta Directiva va aprovar el Manual de Prevenció de 
Riscos Penals, que estableix el model d'organització i gestió dels riscos de caràcter penal que 
poden afectar la Mútua. Aquest manual va ser àmpliament revisat amb una nova versió aprovada 
el dia 22 de novembre de 2017, adaptada als canvis normatius i organitzatius esdevinguts des 
d’aleshores. El manual és d'obligat compliment per a tots els empleats i directius de la Mútua i és 
accessible a través de la intranet corporativa. 
 
El Comitè de Compliment és un òrgan autònom, col·legiat i independent que té encomanada la 
funció de vetllar pel compliment del Codi de Conducta i del Manual de Prevenció de Riscos 
Penals. Els integrants del Comitè de Compliment estan obligats a garantir una confidencialitat 
estricta sobre les dades i la informació a la qual accedeixin o coneguin en l'exercici de les seves 
funcions. 
 
Hi ha un canal de comunicació per a traslladar al Comitè les consultes i sospites d'incompliment 
de les obligacions previstes en el Codi de Conducta i el Manual de Prevenció de Riscos Penals. 
Les denúncies són confidencials, i està expressament prohibida qualsevol discriminació o 
represàlia contra qui hagi informat de bona fe. 
 
Durant l'any 2018 el Comitè de Compliment es va reunir cinc vegades, va analitzar dues sospites 
d'incompliment, va rebre una comunicació anònima, que es va arxivar en no detectar-se indicis 
d'incompliment, i va respondre tres consultes. 
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A Asepeyo ens comprometem amb els nostres grups d’interès portant a terme polítiques 
econòmiques, socials i ambientals amb total transparència per contribuir al desenvolupament i a 
la cultura de l’excel·lència.  
 
Als darrers anys hem fomentat diverses activitats per impulsar l'enfocament cap als grups d'interès 
i la reflexió estratègica sobre responsabilitat social, sostenibilitat i excel·lència. 
 

Un procés d'anàlisi i de reflexió estratègica, a partir del context i de les circumstàncies de 
l'organització i dels assumptes rellevants dels grups d'interès, que va finalitzar amb 
l'aprovació del Pla Estratègic 2017-2020 i més tard dels Plans Anuals 2017 i 2018, amb 
totes les actuacions previstes per a cada exercici.  
L’anàlisi de tancament d’aquests plans anuals i l’elaboració del corresponent al 2019, com 
a resultat d’una actualització d’aquesta reflexió sobre la situació, el context i els grups 
d’interès de la Mútua. 
Certificació del sistema de gestió de la responsabilitat social d’Asepeyo, de conformitat 
amb l'estàndard IQNet SR10, el qual parteix dels principis incorporats per la Guia ISO 
26000 i s’organitza al voltant dels requisits per grups d’interès. Asepeyo renovarà aquest 
certificat per un altre de tres anys al 2019. 
Al 2015 es va desenvolupar una anàlisi global d'assumptes rellevants (“materialitat”) per 
als grups d'interès mitjançant un sistema combinat d'enquestes i focus group, dirigit per 
determinar i establir la prioritat dels impactes de l'activitat de la Mútua en aspectes 
econòmics, socials, laborals, de drets humans i ambientals. Aquesta anàlisi es va 
completar al 2016 a través d'un altre cicle de vuit focus group i d’enquestes amb 
mutualistes i assessors laborals a set ciutats del país, que va servir per modular la 
caracterització i la gestió d'assumptes rellevants d'aquests grups d'interès. 
Una anàlisi final del grau de compliment del Pla Estratègic 2013-2016 i el trasllat de 
determinades línies pendents al nou pla, coherents i adequadament alineades amb els 
assumptes rellevants per als grups d'interès de l'organització. 

 
Les troballes amb relació a necessitats i expectatives van ser incorporades a l'informe “Anàlisi 
d’assumptes rellevants i grups d'interès d'Asepeyo”. Posteriorment, han estat utilitzades com a 
element d'entrada per a la reflexió i l’elaboració del Pla Estratègic 2017-2020, com accions 
enfocades a abordar els riscos i les oportunitats de l'organització. 
 
Un dels set objectius del Pla 2017-2020 es dirigeix específicament a desenvolupar l'enfocament 
a grups d'interès i el sistema de gestió de la responsabilitat social, que s’aborda a partir de la 
reflexió estratègica, la missió, la visió i els valors, i la seva traducció en criteris de comportament 
dins el Codi de Conducta. 
 
Aquesta sistematització, totalment integrada en la planificació i direcció estratègica, i la certificació 
d'acord amb l'estàndard internacional IQNet SR10 permet evidenciar el compliment per part 
d'Asepeyo dels principals criteris i principis globals sobre Responsabilitat Social i Sostenibilitat. 
 
La cultura empresarial que Asepeyo ha consolidat en la seva llarga trajectòria, resumida en el 
document de “Principis i valors”, ha permès afrontar els rellevants desenvolupaments normatius 
dels últims anys, especialment en aspectes de compliment, rendició de comptes, bon govern i 
transparència. 
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A partir d'aquest alineament amb els principis de la Responsabilitat Social i la sostenibilitat, la 
Mútua ha dirigit els seus esforços a enfortir i explicitar amb més mesura altres elements “voluntaris” 
de la seva gestió en aquests àmbits i, en general, pel que fa al comportament ètic i de respecte 
als drets i requisits legítims dels grups d'interès. 
 
Un dels principals desafiaments per a la Mútua radica en la integració d'aquestes iniciatives en 
la seva cultura i en els seus valors, i en la coherència amb l'essència i l’activitat de l’organització, 
de manera que reforcin la nostra capacitat per a ser viable a mitjà i llarg termini. Alhora, val a dir 
que el seu desenvolupament i la seva potenciació mostren el compromís assumit per Asepeyo 
de millorar l'entorn en el qual opera mitjançant la utilització i posada en valor de les seves 
capacitats. 
 
Identificació i gestió dels grups d’interès 
 
La identificació de grups d'interès rellevants i del marc de les seves relacions amb la Mútua parteix 
de la regulació legal de les mútues, la definició de la missió, visió i valors d'Asepeyo, així com del 
Codi de Conducta i el bon govern corporatiu. 
 
Asepeyo disposa d’un procediment de Gestió dels Grups d’Interès, publicat a la seva intranet 
corporativa, que especifica la metodologia, els criteris i la periodicitat per a aquest procés. La 
citada anàlisi va confirmar els següents grups d'interès de primer nivell: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleats

Clients

Proveïdors

Administracions 
públiques

Entitats socials i ONGs

Mútues amb acord de 
col·laboració
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El model de gestió de Responsabilitat Social Corporativa escollit per Asepeyo, IQNet SR10, 
garanteix que el control operacional i l'establiment d'objectius es realitzi orientat als grups d'interès 
considerats sota aquest estàndard. 
 
A Asepeyo cada grup d'interès està assignat a un o diversos responsables, que a partir del 2016 
han estat planificant contactes periòdics per a una anàlisi contínua de necessitats i expectatives. 
El resultat d'aquests contactes permet modular elements de gestió amb els respectius grups, a 
més de constituir la informació imprescindible per al procés de reflexió estratègica, del qual és 
un dels punts de partida. 
 
Al 2018, la utilització del Model Europeu d'Excel·lència EFQM per a l'autoavaluació i l’establiment 
d'àmbits de millora en la gestió global ha potenciat la planificació, recopilació i anàlisi d'assumptes 
rellevants per als nostres grups d'interès. 
 
Algun dels grups d'interès, com a clients, administracions públiques o mútues amb acord de 
col·laboració, pot aglutinar diversos perfils i, per exemple, ser client, proveïdor i, simultàniament, 
“competidor”, com una mútua col·laboradora. 
 
La Direcció de la Mútua revisa periòdicament la composició dels grups d'interès i analitza el marc 
i l’abast d'aquesta relació, de cara a una comprensió adequada de les seves necessitats i 
expectatives.  
 
Així mateix, Asepeyo actualitza periòdicament les identificacions i avaluacions de temes i riscos, 
que són tractats segons els corresponents sistemes de gestió implantats i certificats (ambientals, 
de seguretat, de salut i benestar laboral, de seguretat de la informació), i la satisfacció dels 
mutualistes i els usuaris. 
 
Comunicació amb els grups d’interès  
 
Asepeyo té com un dels seus principals objectius mantenir una comunicació fluïda amb els seus 
grups d’interès.  
 
Tot seguit es detallen els canals utilitzats per la Mútua durant el 2018 i els públics a qui s’adreça: 
 

Web: Durant el 2018 hem anat consolidant la nova web, nascuda al juliol de 2017. S'ha 
anat adaptant tot el contingut i el disseny a nous criteris d'usabilitat, i hem perfeccionat la 
realització de gestions i tràmits en línia. Durant l'any passat la web va ser visitada per 
547.582 usuaris (+28,92 %) i es van comptabilitzar un total d'1.176.917 sessions. 

 
Espais digitals d'usuaris registrats: Evolució i millora de la plataforma AOV (Asepeyo 
Oficina Virtual) a la web corporativa, des de la qual la Mútua mostra les principals eines 
de gestió amb els mutualistes, treballadors i assessories laborals. Millores a les apps 
interrelacionades amb aquesta plataforma que permeten agilitar els tràmits i les gestions.  

 
Mitjans de comunicació: Utilitzem aquest canal per a la difusió de projectes, serveis i 
notícies a través de notes de premsa, articles d'opinió i entrevistes. Durant l’exercici 
anterior, la Mútua va aparèixer com a impacte informatiu 1.800 vegades. D'aquestes, i 
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seguint el procés de transformació digital de la Mútua, 1.370 van ser en línia i 429 en suport 
paper i 7 en mitjans audiovisuals. 

 
Xarxes socials: Consolidació de Twitter, LinkedIn, YouTube i Facebook com a canals 
fonamentals de comunicació amb els nostres grups d'interès, així com posada en marxa 
d’Instagram. A través de la formació interna realitzada durant l'any passat i de l’augment 
de producció de continguts, ha augmentat la interacció en totes les xarxes socials. Per 
exemple, a Twitter, un 49,4 %, i a YouTube, un 74,63 %. 

 
Azul. La revista per a pacients i usuaris: Publicació de tres números d'aquesta re-vista, 
que s’adreça als pacients i usuaris de les sales d'espera dels centres assistencials i 
hospitals d'Asepeyo. Aquest canal de comunicació permet donar a conèixer als usuaris 
els nostres serveis, projectes i altra informació d'interès. 

 
Servei d'Atenció a l'Usuari: El SAU va atendre un total de 43.983 trucades a través de 
les seves línies telefòniques i 34.942 sol·licituds d'atenció a través dels seus altres canals. 
A través d’Internet va atendre 9.178 xats en línia, que suposa un increment del 89,5 % 
respecte al 2017. 

 
A més, es van realitzar un total de 8.238 enquestes telefòniques de satisfacció d'usuaris 
sobre un univers de 311.754 treballadors protegits d'empreses mutualistes d'Asepeyo, que 
van ser atesos en algun dels centres que integren la xarxa assistencial de la Mútua. L'índex 
de satisfacció obtingut va ser de 8,24 sobre una base de 10. 

 
El SAU actua com a mecanisme d’assessorament extern i intern en pro d’una conducta 
ètica i lícita. 

 
Informe anual i memòria de sostenibilitat: Després de la Junta General de cada exercici 
es publica aquest informe amb l'activitat realitzada per la Mútua i els seus es-tats 
comptables, el qual inclou una memòria de sostenibilitat. Es posa a disposició de totes les 
empreses associades i es publica a la web. Aquest document s‘adreça a tots els públics. 

 
Memòries dels hospitals Asepeyo (Coslada, Sant Cugat i Cartuja): Informe sobre 
l'activitat assistencial dels hospitals d'Asepeyo. També es posa a l’abast de totes les 
empreses associades i es publica a la web. 

 
Eines dirigides al públic intern: Tenim com a objectiu integrar, cada vegada més, 
l’empleat en el centre d’estratègia de comunicació interna. Per això, continuem adaptant 
les eines i els continguts a les seves necessitats, potenciant els canals de feedback i el 
treball col·laboratiu. En aquesta línia, s'ha posat en marxa el Servei d'Atenció a l'Empleat 
(SAE). Es tracta d'un nou canal de comunicació que consisteix en webinars periòdics, en 
directe, entre la Direcció de Recursos Humans i els empleats, sobre temes d'interès: 
novetats, projectes que susciten dubtes, ampliar informació sobre determinades 
temàtiques, etc. 
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Els òrgans de govern d’Asepeyo són la Junta General, la Junta Directiva i el director gerent. 
 
Junta General 
 
És l’òrgan de govern superior de l'entitat, que integra totes les empreses associades, si bé només 
tenen dret a vot les que estan al corrent en el compliment de les obligacions socials. També en 
forma part un representant dels treballadors al servei de l'entitat. 
 
La Junta General es reuneix amb caràcter ordinari una vegada a l’any per aprovar l’avantprojecte 
de pressupostos i els comptes anuals, i amb caràcter extraordinari les vegades que sigui 
convocada per la Junta Directiva. 
 
És competència de la Junta General, en qualsevol cas, la designació i renovació dels membres 
de la Junta Directiva, estar informada sobre les dotacions i aplicacions del patrimoni històric, la 
reforma dels estatuts, la fusió, absorció i dissolució de l’entitat, la designació dels liquidadors, i 
l’exigència de responsabilitat als membres de la Junta Directiva. 
 
Junta Directiva 
 
Té al seu càrrec el govern directe de la Mútua. Està formada entre deu i vint membres, dels quals 
fins a dinou són empreses associades, designades per la Junta General, i un és el representant 
dels treballadors, que també forma part de la Junta General. El nomenament dels membres de la 
Junta Directiva està supeditat a la confirmació del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat 
Social, a excepció del representant dels treballadors. 
 
Es reuneix, com a mínim, quatre vegades a l'any, preferentment un cop per trimestre. 
 
La composició de la Junta Directiva d'Asepeyo és la següent: 
 
PRESIDENT 
José M. Juncadella Salisachs* 
Arena Media Communications España, SA 
 
VICEPRESIDENTS 
Fernando Casado Juan* 
Fundació Formació i Futur 
 
José Luis Martínez Olivares* 
Supercor, SA 
 
SECRETARI 
Marcos Iñareta Serra* 
Isersa, SA 
 
VICESECRETARI 
Luis Planas Martínez* 
Hoteles Valle de Arán, SA 
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VOCALS 
José Abargues Morán 
Ford España, SL 
 
Francesc Xavier Amorós Corbella 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 
 
Marta Coll Darnaude* 
Havas Media Group Spain, SAU 
 
Francisco Coll Usandizaga* 
Baqueira Beret, SA 
 
Eugenio Erhardt Oraá* 
E. Erhardt y Cía, SA 
 
Joaquín Folch-Rusiñol Faixat* 
Industrias Titán, SA 
 
Josep Lluís García i Ramírez* 
Dep. de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda - Generalitat de Catalunya 
 
Juan Gaspart Solves 
Husa Fénix, SLU 
 
Sara María Castro Peco 
Danone, SA 
 
M. Soledad Luca de Tena y García-Conde  
Diario ABC, SL 
 
Jorge Miarnau Montserrat  
Comsa, SA 
 
José Manuel Ruiz Ferreiro 
Renault España Comercial, SA 
 
REPRESENTANT DELS TREBALLADORS 
José Luis Díaz García 
 
DIRECTOR GERENT 
Vicente Aparicio Mulet* 
 

*Comissió permanent 
 
 
 



La Junta Directiva té constituïts els següents comitès o comissions: 
 

Comissió Permanent. Té les mateixes facultats que la Junta Directiva, excepte les 
indelegables. Es reuneix en els intervals en què no ho fa la Junta Directiva.  

 
Comitè de Nomenaments i Retribucions. Té la facultat de nomenar el director gerent i el 
personal de la Mútua que exerceix les funcions executives d'alta direcció, així com la fixació 
i actualització de les seves retribucions i altres condicions de treball. Està format pel 
president i els vicepresidents. 

 
Els membres de la Junta Directiva no perceben retribució per la seva gestió, excepte la dieta per 
assistència a les reunions de la Junta Directiva i la Comissió Permanent, establerta l'any 2018 en 
846,38 euros per persona i reunió. 

 
Director Gerent 
 
El director gerent és l'òrgan que exerceix la direcció executiva de la Mútua i a qui correspon 
desenvolupar els seus objectius generals i la direcció ordinària de l'entitat.  
 
És designat per la Junta Directiva, i el seu nomenament està supeditat a la confirmació del Ministeri 
de Treball, Migracions i Seguretat Social. 
 
En l'actualitat, el director gerent és el Sr. Vicente Aparicio Mulet. 
 
Subdirectors Generals 
 
L'organització general d'Asepeyo queda configurada a l’entorn del director gerent i dels 
subdirectors generals, amb funcions delegades pel director gerent. 
 
En l'actualitat, els subdirectors generals són: 
 

Jorge Vilanova Martínez-Frías. Subdirector general de Gestió. 
Isabel García Gismera. Subdirectora general Sanitària. 
Carles Puigbò Oromí. Subdirector general Econòmic. 
Ricardo Alfaro Puig. Subdirector general de Mitjans. 
José Ignacio Miranda Ros. Subdirector general de Territoris. 

 
Les subdireccions generals constitueixen l'eix organitzatiu a partir del qual es desplega un model 
d'estructura matricial, amb dues línies diferenciades de dependència: jeràrquica i funcional.  
 

Organització jeràrquica i territorial: Parteix de l'establiment d'unitats de gestió a diferents 
nivells, que posseeixen la seva pròpia organització jeràrquica i la funció de la qual és 
gestionar, amb àmplia autonomia en cada àmbit, els recursos assignats a fi d'aconseguir 
els objectius proposats, dins del marc establert per les instruccions generals i els objectius 
de l'entitat. 
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Organització funcional i tècnica: Es basa en el criteri d'especialització, necessari en una 
activitat pluridisciplinària, i s'estructura en diferents direccions que es responsabilitzen del 
correcte funcionament i la millora de les diferents àrees funcionals de la Mútua, gestió 
executiva de processos interns i assessorament a l'organització, amb l’emissió de les 
oportunes normes i instruccions generals que fixen el marc de referència per a l'actuació 
de les diferents unitats de gestió. 

 
L'organització hospitalària pròpia constitueix una estructura jeràrquica formada per unitats 
operatives especialitzades, d'alt nivell tècnic, creades per a donar servei a la xarxa de centres 
assistencials i oficines en els aspectes de l'assistència sanitària que s’escapen o excedeixen de 
les seves possibilitats efectives i no poden ser coberts per si mateixos. Amb la mateixa 
dependència de les instruccions i objectius generals de l'entitat, tenen la màxima autonomia amb 
la finalitat de poder adaptar la seva estructura i reglamentació interna a les especials 
característiques de la seva funció. 
 
Remuneració de l’alta direcció 
 
L’import de les retribucions del director gerent i dels subdirectors generals es regulen en l’article 
88.4 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, segons els límits màxims que fixa el 
Reial decret 451/2012, de 5 de març, i la classificació aprovada per Ordre comunicada el 2 de 
gener de 2015. Per a l’any 2018 els conceptes retributius són: 
 
Director Gerent 
 

Retribució bàsica: 108.617,85 euros 
Complement del lloc: 65.170,71 euros 
Complement variable: 43.447,14 euros 

 
Subdirectors Generals 
 

Retribució bàsica: de 82.600 a 82.800 euros 
Complement del lloc: de 49.500 a 49.700 euros 
Complement variable: de 33.000 a 33.100 euros 
 

Les diferències retributives són motivades per l'aplicació, fins a l'exercici 2018, del que preveu la 
disposició transitòria sisena de la Llei 35/2014, de 26 de desembre. 
 
L'objectiu pel qual es retribuïa el complement variable l'any 2018 va ser fixat en el mateix 
percentatge del resultat de la gestió de les contingències professionals que s'havia establert per 
al personal de la Mútua. 
 
Els contractes de treball d'alta direcció van ser redactats conforme al model de contracte remès 
pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Les indemnitzacions per extinció del 
contracte d'alta direcció, així com els terminis de preavís, són els que preveu el Reial decret 
1382/1985, d'1 d'agost, sense que es prevegi el pagament d'indemnitzacions superiors a les 
establertes en les disposicions legals i reglamentàries reguladores d'aquesta relació. No hi ha 
beneficis per jubilació diferents a les aportacions al Pla de Pensions d'Ocupació, en les mateixes 
condicions que la resta del personal de la Mútua.
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Com a òrgans de participació hi ha la Comissió de Control i Seguiment i la Comissió de Prestacions 
Especials. 
 
Comissió de Control i Seguiment 
 
És l'òrgan de participació dels agents socials i li correspon conèixer i informar sobre la gestió que 
du a terme l'entitat. 
 
Està formada per deu membres, dels quals la meitat corresponen a la representació dels 
treballadors protegits per la Mútua, a través de les organitzacions sindicals més representatives, 
i l'altra meitat, a la representació dels empresaris associats, triats a través de les organitzacions 
empresarials més representatives. El president de la Mútua ho és també de la Comissió de Control 
i Seguiment. 
 
Les competències de la Comissió de Control i Seguiment estan previstes en l'article 89 LGSS i en 
l'article 37 del RD 1993/1995, de 7 de desembre, i les seves normes de funcionament i designació 
de membres les estableix l'Ordre de 2 d'agost de 1995 i la Resolució de 14 de novembre de 1995, 
de la Secretaria General per a la Seguretat Social. La composició de la Comissió de Control i 
Seguiment d'Asepeyo és la següent: 
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PRESIDENT 

José M. Juncadella Salisachs

REPRESENTACIÓ EMPRESARIAL

TITULARS SUPLENTS

Eugènia Bieto Caubet Margarita Ferrer Santamaría 

Elena Centelles Puig Francisco León Carreras

Joan Buj Reiné Leticia Ortiz Pereira

Pablo Tauroni López de Rodas Álvaro Sanz de Oliveda

REPRESENTACIÓ SINDICAL

TITULARS SUPLENTS

UGT

Antonia Fuentes Gómez Laura Fernández García

Olga Pardo Laborda Juana Arenas Gómez

CCOO

José Manuel Cuenca Moreno Laura Martos Vila

Sergio Morán Sepúlveda 

José Manuel Murcia Fernández

SECRETARI

Jorge Vilanova Martínez- Frías



Els membres de la Comissió de Control i Seguiment no perceben retribució, a excepció de la 
dieta per assistència a les reunions, establerta l'any 2018 en 526,99 euros per persona i reunió. 
 
Comissió de Prestacions Especials  
 
Aquesta Comissió té al seu càrrec la concessió dels beneficis d'assistència social de l'entitat, 
amb càrrec a la reserva d'assistència social, segons preveu l'article 90 LGSS i l'article 67 del RD 
1993/1995, de 7 de desembre. 
 
Està composta per vuit membres, dels quals la meitat corresponen a representants dels 
treballadors empleats de les empreses associades, designats per les organitzacions sindicals 
més representatives, i l'altra meitat són representants dels empresaris associats, designats per la 
Junta Directiva. El seu president és elegit per la Comissió, entre els seus membres. Els integrants 
de la Comissió no perceben retribució, excepte la dieta per assistència a les reunions, establerta 
l’any 2018 en 703,61 euros per persona i reunió. La composició de la Comissió de Prestacions 
Especials d'Asepeyo és la següent: 
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REPRESENTANTS DELS EMPRESARIS

PRESIDENT

Albert Arnán Martínez

Comercial Montero Worldwide, SL

SECRETARI

Esteve Fernández Barbena 

Punt Roma, SL

VOCALS

Carla Coll Valentí 

Centro de Asesoría y Asistencia, SL

Olga Salomó Monsó 

Boehringer Ingelheim, SA

REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS

VICEPRESIDENTA 

Gloria Sánchez Corbella 

(UGT) El Corte Inglés, SA 

VICESECRETÀRIA

Pilar Domínguez del Río

(CCOO) Generalitat de Catalunya

VOCALS

F. Xavier Borrajo Sánchez 

(UGT) Generalitat de Catalunya 

Montserrat L. González Izquierdo 

(CCOO) El Corte Inglés, SA



Incompatibilitats i prohibicions  
 
Incompatibilitats 
 
No poden formar part de la Junta Directiva: 
 

1. Les empreses associades que no estiguin al corrent del compliment de les obligacions 
com a mutualistes de l'entitat i, en general, de les obligacions derivades de la legislació 
social, en cas que les infraccions fossin tipificades de greus o molt greus, de conformitat 
amb el que s'estableix en la Llei sobre infraccions i sancions d'ordre social. 

2. Les persones que, en la seva condició d'agents o comissionistes, es dediquin a la 
tramitació de convenis d'associació per a la cobertura dels riscos d'accidents de treball i 
malalties professionals per compte de la Mútua. 

3. Qualsevol persona, ni per si mateixa ni en representació d'una empresa associada, que 
mantingui amb la Mútua una relació laboral, de prestació de serveis de caràcter 
professional o que, per qualsevol altre concepte, percebi de l'entitat prestacions 
econòmiques, a excepció del representant dels treballadors. 

4. Les empreses o persones que formin part de la Junta Directiva, la Comissió de Control i 
Seguiment, la Comissió de Prestacions Especials o exerceixin funcions de direcció 
executiva d'una altra mútua. 

 
No pot ser director gerent ni directiu amb funcions executives: 

 
1. Qui pertanyi al Consell d'Administració o exerceixi qualsevol activitat remunerada en 

qualsevol empresa associada a la Mútua. 
2. Qui ell mateix, els seus cònjuges o els fills ostentin la titularitat d'una participació igual o 

superior al 10 % del capital social en qualsevol de les empreses associades a la Mútua. 
3. Qui, com a conseqüència d'un expedient sancionador, hagi estat suspès de les seves 

funcions, mentre duri la suspensió. 
4. Qui, en la seva condició d'agent o comissionista, es dediqui a la tramitació, per compte 

de la Mútua, de convenis d'associació per a la cobertura dels riscos d'accidents de treball 
i malalties professionals. 

5. Qui formi part de la Junta Directiva, de la Comissió de Control i Seguiment, de la Comissió 
de Prestacions Especials o exerceixi funcions de direcció executiva d'una altra mútua. 

6. Qui, sota cap concepte, tingui interessos oposats als de la Mútua. 
 

No pot ser membre de la Comissió de Control i Seguiment ni de la Comissió de Prestacions 
Especials: 
 
Qui formi part de la Junta Directiva, la Comissió de Control i Seguiment, de la Comissió de 
Prestacions Especials o exerceixi funcions de direcció executiva d'una altra mútua. 
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Prohibicions 
 
Els membres de la Junta Directiva, de la Comissió de Control i Seguiment, de la Comissió de 
Prestacions Especials, o els representants d’aquests, el director gerent i les persones que 
exerceixen funcions executives a la Mútua, no poden comprar ni vendre per a si mateixos cap 
actiu patrimonial de l'entitat ni concertar contractes d'execució d'obres, de realització de serveis 
o de lliurament de subministraments, excepte les empreses de serveis financers o de 
subministraments essencials, les quals requeriran per a contractar l’autorització prèvia del Ministeri 
de Treball, Migracions i Seguretat Social; ni establir contractes en què concorrin conflictes 
d'interessos. 
 
Tampoc podrà realitzar aquests actes qui estigui vinculat als càrrecs o a les persones abans 
esmentades mitjançant relació conjugal o de parentiu, en línia directa o col·lateral, per 
consanguinitat, adopció o afinitat, fins al quart grau; ni les persones jurídiques en què qualsevol 
d’aquestes persones, càrrecs o parents siguin titulars, de forma directa o indirecta, d'un 
percentatge igual o superior al 10 % del capital social, quan exerceixin les mateixes funcions que 
impliquin poder de decisió o formin part dels seus òrgans d'administració o govern. 
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Consells consultius  
 
Són òrgans creats per la Junta Directiva i formats per empreses mutualistes d'especial rellevància 
en un determinat àmbit geogràfic, a través dels quals s'articula la consulta i la participació de les 
empreses mutualistes en la gestió de la Mútua. Constitueixen un fòrum de diàleg entre les 
empreses i la direcció de la Mútua. Els membres d’aquests consells no perceben retribució ni 
dietes per assistir a les reunions. La composició és la següent: 
 

ANDALUSIA

PRESIDENT Ricardo Delgado Vizcaíno
SCA Ganadera del Valle de los Pedroches 
(COVAP)

VOCALS Enrique Acisclo Medina Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, SCC

Manuel Berrio Casares Covirán, SCA

Luis Pérez Díaz Parque Científico y Tecnológico Cartuja, SA

Manuel Carnero Luna FISSA Finalidad Social, SL (Grupo FISSA)

Arturo Coloma Pérez DETEA, SA

Antonio Hidalgo Pérez Fundación San Telmo

Vicente Martín González Grupo Hermanos Martín, SA

Jesús Medina García de Polavieja Bodegas Williams & Humbert, SAU

Guillermo Moscoso Jiménez Nuvaria Global, SL

Carlo Suffredini Starwood Alfonso XIII - Hotel Company, SLU

CANÀRIES

PRESIDENTA Ana Suárez Calvo Germán Suárez Investments, SL

VOCALS Alberto Cabré de León Atlantis Publicidad, SA

Victoria González Cuenca Las Chafiras, SA

Óscar Izquierdo Gutiérrez
Federación Provincial de Entidades de la 
Construcción

Francisco López Sánchez Maspalomas Resort, SL (Grupo Lopesan)

Carlos Antonio Plasencia Romero Promotora Punta Larga, SA

Miguel Ángel Ramírez Alonso Ralons Servicios, SL (Grupo Ralons)

José Enrique Rodríguez-López 
Garabote

Congelados Herbania, SA

Mario Rodríguez Rodríguez Clínica San Roque, SA (Grupo San Roque)

Juan Miguel Sanjuán y Jover SATOCAN, SA (Grupo SATOCAN)

José Torres Fuentes Viajes La Alegranza, SLU
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CASTELLA-LA MANXA

PRESIDENT Jesús Bárcenas López Electricidad Jesús Bárcenas, SL (Grupo Bárcenas)

VOCALS
Venancio Alberca Gómez-
Galán

Cojali, SL (Grupo Cojali) 

Juan Cifuentes Ovejero Autojuntas, SAU (Corporación HMS)

Víctor Manuel Encinas Pliego Alcaliber, SA (Grupo Alcaliber)

José Luis García Núñez ADADE Toledo, SL

Jorge Magán Perales INGETEAM POWER TECHNOLOGY, SA

José Luis Ruiz Heras Baltransa

Ángel Gadea Amador Laboratorios INDAS, SAU

CATALUNYA

PRESIDENTA Griselda Serra Casals Henkel Ibérica, SA

VOCALS Max Arias Blázquez Ortemesa, SA

Albert Arnán Martínez Comercial Montero Worldwide, SL

Jordi Bagó Mons Grup Serhs, SA

Joaquín Borrás Ferré ISS Facility Services, SA (Grupo ISS)

Álex Bru Casanova Bru Gabinet Assessor, SL

Pedro Antonio Espona 
Massana

Productos Alimenticios Gallo, SL

Joan Pere Gerbolés Arias Coca-Cola European Partners

Carlos Maroto Sanz García y Maroto Asesores, SA

Christian Navarro Obiols B. Braun Medical, SA (Grupo B. Braun)

José Noguera Peña Mercadona

Joaquim Pons Juli
Durán Pons, Gestió i Assessorament, SA  
Grup Aquahotel

Jordi Robinat Català Arum Group R&M, SL

Marc Sánchez Castillo Danone, SA

Amalia Santallusia Aguilar Lidl Supermercados

Antoni Tachó Figuerola AUSA Center, SL

Francesca Trejo Jiménez Grup Novartis

Beatriz Vila Morán Grup Ferrer Internacional, SA



COMUNITAT VALENCIANA I REGIÓ DE MÚRCIA

PRESIDENT José Abargues Morán Ford España, SL

VOCALS Juan Francisco Baudet Toribio Marazzi Iberia, SAU

Luis Barcala Sierra Ajuntament d’Alacant

Emma Benlloch Marco Universidad Miguel Hernández

Enrique Biosca Garzo Corporación F. Turia, SA

Juan Ignacio Conesa Alcaraz Primafrío, SL

Luis García-Valdecasas Medina Blinker España, SAU

Mónica Gil Ginestar
FERMAX Electrónica, SAU  
(Grupo FERMAX)

Tomás Lara Mora
Faurecia Automotive España, SA  
(Grupo FAURECIA)

Francisco Llopis Vendrell TÜV SÜD ATISAE, SAU

Rafael Lubián Villar Exclusivas Rimar, SL (Grupo Suavinex)

Enrique Orihuel Iranzo Betelgeux, SL

COMUNITAT DE MADRID

PRESIDENT José Luis Martínez Olivares Supercor, SA

VICEPRESIDENT
Fernando Falcó y Fernández de 
Córdova (Marqués de Cubas)

FCC

VOCALS María Pilar Alfranca Calvo Acciona Construcción, SA

Ramón Amorós Vila Tendam Retail, SA (Grupo Cortefiel)

Marta Bretos Serrano Prisa Radio, SA (Grupo Prisa)

Francisco Javier Cerezo Ureta Nokia Spain, SA

Diego Charola García-Parreño
Eurest Colectividades, SL  
(Compass Group Spain)

Agustín González Hermosilla Ferrovial

Miguel Heras Dolader Sacyr, SA 

Juan Luis Martín Carrera
Prosegur Gestión de Activos, SL  
(Grupo Prosegur)

Luis Nogueira Miguelsanz Dragados, SA

Jesús Núñez Velázquez Universidad Alfonso X El Sabio

Pendent representant
DTS Distribuidora de Televisión Digital (Grupo 
MOVISTAR)

José Manuel Ruiz Ferreiro Renault España Comercial, SA

Juan Sánchez Rodríguez DHL Exel Supply Chain Spain, SLU

Carmelo Sanz de Barros RACE
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NORD

PRESIDENT Sabino Iza Oqueranza IZA Ascensores, SL

VICEPRESIDENT Eugenio Erhardt Oraá E. Erhardt y Cía, SA

VOCALS Íñigo Barrenechea Lombardero Diario El Correo

Belén de la Fuente Barcenilla Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, SA

Ginés Galdón Witte Derivados del Flúor, SA

Miguel Lazpiur Lamariano Construcciones Mecánicas José Lazpiur, SA

Luis Francisco Marín Andrés
Organización de Productores de Pesca de Altura 
de Ondarroa

Pablo Pontes García Asociación de Empresarios del Duranguesado

Ainhoa Rivera Azcoitia Tubacex TI, SA (Grupo Tubacex)

ILLES BALEARS

VOCALS José Luis Cardell Alonso Hotelbeds Spain, SL

Joan Carulla Civit Hospital Sant Joan de Déu

Bernardo Castor Llull Ladrillerías Mallorquinas, SA

M. José Clar Roca Banca March, SA

María García Melsión PIME Menorca

Alejandro María-Forgas Gota Perlas Orquídea, SA

Mariano Matutes Riera Carburantes Ibiza, SL

Miguel Ángel Rubí Salvá Centro Montajes, SA

MENORCA

PRESIDENT Bartolomé Janer Anglada Promoturist, SA

VOCALS M. Davinia Guitart García TUMEXSA, SL

Josep Olives Pons Construcciones Josep Olives, SL

Carlos Palliser Sintes APALLISER, SL

Magdalena Pons-Quintana Palliser Santiago Pons Quintana, SA

Sebastián Triay Fayas Club Son Xoriguer

COMUNITAT VALENCIANA I REGIÓ DE MÚRCIA (continuació)

Eugenio Pérez Mifsud Gero Residenciales Solimar, SL

Juan José Picazo Solsona Ice Cream Factory Comaker, SA

Salvador Puigdengolas Rosas
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la 
Comunitat Valenciana

Emilia Soria Espejo Sprinter Mega centros del Deporte, SL

Jaime Tomás Soler Triangle Interim Solutions RH

Francisco Vidal Albadalejo Grupo Huertas Automoción, SA
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La Direcció General de la Mútua manté una relació contínua amb les administracions públiques, 
els sindicats i les associacions empresarials. 
 
En l'Administració, aquest estret contacte es dona amb el Ministeri de Treball, Migracions i 
Seguretat Social, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene, i les administracions autonòmiques i provincials 
corresponents. 
 
Asepeyo pertany a AMAT, Associació de Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals 
de la Seguretat Social, entitat sense afany de lucre creada al 1986 per a la “coordinació, 
representació, orientació, gestió, foment i defensa dels interessos generals i comuns de les 
mútues”. A dia d’avui existeixen dinou mútues i totes hi estan associades, les activitats principals 
de les quals són la representació institucional de les mútues i l’organització per a les mútues 
d’activitats de caràcter general, entre les quals cal destacar les relacionades amb la prevenció 
de riscos laborals. 
 
D’altra banda, per prestar els serveis, la Mútua manté especialment les següents relacions de 
col·laboració: 
 

Contractes amb entitats d'assistència, diagnòstic i transport sanitari per als clients/usuaris. 
 

Acords amb altres mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per a una més àmplia 
cobertura d'assistència sanitària als seus respectius clients/usuaris. 

 
Relació amb serveis públics de salut en l'atenció d'urgències en accidents de treball. 

 
Assessors laborals com a intermediaris per a la prestació d'aquest tipus de serveis als 
seus clients/mutualistes per part de la Mútua. 

 
Advocats i treballadors socials, els quals donen serveis en la tramitació judicial i atenció 
integral a persones accidentades, respectivament. 

 
Contractistes de serveis i subministraments, especialment de suport informàtic, telefonia i 
dades, energia, aigua, neteja, seguretat, residus, hostaleria i transport, formació, així com 
subministrament i manteniment d'instal·lacions i equips. 

 
En general, es tracta de proveïdors locals (Espanya).  
 
Asepeyo té subscrits acords de col·laboració amb altres mútues. L’objectiu és oferir als col·lectius 
de les empreses mutualistes una cobertura sanitària encara més àmplia. Amb aquests convenis, 
els treballadors que Asepeyo protegeix poden usar instal·lacions assistencials d’altres mútues. 
Tal com ho estableixen les bases dels convenis, es prioritza la dispensació sanitària amb mitjans 
propis de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, optimitzant la gestió de recursos 
públics posant en comú els mitjans i serveis. 
 
Asepeyo manté acords de col·laboració amb Mutua Balear i Fraternidad Muprespa, amb les quals 
compartim tota la xarxa assistencial estesa a escala estatal; i uns altres deu acords, amb Cesma, 
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MC Mutual, MAC, Ibermutua, Unión de Mutuas, Activa Mutua, Mutua Montañesa, Mutualia, Mutua 
Universal i Mutua Gallega, que repercuteixen només en comunitats autònomes. 
 
Pel que es refereix a entitats acadèmiques, també col·labora en programes formatius 
d'universitats, com per exemple la Càtedra Asepeyo, que manté relacions amb la Universitat 
d'Alcalà, i facilita que els seus empleats portin a terme projectes educatius en determinades 
escoles.  
 
Les relacions amb les associacions i institucions són de tipus molt divers, depenent en cada cas 
de la finalitat i de les característiques de cada grup. Pot comprendre des de reunions amb 
periodicitat preestablerta o per necessitats puntuals fins a comunicacions entre diferents nivells 
organitzatius de les dues entitats. 
 
En el marc de la nostra política de responsabilitat social i el nostre compromís per avançar cap a 
una societat més justa i sostenible, tenim establerts acords amb diferents organismes i institucions, 
com la Fundació Banc de Recursos, la Creu Roja o la Fundació Esclerosi Múltiple, a través dels 
quals col·laborem activament en les campanyes que promouen. 
 
Mapa d’aliances 
 
Durant l'any 2018 es va mantenir la sistemàtica de formalització i seguiment d'aliances amb un 
grup d'organitzacions. Aquest mapa d'aliances inclou proveïdors clau (partners sanitaris i 
tecnològics), mútues amb acord de col·laboració, grans clients, l'associació sectorial AMAT, 
associacions i col·legis professionals i universitats.  
 
Aquesta metodologia parteix de la determinació dels beneficis esperats per a ambdues parts i 
estableix uns mecanismes de relació i un sistema per a l'avaluació periòdica de cada aliança i 
l'establiment d'accions de millora. 
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Pel que fa al funcionament de les mútues, els ingressos procedents de les quotes de la Seguretat 
Social obtingudes per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social com a conseqüència 
de la gestió desenvolupada, així com els béns mobles o immobles en què puguin invertir-se 
aquests ingressos, formen part del patrimoni de la Seguretat Social i estan afectats al compliment 
de les finalitats de l’ens esmentat.  
 
La col·laboració de les mútues no pot servir de fonament en operacions de lucre mercantil ni 
comprèn activitats de captació d'empreses associades o de treballadors adherits. Tampoc pot 
donar lloc a la concessió de beneficis de cap classe a favor dels empresaris associats, ni a la 
seva substitució en les obligacions que els corresponen en la seva condició d'empresaris. 
 
Aquesta col·laboració es regeix per l’article 80 i següents del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova 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, 
i pel Reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre. 
 
Les mútues, en la seva col·laboració amb la gestió de la Seguretat Social, realitzen les activitats 
següents: 
 

La gestió de les prestacions econòmiques i de l'assistència sanitària, inclosa la 
rehabilitació, incloses en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les mateixes 
contingències que dispensa l'acció protectora. 

 
La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències 
comunes. 

 
La gestió de les prestacions per risc durant l'embaràs i la lactància natural. 

 
La gestió de les prestacions econòmiques per cessament en l'activitat dels treballadors 
per compte propi. 

 
La gestió de la prestació per cura de menors afectats de càncer o altra malaltia greu. 

 
Les altres activitats de la Seguretat Social que els siguin atribuïdes legalment. 

 
Les activitats, prestacions i serveis atribuïts a les mútues es financen a través de les quotes que 
els corresponen de la Seguretat Social. 
 
La distribució del resultat econòmic de les mútues ha de tenir la destinació que fixa la normativa 
citada i, per tant, la que pogués resultar, una vegada acabat el procés liquidatori i garantides les 
obligacions socials, s’ingressaria a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Per a controlar la gestió economicofinancera de les mútues, aquestes estan subjectes al control 
financer per part de la Intervenció General de la Seguretat Social, que anualment realitza una 
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auditoria de comptes anuals i una auditoria de compliment, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 168 i 169 de la Llei general pressupostària 47/2003, de 26 de novembre. 
 
Com a entitat del sector públic, Asepeyo està sotmesa a la funció fiscalitzadora del Tribunal de 
Comptes, que comprova si la seva activitat economicofinancera respecta els principis de legalitat, 
eficiència i economia, i ha de rendir els seus comptes anuals davant l’esmentat tribunal. 
 
D'altra banda, per a la contractació d'obres, subministraments i serveis, Asepeyo es regeix pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, atès que aquesta norma inclou en el seu àmbit d'aplicació les mútues 
col·laboradores amb la Seguretat Social com a entitats del sector públic que no són Administració 
Pública (actualment per la Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre). 
 
Asepeyo respecta la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels treballadors de les 
empreses mutualistes i dels treballadors adherits que consten en els seus fitxers i que li puguin 
ser sol·licitades, i tractar les dades (com a responsable del tractament), d’acord amb la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, i altra normativa estatal i/o autonòmica que pugui resultar 
d'aplicació. 
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Prestem serveis als treballadors protegits de les nostres empreses mutualistes en els àmbits 
següents: 
 

Gestió de les contingències professionals  
Gestió de prestacions d'incapacitat temporal per contingències comunes 
Gestió d'altres prestacions 

Prestació sobre cura de menors 
Cessament d'activitat de treballadors autònoms 

 

Contingències professionals 
 
Contingències professionals agrupa els diferents serveis que lliurem pel que fa a la gestió 
d'accidents de treball i malalties professionals, i s'engloben en les àrees següents: 
 

Assistència sanitària i rehabilitació. La infraestructura d'Asepeyo ofereix una assistència 
completa als accidentats, des de l'atenció d'urgències i primeres cures fins a la intervenció 
quirúrgica i la rehabilitació necessària. 
Prevenció de riscos laborals. Aquestes activitats són de caràcter general i estan regulades 
sota el Pla d'Activitats Preventives, que el ministeri defineix cada any. S'orienten, 
prioritàriament, amb vista al foment de la prevenció de la sinistralitat laboral, mitjançant 
l'assessorament, la informació i la sensibilització per a l'actualització de coneixements, i a 
les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació. 
Prestacions econòmiques. A més de la prestació econòmica, temporal o permanent, 
segons cada situació, també assumim la prestació per risc durant l'embaràs i la lactància 
natural. 

 
També comptem amb la Comissió de Prestacions Especials, que ofereix diferents tipus d'ajudes 
(econòmica, serveis d'auxili i atenció) al treballador accidentat o incapacitat quan aquest té una 
falta de recursos per a afrontar la seva nova situació personal i laboral, a qui s’ajuda 
econòmicament i socialment durant l'hospitalització, en l'etapa de cures i rehabilitació i en la 
reincorporació laboral. 

 
 
Mitjana d’empreses associades CP 
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275.886 
 
 
 
 

 
 
 
 

279.166 
 
 
 
 
 
 

 
 

281.930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

281.652 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

281.824 
 
 

+0,06 % 
vs 2017

         2014          2015          2016          2017          2018

275.886

279.166
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Mitjana de treballadors protegits CP 
 
 

 
 
 
L’increment de treballadors protegits va ser de 73.194 (3,3 %), atribuïble a l’augment de 
treballadors del Règim General. 
 
 
 
 
 
 
 
Quotes CP (en milers d’euros) 
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20
14 Règim Especial Treballadors Autònoms 89.364

2.014.518
Règim General 1.925.154

20
15 Règim Especial Treballadors Autònoms 88.947

2.073.236
Règim General 1.984.289

20
16 Règim Especial Treballadors Autònoms 88.036

2.144.425
Règim General 2.056.389

20
17 Règim Especial Treballadors Autònoms 88.143

2.220.887
Règim General 2.132.744

20
18 Règim Especial Treballadors Autònoms 89.438

2.294.081
Règim General 2.204.643

 
 
 
 
 
 

936.857 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

980.027 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.027.384 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.087.363 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.156.757 
 
 

+6,38 % vs 
2017

         2014          2015          2016          2017          2018

980.027

1.087.363
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Sinistralitat 
 
Al 2018 es van registrar un total 205.676 casos, que representa un increment del 3,50 % respecte 
a l’exercici anterior. 
 

 
La sinistralitat amb baixa per accident de treball i malaltia professional ha augmentat, tant a 
Espanya (3,53) com a Asepeyo (4,19). L’augment de l’activitat econòmica i de treballadors afiliats 
ha ocasionat l’increment d’accidents laborals i malalties derivades del treball. 
 
Aquest increment de la sinistralitat ha provocat un increment proporcional en la nostra activitat 
assistencial en els centres de tot l’Estat. 
 
L'augment d'accidentalitat també ha portat un nombre més alt d'accidents greus i una durada 
mitjana superior de les altes, de fins a 36,21 dies. 
 
Índex d’incidència (casos baixa per 100 treballadors) 
 

Sinistralitat d’accidents segons la seva 
gravetat

2017 2018 Var. %

Lleus 86.339 92.582 7,23

Greus 546 559 2,38

Molt greus 27 22 -18,52

Mortals 108 79 -26,85

MP 2.526 2.823 11,76

Total casos amb baixa 89.546 96.065 7,28

Règim General + RETA 106.519 106.697 0,17

MP 2.649 2.914 10,00

Total casos sense baixa 109.168 109.611 0,41

Total casos 198.714 205.676 3,50

 
 
 
 
 
 

3,78 % 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,86 % 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,03 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,03 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,19 %

         2014          2015         2016         2017         2018
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Prevenció de riscos laborals 
 
Al 2018 la Mútua va desenvolupar els programes establerts en el Pla general d'activitats 
preventives de la Seguretat Social, que van ser aprovats mitjançant la Resolució de 4 de maig de 
2015 de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social. 
 
El 13 de juliol de 2018 es va aprovar el RD 860/2018, pel qual es regulen les activitats preventives 
de l'acció protectora de la Seguretat Social que han de realitzar les mútues col·laboradores amb 
la Seguretat Social, tot i que la corresponent Resolució de desenvolupament no va ser aprovada 
fins al 14 d'abril de 2019. Per això, al 2018 no es va fer efectiva l'aplicació dels nous programes 
que estableix aquest reial decret. 
 
En compliment de la Resolució de 4 de maig de 2015, Asepeyo va desenvolupar els programes 
que tot seguit es detallen. 
 
Programa d’assessorament tècnic a pimes i empreses de sectors preferents 
 

Petita empresa i sectors preferents 
Destinat a empreses de menys de 50 treballadors amb activitat compresa entre les d’un 
nombre més alt d’accidents de treball greus i mortals. Es van analitzar les causes i se'ls va 
assessorar per a la seva correcció. 

 
Augment de l’índex d’accidentalitat i d’accidents mortals i greus 
Dirigit a les empreses l'índex de les quals d'accidentalitat va créixer al 2017 respecte del 
2016 o que van tenir un accident mortal o greu durant la jornada de treball. Es van analitzar 
les causes del creixement de l'accidentalitat i es va informar l'empresari del resultat de 
l'estudi realitzat i de les mesures a adoptar. 

 
Programa d’assessorament a empreses o activitats concurrents 
 
Dirigit a les empreses en els centres de treball en les quals concorren treballadors de dues o més 
empreses, inclosos contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms. Es va informar i 
assessorar les empreses i els treballadors autònoms implicats sobre l'aplicació dels mitjans de 
coordinació necessaris per a la prevenció de riscos laborals.  
 
Programa de difusió del servei de la Seguretat Social ‘Prevención10.es’  
 
Per a empreses associades de fins a 25 treballadors i autònoms adherits. Es van dur a terme 
jornades i tallers per difondre el servei públic ‘Prevención10.es’, que proporciona l'acció protectora 
de la Seguretat Social: informació sobre les seves funcions i utilització amb demostracions 
pràctiques. 
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El desenvolupament d'aquests programes va generar la següent activitat: 
 

 
Al 2018, en acabar els programes, 6.486 empreses diferents, en representació d’un col·lectiu de 
842.785 treballadors, van ser destinatàries del Pla d'Activitats Preventives. 
 

 
Recursos dedicats a la prevenció 
 
Al 2018, Asepeyo ha comptat amb 82 especialistes amb la formació certificada en prevenció de 
riscos laborals, distribuïts arreu de l’Estat. 
 
A més, Asepeyo disposa d'un Centre d'Innovació i Investigació en Prevenció de Riscos Laborals, 
situat a Sant Cugat del Vallès, on es troben espais orientats a la investigació, al desenvolupament 
de continguts o a l'anàlisi dels beneficis de la tecnologia aplicada a la prevenció. En aquest centre 
es desenvolupen tres línies d'actuació: 
 

Potenciació dels efectes sensibilitzadors davant la prevenció, mitjançant la gamificació i 
la digitalització. 
Desenvolupament de nous continguts dirigits a l'equip directiu i amb responsabilitat en 
prevenció de les empreses associades. 
Investigació de les bones pràctiques enfront als riscos emergents. 

 

Visites a centres de treball per a informació, sensibilització i 
assessorament

10.091

Anàlisis d’accidents i malalties professionals 3.405

Informes de sinistralitat 18.719

Programes Empreses ateses Treballadors

Assessorament tècnic a pimes i empreses de 
sectors preferents

 
 

 

Petita empresa i sectors preferents 2.868 41.873 

Augment de l’índex d’accidentalitat i accidents 
mortals i greus

1.455 450.459

Assessorament a empreses o activitats concurrents 2.415 625.537

Jornades
Empreses i  
autònoms  
assistents

Difusió del servei ‘Prevencion10.es’ 25 129
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Els diferents projectes que es duen a terme en el Centre d‘Investigació en Prevenció es divideixen 
en les agrupacions tècniques següents: 
 

R+D+I Ergonomia, simulació virtual de llocs de treball 
R+D+I Higiene d’agents físics i químics 
R+D+I Incendis, explosions i emergències 
Seguretat viària 
Abordatge de riscos psicosocials 
Sensibilització d’alta immersió 
Realitat virtual aplicada i noves tecnologies 

 
Informació i sensibilització on-line 
 
Un aspecte fonamental en matèria de prevenció és la sensibilització i l’assistència tècnica als 
responsables de les empreses. Per això, Asepeyo aplica les noves tecnologies de la informació i 
comunicació per a la difusió en línia de les accions en prevenció a favor de les empreses 
associades. 
 
La finalitat principal de les accions en línia és sensibilitzar i informar en matèria preventiva 
empresaris, alta i mitjana direcció, comandaments intermedis i supervisors, serveis de prevenció 
propis i altres persones amb responsabilitats en l'àmbit de la prevenció, a través d'Internet i des 
de qualsevol punt. 
 
Asepeyo disposa de dos canals en línia amb objectius diferenciats: 
 

El Portal de Prevenció de Riscos Laborals  (http://prevencion.asepeyo.es) 
 

Difusió de novetats preventives i legislatives, documents, notícies d’actualitat, tallers i 
jornades, continguts multimèdia, aplicacions informàtiques i consultes tècniques. 

  

 
El Centre on line de Prevenció de Riscos Laborals  (www.formacionsh.asepeyo.es): 

 
Plataforma e-learning corporativa d'Asepeyo, especialitzada en prevenció de riscos 
laborals, orientada al desenvolupament d'activitats d'informació i sensibilització, i a 
l'accés a diferents aplicacions multimèdia. 
Les accions amb un nombre de participants més alt van ser el mòdul de seguretat viària 
i el de seguretat i salut per a personal administratiu. 

2018 Incr. vs 2017

Nous usuaris registrats 11.463 +359%

Usuaris únics 46.040 +26%

Nombre de sessions (mitjana mensual) 63.371 (5.281) +26%

Visites a pàgines 136.447 +9%
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Jornades i tallers  
 
Asepeyo fomenta l'actitud favorable i el coneixement sobre temes relacionats amb la prevenció, 
tot sensibilitzant els principals responsables de les empreses, a través del desenvolupament 
d'accions presencials d'informació i sensibilització. 
 
Al 2018 es van dur a terme 1.141 accions, entre jornades i tallers, amb un total de 8.016 assistents. 
Els tallers permeten als participants viure experiències relacionades amb determinats aspectes 
preventius per mitjà de l'última tecnologia audiovisual. 
 
 

 
 
Premis Asepeyo a les millors pràctiques preventives 
 
Al 2018, Asepeyo va celebrar la VII edició dels Premis Asepeyo a les millors pràctiques 
preventives. Aquestes distincions tenen com a objectiu reconèixer aquelles empreses associades 
a la Mútua que hagin destacat pel resultat de les seves accions en matèria de prevenció de riscos 
laborals.  
 
En aquesta edició es van presentar 107 candidatures, 12 de les quals van ser premiades i 28 van 
obtenir la distinció de finalistes. 
 
Els guardons es divideixen en quatre categories segons la temàtica del treball: 
 
Premi específic a la petita i mitjana empresa: Destinada específicament a empreses de fins a 
250 treballadors. 
 
Premi a la millor pràctica preventiva per al control del risc: Es considera qualsevol mesura o 
solució preventiva adoptada per l'empresa participant que hagi representat una millora substancial 
per eliminar, reduir i/o controlar un risc laboral. 
 
Premi a la millor pràctica de gestió de la prevenció: Fa referència a les pràctiques incloses en 
el sistema de gestió de la prevenció, implantades per l'empresa participant, que afavoreixin la 
integració de l'activitat preventiva i la participació dels treballadors. 
 

Nre. d’accions Nre. participants

Nre. de jornades 338 3.262

Nre. de tallers de més participació 803 4.754

Plans de mobilitat 660 3.329

Caigudes d’altura 94 728

Gestió de l’energia emocional 36 603

Altres 13 94
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Premi a la millor contribució preventiva de la representació institucional: Es poden presentar 
pràctiques, accions o mesures preventives el disseny i el desenvolupament de les quals sigui el 
resultat d’una cooperació eficaç portada a terme en el si de l’organització, a través de la 
representació institucional dels treballadors i de l’empresa. 
 
En aquesta última categoria actua com a jurat la Comissió de Control i Seguiment de la Mútua. En 
la resta de categories el jurat està compost per la Junta Directiva d’Asepeyo. 
 
En aquesta edició es va fer un reconeixement a les empreses següents, atesa la seva trajectòria, 
voluntat i compromís demostrat en el suport a la prevenció de riscos laborals. 
 

Aluminio y Aleaciones, SA 
Faurecia 
Henkel Ibérica Operations, SLU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A partir dels criteris comentats, el veredicte del jurat per a l’edició del 2018 dels premis va ser el 
següent: 
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Guanyadors

Premis a les millors pràctiques per al control del risc

Primer premi COPCISA, SA 
“Sistema de control visual de cargas en 
grúas móviles y fijas” 

Segon premi FAIN ASCENSORES, SA
“APP Movilidad: al servicio de la 
seguridad vial y la organización del 
trabajo”

Tercer premi BIEFFE MEDITAL, SA 
“Proyecto de ergonomía para prevenir 
lesiones osteomusculares”

Premis a les millors pràctiques de gestió de la prevenció

Primer premi ex aequo
COVAP (Scdad. Coop. And. 
Ganadera del Valle de los 
Pedroches) 

“Vive una empresa sana”

Primer premi ex aequo FORD ESPAÑA, SL
“Implementación de exoesqueletos en 
línea de producción Ford España”

Segon premi
INDUSTRIAS QUÍMICAS DE 
BADAJOZ, SA 

“Aprender prevención jugando”

Tercer premi
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA 
RIOJA, SA

“Procedimiento para la adecuación 
continua del puesto de trabajo de la mujer 
embarazada” 

Premis específics a la petita i mitjana empresa

Primer premi
ITESAL TRANSFORMADOS, 
SL

“Excelentes prácticas preventivas”

Segon premi ex aequo TYC LA MATA, SL

“Implementación de un sistema seguro 
para la fijación, elevación e izado con 
volteo de pilares de hormigón para la 
construcción de pantallas ambientales en 
entornos industriales y portuarios”

Segon premi ex aequo CASTILLO BENAVENTE, SA “Prevención y seguridad integrada”

Tercer premi Asepeyo BBDO ESPAÑA, SA "Higiene postural: un mimo en la oficina"

Premi a la millor contribució preventiva de la representació de treballadors i empresaris

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
LAS PALMAS 

“Implantación de hábitos de vida 
saludables”
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Sistema d’incentius per a la prevenció Bonus 
 
El marc legal que estableix el sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals 
Bonus atorga a les mútues funcions de recepció, tramitació i comprovació de les sol·licituds 
d'incentiu presentades per les empreses mutualistes, que inclou l'elaboració de l'informe-proposta 
per a cada sol·licitud i la seva tramesa a la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social 
(DGOSS), la qual dicta resolució sobre aquesta proposta, tant si és estimatòria com 
desestimatòria. 
 
Al 2018 Asepeyo va posar en marxa una eina que permet la presentació telemàtica tant de les 
sol·licituds com de les al·legacions i els recursos d'alçada, que incorpora la signatura electrònica. 
El nombre de sol·licituds es va multiplicar per sis, i l'import màxim bonificable es va incrementar 
un 71 %, fins als 26,5 milions d'euros. L'augment de sol·licituds presentades va ser 
considerablement superior que el d'imports bonificables, ja que una part important de les 
empreses que van presentar la sol·licitud de l'incentiu era de plantilles de mida reduïda. 
 
Evolució del nombre de sol·licituds i imports 
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Nre. de sol·licituds amb    
info. prop. no desfav.

Imports màxims 
bonificables  (M€)

      2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018

                              5,62        

                             7,21         

                            9,44          

                          10,02            

                        13,21              

                     14,02                 

                 16,63                     

                   15,50                   

26,51

                                                     1.226    

                                                    1.230     

                                                  1.507       

                                             2.035            

                                          2.057               

                                      2.136                   

                                2.554                         

                           3.042                              

 18.334



Prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural 
 
En ambdós casos, la Mútua garanteix la prestació a les treballadores per compte d'altri i 
autònomes. El subsidi correspon al 100 % de la base reguladora, calculada de la mateixa forma 
que la incapacitat temporal de contingències professionals.  
 
Aquestes prestacions suposen el 25,67 % de l’import total d’incapacitat temporal que gestiona la 
Mútua. 
 
Subsidi per risc durant l'embaràs 
 
Protegeix el període de suspensió del contracte de treball en els casos en què una dona 
embarassada ocupa un lloc de risc per a la seva salut o la del fetus, lloc de treball que no s'ha 
pogut adaptar a les circumstàncies de la treballadora ni tampoc ressituar-la en cap altre lloc (de 
la mateixa categoria o diferent) que no comporti cap risc. En la situació de risc durant l'embaràs, 
aquest l’han d’haver ocasionat els agents, els procediments o les condicions del treball o l’activitat 
desenvolupada. 
 

 
Subsidi per risc durant la lactància natural  
 
Protegeix el període de suspensió del contracte de treball en els casos en què una dona en 
període de lactància natural ocupi un lloc de risc per a la seva salut o la del nadó (fins als 9 
mesos), i que aquesta no s'hagi pogut adaptar al seu lloc de treball ni tampoc l’hagin pogut 
ressituar en un altre (de la mateixa categoria o diferent) i que no comporti cap risc. En la situació 
de risc durant la lactància natural, aquest l’han d’haver ocasionat els agents, els procediments o 
les condicions del treball o l’activitat desenvolupada. 
 
Durant el 2018 es van reconèixer 77 prestacions i es va abonar un import total de 619.500,85 
euros, amb un increment d’aquest any respecte de l’anterior d’un 38,66 %. 
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Prestacions % increment Import % increment

2018 12.717
0,55 %

53.036.096,04 €
0,25 %

2017 12.648 52.901.952,08 €

Prestacions % increment Import % increment

2018 77
24,19 %

619.500,85 €
38,66 %

2017 62 446.767,58 €
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Asepeyo ofereix també a les seves empreses associades la possibilitat de contractar la gestió de 
les prestacions d'incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral. 
 
Aquesta àrea comprèn: 
 

Gestió de la prestació econòmica durant la incapacitat temporal.  
Seguiment dels processos mèdics i actuacions sanitàries autoritzades. 
Informes i propostes a l'Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 
Mitjana d’empreses associades CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjana de treballadors protegits CC 
 
A l’any 2018 el percentatge de treballadors mutualistes del Règim General d’accident de treball 
amb cobertura de contingències comunes va ser del 82,78 %. 
 
 

Compromesos amb els nostres mutualistes

20
14

Règim Especial Treballadors Autònoms 390.630
1.902.530

Règim General 1.511.900

20
15

Règim Especial Treballadors Autònoms 406.631
1.986.461

Règim General 1.579.830

20
16

Règim Especial Treballadors Autònoms 414.852
2.075.332

Règim General 1.660.480

20
17

Règim Especial Treballadors Autònoms 420.691
2.169.443

Règim General 1.748.752

20
18

Règim Especial Treballadors Autònoms 426.888
2.251.874

Règim General 1.824.986

Contingències comunes

 
 
 
 
 
 

208.112 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

214.707 
 
 
 
 
 

 
 
 

219.593 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

223.142 
 
 
 
 
 
 
 
 

225.315 
 
 

+0,97 % 
vs 2017

         2014          2015          2016          2017          2018

214.707
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Quotes CC (en milers d’euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El volum de quotes recaptades per CC va pujar fins als 717.354 d’euros, amb un increment 
respecte al 2017 del 5,55 %. 
 
 
Processos de baixa  
 
Règim general                                                       Règim especial 
 

 
 
Les patologies prevalents en contingència comuna són les traumatològiques i les psiquiàtriques, 
que representen un 45 % i un 12 % del total dels processos, respectivament. 
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2016 2017 2018

Nre. casos amb baixa totals 507.622 563.672 635.499

Nre. casos amb baixa amb dret 
a deducció

188.043 209.775 233.394

Durada mitjana baixes amb 
deducció

76,05 78,83 79,89

2016 2017 2018

Nre. casos amb baixa sense 
deducció

5.873 5.588 5.873

Nre. casos amb baixa amb dret 
a deducció

43.087 42.420 44.733

Durada mitjana baixes amb 
deducció

82,80 84,74 85,05

 
 
 
 
 
 

575.664 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

600.015 
 
 
 
 
 

 
 
 

638.056 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

679.610 
 
 
 
 
 
 
 
 

717.354 
 
 

5,55 % vs 
2017 

         2014          2015          2016          2017          2018

600.015
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Prestació per cura de menors amb càncer o malaltia greu 
 
 
 
 
 
 
 
Cessament d'activitat dels treballadors autònoms  
 
Durant aquest exercici, s'ha desenvolupat de forma completa i amb normalitat la cotització del 
treballador autònom per accedir a la prestació i la sol·licitud del reconeixement del dret, en cas 
de cessar l’activitat com a treballador autònom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1RETA (415.319)+RETA TRADE (1.567)+REA (13.695) última situació

Compromesos amb els nostres mutualistes

Altres prestacions 

2018 
 

Prestacions reconegudes                                             462  
Import total                                               12.777.824,21 €

2018 
 

Total treballadors autònoms                                                           430.5811 
Treballadors autònoms d’Asepeyo amb cessament                          73.099 
Quotes recaptades                                                                 18.403.604 € 
Sol·licitud de prestació                                                                           555 
Prestació reconeguda                                                                            259 
 
Total abonat per prestació econòmica  
(subsidi per desocupació)                                                    2.272.850,78 €

GRI 102-2



Activitat assistencial 
 
Respecte a l'activitat sanitària, l’any 2018, en contingència professional, s'han realitzat: 
 

 
 
Quant a l’activitat dels nostres hospitals, en contingència professional, una vegada més ha estat 
tècnicament i humanament molt satisfactòria i, com la resta de l’organització, s’ha centrat 
completament en el pacients i en la seva recuperació, tant en l'aspecte físic com en l'humà. 
 
El volum del treball realitzat ha estat el següent: 
 
  

 
Hospitals 
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Assistència sanitària

2017 2018 % variació

Primeres visites 195.133 202.800 3,93 %

Visites successives 541.365 550.186 1,63 %

Visites d’urgències 19.116 18.210 -4,74 %

Total intervencions quirúrgiques 7.996 8.515 6,49 %

Hospitals propis 5.783 5.572 -3,65 %

Hospitals concertats 2.213 2.943 32,99 %

Control telefònic domiciliari 8.100 8.011 -1,09 %

Sessions de fisioteràpia 833.569 910.653 9,25 %

Ressonància magnètica

Mitjans propis 11.238 10.784 -4,00 %

Mitjans aliens 13.957 15.968 14,41 %

Unitats de valoració funcional 706 estudis 706 estudis -

Intervencions quirúrgiques amb mitjans propis

Delegació 2017 2018 % variació

Hospital Sant Cugat 3.280 3.395 3,51 %

Hospital Coslada 4.026 3.828 -4,92 %

Hospital Cartuja 570 459 -19,47 %

Total general 7.876 7.682 -2,46 %

GRI / 103-3 | 
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Activitat hospitals servei diagnòstic per la imatge 
 
 

 
 
Projectes d’assistència sanitària 
 
La missió fonamental de la Mútua és “cuidar de la salut dels treballadors”. Aquesta cura de la 
salut es compon de dos factors: d'una banda, hi ajuda el millor i més correcte desenvolupament 
de l'atenció sanitària en el seu vessant tècnic, en el qual hi ha incloses totes les accions que 
redunden en una millor preparació dels professionals i la disposició dels millors mitjans diagnòstics 
i terapèutics per al pacient; i, de l’altra, se sustenta també en la millor i més correcta atenció a 
partir de la cura a les persones i a la seva sensibilitat, ja que qualsevol millora que es produeix en 
la seva “percepció d'atenció rebuda” transcendeix en una millor apreciació del seu estat de salut. 
 
 

Delegació Grup
Totals

2017 2018 % var.

Hospital Coslada 

RX 15.016 15.354 2,25 %

ECO 2.602 2.663 2,34 %

TAC 1.860 2.007 7,90 %

RM 6.939 6.528 -5,92 %

Total Hospital Coslada 26.417 26.552 0,51 %

Hospital Sant 
Cugat 

RX 9.961 10.119 1,59 %

ECO 4.971 5.223 5,07 %

TAC 3.771 4.003 6,15 %

RM 7.193 7.616 5,88 %

Total Hospital Sant Cugat 25.896 26.961 4,11 %

Hospital Cartuja 

RX 639 747 16,90 %

ECO 697 529 -24,10 %

TAC 462 361 -21,86 %

RM 2.279 2.005 -12,02 %

Total Hospital Cartuja 3.438 2.895 -15,79 %

Total RX 24.977 25.473 1,99 %

Total ECO 8.270 8.415 1,75 %

Total TAC 6.093 6.371 4,56 %

Total RM 16.411 16.149 -1,60 %

Total general 55.751 56.408 1,18 %



Seguint aquesta principal premissa de la Mútua, la nostra activitat anual del 2018 ha seguit els 
tres punts següents: 
 

1. Innovació sanitària (organitzacional, de projecte i de dotació d'equipaments). 
 
2. Més accessibilitat a l'assistència sanitària per part dels usuaris. 
 
3. Gestió de l'Excel·lència i Seguretat Sanitària (qualitat del servei i seguretat del pacient). 
 

1. Innovació sanitària en la xarxa assistencial, tant en aspectes organitzatius i en el 
desenvolupament de projectes de gestió com en la dotació d'equipaments: 

 
S'ha dotat 7 centres sanitaris de tapissos rodants (cinta antigravitatòria), amb l'objectiu de 
millorar la fisioteràpia practicada als pacients. Els beneficis són: l'inici de càrrega precoç 
sense ajuda externa (crosses), l’eliminació o disminució del dolor en caminar, la millora 
precoç de l'estabilitat, la recuperació del gest de marxa/carrera natural amb llibertat total 
de moviments, i tot això dins d'un entorn segur, que afavoreix l'autoconfiança del pacient. 

 
Disposem de 16 unitats de diatèrmia. Amb aquesta tècnica es disminueix/s’escurça el 
temps de recuperació. Els principals beneficis de la diatèrmia són: la reducció del dolor i 
de la inflamació, temps de curació més ràpid i recuperació de l'amplitud del moviment 
articular. 

 
En les zones de radiodiagnòstic de 30 centres s’incorporen monitors de més resolució per 
a la visualització d'imatges, que representa un 20 % dels nostres centres assistencials. Es 
pretén evitar la impressió de plaques de RX, el contingut de les quals en halur de plata i 
plàstic són contaminants del medi en cas de no reciclar-lo adequadament; també, reduir 
costos derivats del consum, dels de manteniment dels equips impressores, així com 
l'amortització dels equips. Això va alineat amb el marc de la política de la nostra entitat, 
que integra el principi de responsabilitat social i gestió ambiental en totes les àrees i 
activitats de l'organització. 

 
S'ha continuat amb el desenvolupament del projecte global de grans dependents a nivell 
d'infermeria, avançant en la qualitat que els pacients reben dels serveis infermers, amb 
tres línies de treball: 

 
Atenció sanitària: l’integren 23 infermeres i han contactat amb el 100 % dels pacients 
almenys una vegada, semestralment. 
Comunicació mitjançant la xarxa social “Cura integral”, que compta amb el 64 % de 
pacients grans dependents.  
Realització de 13 accions formatives adreçades a 400 persones (184 pacients grans 
dependents i 216 cuidadors), a través de la Càtedra d'Asepeyo, en col·laboració amb 
la Universitat d'Alcalá de Henares. 
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S'han establert grups de treball amb l'objectiu de realitzar projectes de millora en l'atenció 
als pacients. En aquest sentit, Infermeria ha desenvolupat una guia per a la millora de la 
cura de pacients: Grup GRHETA cura de les ferides traumàtiques. També s'ha analitzat i 
millorat el rol de l’infermer/a en les visites inicials amb baixa laboral pels següents objectius: 
orientar l'atenció sanitària a l'usuari, millorar l'eficàcia en l'atenció sanitària i donar suport 
al procés terapèutic. 

 
S'ha avançat en la implantació de la telemedicina (interconsultes mèdiques) en diversos 
centres assistencials. L'assoliment ha estat tant en l’àmbit  d'equipament (càmeres d'alta 
resolució, webcams i adaptació de les estacions de treball en tots els centres 
assistencials), com en el de formació dels professionals de tot l'Estat. En aquest moment, 
a 66 centres assistencials (gairebé un 40 % del total de centres) la implantació és completa, 
tant en l'aspecte tècnic com en la preparació dels professionals. El desplegament complet 
d'aquest projecte repercutirà en la millora assistencial del pacient, que podrà comptar a 
distància amb l'estudi i l'opinió, al qual d'altra manera li seria més difícil accedir. 

 
2. Millora de l'accessibilitat a l'assistència sanitària: disseny d'una oferta de serveis 

ajustada a les necessitats, actualitzada i assequible als usuaris 
 

S'ha procedit a actualitzar el mapa sanitari de la Mútua, amb la certesa de disposar d'uns 
serveis complets en tots els àmbits, tant mitjançant diferents especialistes mèdics, com 
tècniques diagnòstiques o terapèutiques, pròpies i concertades. Aquesta cartera de 
serveis es manté actualitzada dins de la web d'Asepeyo. 

 
3. Avançar cap a la gestió de l’excel·lència i la seguretat sanitària 

Mitjançant projectes d'evolució i integració de la gestió clínica, de garantia de la qualitat del 
servei i de potenciació de la seguretat del pacient, s’han aconseguit millores importants que, 
novament, han redundat en un benefici dels nostres pacients. 

 
Hem consolidat el projecte de gestió clínica dirigit a la millora de la qualitat, tant en el 
diagnòstic com en el tractament. S'ha iniciat el projecte de canvi de sistema de diagnòstic 
de CIE-9 a CIE-10. Es tracta d'una tasca complexa que, a més de permetre adaptar-nos a 
les exigències actuals, repercuteix amb més precisió a l'hora d'establir el diagnòstic en la 
història clínica. 

 
En aquest sentit, s'ha realitzat un control intern dels serveis oferts, tant interns com externs, 
mitjançant auditories clíniques. Per a assegurar-ne la qualitat, l’any 2018 s'han dut a terme 
les següents actuacions: 

 
723 auditories qualitatives de primera visita en la història clínica del pacient. 
142 auditories presencials d'infermeria en els centres assistencials. 
Valoració de la realització “inici de fisioteràpia” i “proposta final de fisioteràpia” en una 
total de 43.985 i 8.802, respectivament. 
5 auditories a proveïdors externs sobre la gestió clínica al País Basc, La Rioja, les Illes 
Balears, Galícia i Andalusia. 
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El Comitè d'Accions de Millora, que estudia situacions que han derivat en una reclamació 
judicial, ha analitzat 16 casos que hi ha hagut amb implicacions sanitàries, intentant trobar 
accions que o evitin actuacions no desitjades o millorin les actuals. Les conclusions del 
comitè es fan arribar tant als centres com als professionals afectats.  

 
El desenvolupament del projecte de seguretat del pacient ha incorporat alertes en la nostra 
història clínica informatitzada perquè faci un ús segur del medicament. Al mateix temps, 
s'ha procedit a formar i informar els professionals dels medicaments perillosos o d'alt risc. 
Així mateix, s'han implantat sistemes destinats a la informació del pacient sobre la 
medicació que se li ha administrat. 

 
S'han publicat 12 píndoles sanitàries en la línia de formació continuada dels professionals. 
Aquesta informació tracta de comunicar de forma senzilla, completa i directa diversos 
temes d'interès terapèutic i/o diagnòstic de les patologies prevalents o importants.  

 
S'han publicat noves guies i protocols de gestió assistencial: Guia assistencial de silicosi 
en el medi laboral i Pauta d'actuació davant una amputació traumàtica. Així mateix, s'han 
actualitzat dues guies publicades anteriorment. L'accés a aquesta informació és lliure i 
complet per a tots els professionals sanitaris de l'entitat. 

 
La formació contínua també ha abastat aspectes no tan tècnics en cursos com “Orientació 
al pacient”. Aquesta acció va en la línia de millora del tracte als pacients i de la millora de 
la qualitat que en perceben. S'han format 54 professionals sanitaris. 
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Hospitals Asepeyo: Cartuja, Coslada i Sant Cugat 
 
Tecnologia 
 
Assistència sanitària en xarxa 
 
La incorporació de noves tecnologies de la informació i comunicació ha millorat els processos 
d'atenció mèdica i assistencial. Un dels exemples més destacats és la posada en marxa de la 
telemedicina, que permet a metges de la xarxa assistencial sol·licitar consultes a especialistes 
dels hospitals sense que la distància sigui cap obstacle, realitzar programacions quirúrgiques i 
coordinar proves prèvies.  
 
Unitat de lesionats medul·lars i dany cerebral adquirit  
 
El projecte de remodelació a l'Hospital de Sant Cugat, durant l'exercici 2018, ha possibilitat la 
creació d'una nova unitat de lesionats medul·lars i dany cerebral adquirit, que se suma a la que 
hi ha a l'Hospital de Coslada. 
 
Actuacions principals: 
 

Reforma completa de les consultes externes: adaptació per als pacients amb mobilitat 
reduïda i circuits d'accés diferenciats per al personal sanitari. 

 
Ampliació i millora de la zona de rehabilitació: incorporació de nous equips d'alta 
tecnologia, entre els quals destaquen els isocinètics. 

 
Domotització i reforma completa de 13 habitacions: adaptades per a pacients en situació 
de gran dependència. Creació d'espais comuns per a pacients que requereixen llargs 
períodes d'hospitalització i els seus familiars. 

 
Aquesta reforma incorpora la creació d'un apartament adaptat i domotitzat (AVD), on els pacients 
amb diversitat funcional puguin treballar en la recuperació de la seva autonomia per a les activitats 
bàsiques de la vida diària.  
 
Tractament del dolor agut o crònic ecoguiat 
 
Ús de tècniques noves d'anestèsia regional. Equip amb reconeixement internacional, avalat per 
publicacions especialitzades, com el Manual de ecografía básica para anestesia regional y 
tratamiento del dolor, així com la seva activitat docent en bloquejos anestèsics guiats amb 
ecografia. D'altra banda, les infiltracions ecoguiades que es realitzen permeten un abordatge 
concret de lesions capsulars i  tendinoses, que milloren el tractament i la durada dels processos. 
 
Cirurgia mínimament invasiva 
 
Les intervencions d'hèrnia discal es realitzen mitjançant endoscòpia percutània, des d'octubre 
de 2015. Aquesta tècnica, molt beneficiosa per al pacient, permet l'accés a hèrnies discals per 
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solucionar quadres de ciàtica o estenosi amb mínima agressió. Requereix un sofisticat material 
quirúrgic i un alt grau d'entrenament dels cirurgians. 
 
Pròtesis biòniques 
 
Els pacients que pateixen una amputació aconsegueixen fer múltiples activitats gràcies a les 
pròtesis biòniques i la millora no és solament estètica, sinó també funcional. De forma habitual, 
es prescriuen pròtesis de membre superior amb components d'alta tecnologia, com mans 
robòtiques. Destaca el cas d'un pacient tetramputat de l'Hospital de Sant Cugat al qui s’ha 
col·locat una pròtesi amb èxit a les quatre extremitats, amb una recuperació de la màxima 
funcionalitat possible. 
 
Realitat virtual 
 
Emprem tècniques de realitat virtual en els Serveis de Rehabilitació (Teràpia Ocupacional) i 
Psicologia. Després d'una lesió, mitjançant programes d'entrenament personalitzat, es contribueix 
a la recuperació funcional i a la millora dels trastorns d'ansietat. 
 
APT-C entrenament hàbits posturals 
 
És una eina desenvolupada, juntament amb la Universitat d'Alcalá de Henares, per ajudar a 
prevenir les úlceres per pressió i a crear hàbits posturals saludables. 
 
Apartament adaptat i domotitzat (AVD) 
 
Entrenament de pacients amb diversitat funcional perquè puguin recuperar l'autonomia en la vida 
diària. Apartament domotitzat en el qual tots els elements elèctrics s'accionen per mitjà de la veu: 
obertura/tancament de portes, il·luminació, sistema de trucada a emergències. 
 
RNM 3 Tesles (Coslada) 
 
Instal·lació i posada en funcionament de la ressonància magnètica d'alt camp 3.0 tesles, en el 
Servei de Radiologia de l'Hospital Asepeyo Coslada. Aquest equip d'última generació permet 
millorar totes les tècniques diagnòstiques. 
 
Impressió 3D aplicada a la traumatologia 
 
Reproducció a escala real de models d'ossos, pròtesis i peces ortopèdiques a la mida exacta de 
cada pacient. Tècnica emprada com a preparació de cirurgies complexes, per a l’estudi dels 
abordatges quirúrgics i per recurs informatiu addicional per als pacients. 
 
Control remot del pacient tromboembòlic 
 
En col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits (BST), s'ha posat en marxa un servei que permet 
el monitoratge remot dels pacients amb anticoagulants, fet que redueix els desplaçaments a 
l'hospital i coresponsabilitza el pacient en la seva cura. 
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Unitat del Peu i Podologia 
 
Mitjançant un estudi personalitzat, a través d'una plataforma de pressions plantars, el sistema 
Motoux studio permet l'estudi biomecànic de la petjada: determina l'anàlisi del centre de gravetat 
i les possibles angulacions que podrien presentar pacients amb lesions derivades del turmell, 
peu, raquis i genoll. En un sol desplaçament el pacient obté el diagnòstic i el tractament.  
 
Artroscòpia de turmell: menys invasiu, menys risc d'infecció i postoperatori més ràpid. 
 
Unitat de Mà i Membre superior 
 
Artroscòpia de canell: diagnòstic precoç en les lesions del fibrocartílag triangular que causen 
inestabilitat en el carp, que provoca incapacitats per a poder treballar. Les lesions d'espatlla, 
tractades mitjançant cirurgia artroscòpica, milloren el temps de recuperació i minimitzen les 
seqüeles. 
 
Unitat de Referència de Malalties Professionals (URMP) a Andalusia i Canàries 
 
Situada a Cartuja. Ofereix assessorament, vigilància epidemiològica i supervisió dels casos de 
malaltia professional dels centres assistencials amb una estreta col·laboració amb la Conselleria 
de Salut, de Treball i el Servei Andalús de Salut, ja que participa com a expert en l'elaboració del 
Pla Integral de la Silicosi a Andalusia (PISA). 
 
Projecte d’humanització 
 
Iniciat al 2016. Situa el pacient en el centre, atenent totes les seves necessitats i, per a això, es 
realitzen diverses accions: millora de la qualitat assistencial, hospital sense dolor, seguretat del 
pacient, més confort emocional dels pacients i familiars, fluïdesa i senzillesa en la informació, 
dinamització de les ajudes socials, escola del cuidador, Hospidepor i la creació del grup Cuidar 
amb el cor. Activitats com tallers d'argila, cistelleria, pintura, musicoteràpia, teràpia canina, cuina 
i degustació, i també espectacles de dansa, teatre, música clàssica, humor i cinema setmanal. 
 
Escola del cuidador 
 
Es va posar en funcionament al 2011 i està integrada en la Càtedra Asepeyo, en col·laboració 
amb la Universitat d'Alcalá de Henares. Convocatòries dirigides a cuidadors de persones amb 
gran dependència i hi participen diversos professionals dels hospitals com a formadors. 
 
Hospidepor 
 
La pràctica esportiva adaptada s'ha convertit en un aliat terapèutic potent per a molts pacients. 
Activitats destacades: Camí de Santiago, Trailwalker, així com cicloruta Extremadura, ‘Las sillas 
voladoras’, equinoteràpia, esquí a Serra Nevada, descens en canoes pel Guadalquivir, iniciació 
al surf a Fuerteventura i torneig de pàdel. 
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Xarxa social Cura Integral Asepeyo 
 
A l’enllaç cuidadointegral.asepeyo.es es facilita informació i aprenentatge a persones amb gran 
dependència. Aquesta xarxa social la componen cuidadors, pacients amb gran invalidesa i 
professionals sanitaris. 
 
Els pacients poden accedir a informació sanitària avalada científicament, promoure actes de 
convivència i participació, i crear una connexió d'intercanvi accessible entre el pacient i els 
sanitaris. 
 
Formació i docència 
 
Als hospitals la docència té un paper destacat destinat a complir el compromís d'entrenar futures 
generacions. Comptem amb residents MIR en traumatologia i una llarga llista d'espera de metges 
en rotació d'altres hospitals per realitzar estades en traumatologia, rehabilitació i anestesiologia. 
Col·laborem en la formació d'estudiants d'infermeria, fisioteràpia i diagnòstic per la imatge. Entre 
els múltiples acords existents amb institucions docents, se suma el que va signar l'Hospital de 
Dia de Cartuja per a la formació d'alumnes de la Universitat CEU San Pablo per dur a terme les 
pràctiques en el servei de diagnòstic per la imatge de tècnics especialistes en radiodiagnòstic. 
 
Jornades específiques: III Reunió ecografia musculoesquelètica en traumatologia per a residents, 
Embruta't les mans, VIII Fòrum Càtedra Asepeyo, Setmana de la ciència i la innovació, II Jornada 
de portes obertes, Càncer de mama, Lesió medul·lar una forma de vida, Actualització malaltia 
tromboembòlica, Trastorns musculoesquelètics, Curs sobre la mà. Per part de la Unitat de 
Malalties Professionals (UREP) de Cartuja s'han impartit jornades per a metges inspectors del 
Servei Andalús de Salut, així com diverses ponències en jornades organitzades pels centres de 
prevenció de riscos laborals dependents de la Conselleria de Salut de tota la comunitat andalusa. 
 
S'ha elaborat un programa formatiu especialitzat en cirurgia ortopèdica i traumatologia orientat 
als metges dels centres assistencials d'Andalusia, amb l'objectiu de millorar la seva capacitació 
i la coordinació entre els dos nivells assistencials, fet que redundarà en la millora del seguiment i 
tractament dels pacients. Es tracta d'un model teoricopràctic que s'iniciarà amb la primera sessió 
presencial al març de 2019. 
 
Investigació 
 
Estem orientats cap a una investigació que permeti aconseguir nous coneixements per impulsar 
la millora de la salut. Projectes en vigor: 
 

Repercussió funcional d'un programa d'estimulació mitjançant l’activitat física i la hipòxia 
hipobàrica intermitent en pacients que han patit un traumatisme cranioencefàlic (Brain 
injury – Asepeyo – UFEBell).  

 
Enginyeria tissular en pseudoartrosi no hipertròfica.  
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Efectes del peròxid de benzoïl tòpic sobre cutibacterium acnes en artroscòpia d'espatlla.  
 

Tasques duals en pacients amb dany cerebral adquirit i efectivitat del seu tractament 
específic. 

 
Anàlisi de polimorfismes en els gens Cl1A1, Col5A1 i GDF5, i relació amb lesions en el 
manegot dels tendons rotadors de l'espatlla en una població atesa provinent d’accidents 
laborals. Beca FIS de l'Instituto de Salud Carlos III.   

 
Anàlisi de polimorfismes en els gens VDR, GDF5,  Col1A1, THBS2  i  CHST.  Relació  amb 
patologia discal: hèrnies discals lumbars simptomàtiques i amb criteri quirúrgic en pacients 
atesos en una mútua d'accidents laborals.  

 
Seguiment i rehabilitació de les fractures intraarticulars de calcani.  

 
Avaluació dels factors preoperatoris i intraoperatoris de recurrència en pacients intervinguts 
d'inestabilitat anterior d'espatlla per via artroscòpica. 

 
A més de seguir amb els estudis en curs, s'ha tramitat la documentació per a liderar un assaig 
clínic sobre osteointegració. Per potenciar l'esperit investigador, s'han constituït grups de treball 
pluridisciplinaris com a suport a tots aquells professionals que tenen inquietuds investigadores. 
 
Excel·lència en qualitat assistencial 
 
Millora de l’acreditació QH 
 
Renovació i millora de l'acreditació QH (Quality Healthcare). L'acreditació QH quantifica el nivell 
d'excel·lència de les institucions sanitàries amb referència a un indicador sintètic de qualitat. Els 
centres de Coslada i Sant Cugat han obtingut la QH + 3 estrelles, el nivell màxim acreditable de 
qualitat, i l'Hospital de Cartuja, la QH + 2 estrelles. 
 
Premis obtinguts 
 

XVIII Congrés SETLA. Entre els tres premis obtinguts per la Mútua, es troben la 
comunicació sobre el procés rehabilitador d'un pacient tretramputat i el pòster de 
fisioteràpia APT-C: Position trainer (entrenament en hàbits posturals), presentat 
respectivament per diversos fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals dels hospitals. 

 
XXII Jornada de Traumatologia. Es premia la Unitat de Patologia Vertebral. 

 
XVII Congrés Nacional de l'Associació Espanyola d'Infermeria en Traumatologia i Ortopèdia 
al millor pòster científic pel treball “Traumatitzats pel mòbil”. 

 
IV Jornada d'actualització en la Malaltia Tromoboembòlica Venosa (ETV), de l'Hospital 
d’Henares. Premi a la millor comunicació. 
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Hospitals inclusius 
 
Modernització de consultes externes 
 
L'Hospital de Coslada realitza la primera remodelació integral de l'àrea de consultes externes des 
de la seva inauguració, al 1981. Es millora l'eficiència energètica, l'accessibilitat, el confort i la 
lluminositat: panells de vidre, portes corredisses i claraboies al sostre. 
 
Modernització del bloc quirúrgic 
 
L'Hospital de Cartuja, durant l'exercici 2018, ha iniciat les obres del bloc quirúrgic per a crear un 
segon quiròfan de cirurgia major ambulatòria. Es tracta d'un quiròfan intel·ligent, amb tecnologia 
d'alta definició: llums i braços suspesos que faciliten l'ergonomia i els tempos entre cirurgies, i un 
centre de control amb integració digital de la informació que permet la retransmissió de les 
cirurgies en directe i l'ús de la telemedicina. 
 
Assistent de veu i domotització 
 
L'assistent de veu és un sistema que permet a una persona completament immobilitzada enviar i 
rebre trucades o missatges. Aquest tipus de solucions possibiliten millorar la qualitat de vida dels 
pacients amb lesions greus. 
 
Rehabilitació exterior 
 
Hospital de Coslada: adequació d'una zona enjardinada per a fer rehabilitació externa. Es tracta 
d’una superfície de 3.500 m2, específica per a dur a terme circuits. 
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Informació sobre els empleats 
 
Durant l'exercici 2018 l'equip humà d'Asepeyo s’ha incrementat lleugerament respecte a l'exercici 
anterior, arribant a un volum de 3.495 persones, a 31 de desembre de 2018. En la distribució per 
sexes, les dones continuen guanyant terreny any rere any respecte al col·lectiu d'homes, en tant 
que es manté un any més el predomini del col·lectiu d'empleats indefinits respecte al d'interins.   
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Les persones a Asepeyo

Contracte laboral Dona Home TOTAL

Contracte indefinit 1.780 1.357 3.137

Contracte interí 240 118 358

Total 2.020 1.475 3.495

Comunitat autònoma Indefinit Interí TOTAL

Andalusia 306 43 349

Aragó 76 6 82

Astúries 43 7 50

Canàries 107 13 120

Cantàbria 27 5 32

Castella-la Manxa 93 10 103

Castella i Lleó 126 7 133

Catalunya 1.109 128 1.237

Comunitat de Madrid 671 72 743

Comunitat Valenciana 201 21 222

Extremadura 35 4 39

Galícia 78 9 87

Illes Balears 49 7 56

La Rioja 20 20

Navarra 45 4 49

País Basc 112 17 129

Regió de Múrcia 39 5 44

Total 3.137 358 3.495

GRI / 102-8 | 102-11 |



 
 
Política retributiva  
 
La remuneració queda determinada pels salaris de contractació (taules salarials), on es diferencia 
el lloc de treball i l’experiència, i s’apliquen els increments retributius del personal en plantilla 
mitjançant el que disposen les vigents lleis generals de pressupostos de l'Estat. Les seccions 
sindicals més representatives de l'empresa s'involucren en la remuneració dins del marc normatiu 
que regula l’activitat de la Mútua (autorització de massa salarial i acord de la seva distribució). 
 
La ràtio de la compensació total anual de la persona més ben pagada de l'organització enfront 
de la mitjana de la compensació total anual de tots els empleats (exclosa la persona millor pagada) 
és de 8,13. 
 
L'increment percentual de la compensació total dels empleats d'Asepeyo deriva de l'increment 
establert en l'article 18.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per 
a l'any 2018. Aquest precepte estableix que a l'any 2018 les retribucions del personal al servei 
del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1,5 % respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat. A més, si l'increment 
del producte interior brut (PIB) a preus constants al 2017 aconseguís o superés el 3,1 %, s'afegiria, 
amb efectes d'1 de juliol de 2018, un altre 0,25 % d'increment salarial. Per tant, l'increment global 
per a l'exercici 2018 ha estat de l'1,625 %. 
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Tipus jornada Dona Home TOTAL

Jornada completa 1.291 1.132 2.423

Jornada parcial 729 343 1.072

Total 2.020 1.475 3.495

GRI / 102-35 | 102-38 | 102-39 | 405-2 | 



Ràtio del salari base i de la remuneració de dones respecte a homes 
 
La ràtio s'ha calculat en forma de percentatge del salari base sobre el total de la remuneració. 
 

 
En la comparativa s'ha inclòs tot el personal de la Mútua, excepte el director gerent i els quatre 
subdirectors generals (en la retribució dels quals no existeix el concepte salari base). 
 
Comitès  
 
Seccions sindicals, Comitès d'empresa (18) i Delegats de personal (63). 
 
En l'organització hi ha 15 Comitès de seguretat i salut locals, i un Comitè estatal de seguretat i 
salut amb un abast de tots els centres i treballadors d'Asepeyo. 
 
Aquests Comitès es reuneixen amb periodicitat trimestral, quedant constància d'aquest fet i dels 
temes tractats en les actes corresponents. 
 
Conciliació de la vida laboral i personal 
 
Quant a la conciliació, els indicadors d'Asepeyo durant l'exercici 2018 són els següents: 
 

11 excedències concedides per tenir cura familiar, de les quals 5 van ser sol·licitades per 
dones i 6 per homes. 

 
36 excedències per tenir cura d’un fill, de les quals 33 van ser sol·licitades per dones i 3 
per homes. 
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Grup i nivell Dona Home TOTAL

G0N0 —- 52,36 52,36

GIN1 50,53 53,56 52,91

GIN2 70,39 67,10 68,33

GIN3 73,13 69,85 71,33

GIIN4 82,57 75,77 80,23

GIIN5 75,90 73,74 74,65

GIIN6 83,92 77,39 82,11

GIIIN7 90,30 75,08 76,01

GIIIN8 92,65 98,65 95,35

Total 80,18 72,26 76,75



115 reduccions de jornada per guàrdia legal dels fills, de les quals 109 van ser sol·licitades 
per dones i 6 per homes. 

 
Així mateix, tots els empleats amb una antiguitat laboral de més de 18 mesos tenen un pla 
de pensions finançat per l'empresa. Les aportacions definides obligatòries realitzades per 
l'Entitat Promotora del Pla de Pensions d'Ocupació d'Asepeyo i els partícips van ascendir 
a 473.883,69 euros en l'exercici 2018. 

 
Permís parental 
 
Dels 84 empleats que han tingut dret al permís parental, s’hi han acollit 81.   
 

 
 
Empleats que no són a l’empresa el 26/06/2019. 
 

 
Empleats presents el 26/06/2019 

 

 
 

Rotació 
 
La rotació general (quantificació de baixes per qualsevol motiu, com acomiadaments, baixes 
voluntàries, excedències...) respecte al volum de recursos va ser del 7,06 % a l'inici de 
l'exercici. Si es tenen en compte només els motius voluntaris, aquesta va ser del 2,12 %. 
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Dona Home TOTAL

48 33 81

Dona Home TOTAL

Excedència per cuidar un fill 12 - 12

Fi contracte (relleu) 1 1 2

Total 13 1 14

Dona Home TOTAL

Total 35 32 67

Dona Home TOTAL

Taxa de retorn al treball 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Taxa de retenció 72,92 % 96,97 % 82,72 %

GRI / 102-8 | 201-3 | 401-3 | 401-1 



Formació 
 
La Universitat Corporativa Asepeyo està apostant en els darrers anys per un model en el qual 
l'empleat és el protagonista actiu del seu desenvolupament. Els empleats d'Asepeyo han assimilat 
i segueixen autogestionant-se el desenvolupament des dels programes formatius per lloc de 
treball. Amb una varietat de metodologies, formats i continguts s’ha aconseguit, un any més, 
mantenir els índexs de qualitat i d’activitat marcats.  
 
Mitjana d'hores de formació dels empleats: 
 
Per gènere 

 
Per categoria laboral 
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Dona Home TOTAL

Empleats equivalents a jornada completa 1.824,98 1.355,60 3.180,58

Hores de formació 58.017 48.949 106.966

Mitjana hores per empleat 31,79 36,11 33,63

Grup i nivell Mitjana

G0N0 19,00

GIN1 32,52

GIN2 39,98

GIN3 53,18

GIIN4 33,83

GIIN5 23,70

GIIN6 23,94

GIIIN7 7,26

GIIIN8 54,83

Total 33,63

GRI / 404-2 | 404-1



D'acord amb els objectius generals de la Universitat Corporativa, aplicant els estàndards de 
qualitat i gestió de la formació, s'ha dissenyat el pla formatiu. Les accions formatives per a l'any 
2018 han estat aquestes:  
 
1. Accions publicades al portal de l'empleat a través del catàleg i dels programes formatius dels 

diferents col·lectius distribuïts per les diferents escoles: 
 

Escola d’administració de negoci 
 Advocat 
 Administratiu centre assistencial 
 Administratiu hospital 
 Director centre assistencial 
 Cap d'administració i serveis 

 
Escola sanitària 
 Auxiliar sanitari AT i CC 
 Auxiliar sanitari hospital 
 Zelador 
 Cirurgia ortopèdica i traumatologia 
 Infermer/a U3C 
 Infermer/a centre assistencial 
 Infermer/a hospital 
 Fisioterapeuta 
 Gestors de cures 
 Investigador sanitari 
 Metge centre assistencial 
 Metge intern resident 
 Tècnic especialista en radiodiagnòstic 

 
Escola corporativa 
 Autors 
 Dinamitzador 
 Avaluadors de l'acompliment 
 Formador d'immersió 
 Formador presencial 
 Formador virtual 

 
També s'han impartit accions formatives de caràcter obligatori no publicades en catàlegs ni en 
programes formatius (p. ex.: accions formatives del Centre de Prevenció, del Centre de Qualitat i 
Medi Ambient, del Centre Tecnològic, del Centre de Nous Empleats). 
 
Aquest centre també ofereix formació en habilitats per als llocs que no disposen de pla individual 
derivat de PGD o no tenen publicat un programa formatiu de lloc. 

 
Escola de prevenció 
 Perit tècnic de sinistres 
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 Assessor tècnic en prevenció 
 Consultor en prevenció 

 
2. Accions formatives assignades als empleats després de l'entrevista d'avaluació de 

l'acompliment efectuada l'any 2016-17. 
 

El calendari previst d'execució de les accions formatives es va dur a terme del 15 de gener al 
30 de desembre de 2018. 

 
3. Accions formatives externes (no planificades i organitzades per organismes aliens a la Mútua). 
 
Metodologia 
 
Les accions formatives es duen a terme en modalitat presencial als centres de formació 
d'Asepeyo: Centre de formació de Sant Cugat, Centre de formació de Madrid (Coslada) i en 
qualsevol dels centres assistencials d'Asepeyo acreditats per a la impartició de formació 
presencial, en modalitat on-line a través del Campus de la Universitat Corporativa Asepeyo i en 
modalitat blended (mixta). 
 
Com a resum de tot l'anterior, s'han impartit al 2018 els següents cursos i sessions: 
 

 
 
Distribució de col·lectius en l'avaluació de l'acompliment 
 
La Gestió de l'Acompliment és un procés continu i sistemàtic a través del qual es revisa i s’analitza 
el rendiment en el lloc de treball, a fi d'identificar les àrees de millora a desenvolupar per 
aconseguir els objectius que fixa la direcció per a cada empleat.  
 
Durant el primer semestre de 2018 es van dur a terme les entrevistes d'avaluació de l'acompliment. 
Tenint en compte el volum d'empleats dins del sistema d'avaluació, es va aconseguir reunir-se 
amb el 98,64 % de la plantilla.  
 
Com a conseqüència d'aquestes avaluacions, es van dissenyar i implementar els PDI (programes 
de desenvolupament individual) per als col·lectius que ho van sol·licitar voluntàriament. 
 
Els empleats amb contracte interí no estan subjectes al sistema d'avaluació de l'acompliment, per 
la qual cosa les taules adjuntes només es refereixen al personal amb contracte indefinit. 
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Cursos % Sessions %

Interns 331 36,78 773 58,16

Externs 569 63,22 556 41,84

Total 900 100,00 1.329 100,00

GRI / 404-2 | 404-3



Per gènere 
 

 
Per categoria laboral 

 

 
La seguretat i salut dels empleats 
 
A Asepeyo la gestió de la prevenció està integrada des dels àmbits de la direcció, tant en els 
centres assistencials i hospitals com en les direccions funcionals. 
 
El Comitè de Direcció de la Prevenció d'Asepeyo vetlla pel seguiment i la implantació de les 
mesures que es defineixen a nivell estratègic. Aquest comitè, que va néixer l’any 2002 amb el 
nom de Comitè de Seguiment del Projecte de Prevenció a Asepeyo, es reuneix bimestralment. El 
constitueixen representants del Servei de Prevenció Propi i diferents direccions funcionals de la 
Mútua, totes elles involucrades en la gestió de la prevenció. 
 
Els objectius de prevenció dels empleats d'Asepeyo, en el marc del Pla Estratègic 2017-2020, es 
concreten en:  
 
 

Millora de la formació en matèria de seguretat, salut i benestar laboral.  
 

Augment del percentatge d'exàmens de salut realitzats sobre els planificats. 
 

Millora de l'indicador del factor participació-supervisió de l'estudi psicosocial. 
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Dona Home TOTAL

Percentatge 98,58 % 98,72 % 98,64 %

Grup i Nivell Percentatge

G0N0 100,00

GIN1 100,00

GIN2 97,57

GIN3 99,01

GIIN4 99,60

GIIN5 97,90

GIIN6 97,82

GIIIN7 100,00

GIIIN8 100,00

Total 98,64

GRI / 103-3



Memòria d'activitats realitzades al 2018 
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Campanyes informatives 
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Títol campanya Mes

Accidentalitat a Asepeyo Gener

Enquesta ES Gener-octubre 

Pla Operatiu 2018 Gener-desembre 

Equips d'ús individual Febrer-juliol

Memòria anual d'activitats preventives 2017 Febrer 

Prevenció glaucoma Febrer 

Seguiment objectius SSBL Febrer 

Donació sang Març-maig-juliol-agost-desembre 

Ús responsable de noves tecnologies Març-abril-novembre 

Activitat física Abril-octubre 

Concurs Selfie & Healty (DM de la SS en el treball) Abril-maig 

El teu benestar en 15' Abril

Alimentació saludable - Atacs de gana Maig-novembre

Alimentació saludable - El mètode del plat Maig-novembre

Ex-fuma't Maig 

Risc biològic Maig-juny 

Càncer de pell Juny 

Formació Juny 

Informe d'accidentalitat 2017 Juliol 

Pauses saludables Juliol-octubre 

Estudi epidemiològic 2017 Agost 

Grip estacional 2018 Setembre-octubre 

Fatiga mental Setembre

Objectius Setembre



Els canals principals de comunicació interna utilitzats per al trasllat d'aquests missatges són: 
 

Blog de Prevenció. 
 

Enquesta fàcil: aplicació a través de la qual s'emeten enquestes de diferents temàtiques 
en matèria de seguretat, salut i benestar laboral. 

 
Instman, on s'agrupen les circulars i actes informatives emeses mitjançant l'aplicació 
d'Instruccions i Manuals. 

 
Intranet, en la qual s'engloben tant els missatges dels apartats "Asepeyo 
Aconsella","Asepeyo Informa" i "Asepeyo Avisos". 

 
Portal de l'Empleat, que agrupa la informació traslladada mitjançant els diferents apartats 
del portal, com el "Carrusel", "Notícies", l’apartat "Una altra informació" de la pestanya “El 
meu lloc de treball”, etc. 

 
Revista Azul. 

 
Publicació mensual del newsletter intern. 

 
Al següent gràfic es mostra la distribució, en funció del canal, dels missatges difosos durant 
l'exercici: 
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Canal comunicació utilitzat al 2018 
 (nombre d’insercions)

Portal Azul

Enquesta fàcil

Instman

Intranet

Blog prevenció

Portal de l’Empleat



XXXXXX

5



Informe de gestió econòmic 
 
Els comptes que comprenen el balanç de situació, a 31 de desembre de 2018, el compte de 
resultat econòmic i patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost, l'estat de canvis en el patrimoni 
net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, corresponents a l'exercici anual, expressen, en tots 
els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Mútua, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, 
amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en aquest. 
 
Els comptes anuals d'Asepeyo són auditats per la Intervenció General de la Seguretat Social, a 
través de la Subdirecció General de Control Financer del Sistema de la Seguretat Social, en ús 
de les competències que li atribueixen els articles 143 i 168 de la Llei general pressupostària, i 
d'acord amb el que estableix l'article 98.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.  
 
L'objectiu de la Mútua és complir amb caràcter general les regles, les normes i els principis 
inclosos en la Llei general pressupostària, en la Llei de pressupostos generals de l'Estat i en les 
normes per les quals es regula l'elaboració dels pressupostos de la Seguretat Social. 
 
Principals indicadors econòmics i operatius 
 
Els ingressos totals obtinguts per la Mútua han arribat a la quantitat de 2.294,6 milions d'euros, la 
qual cosa suposa un increment del 3,07 % respecte a l'exercici 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els ingressos per cotitzacions socials (quotes) han crescut un 5,94 %, en passar dels 1.786 de 
l’exercici del 2017 als 1.893 milions del 2018 (106 milions).  
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Gestió econòmica

Ingressos consolidats en milions d’euros

Ingressos per cotitzacions socials (quotes) 2017 2018 Variació %

Contingències professionals 1.087.362.934 1.156.756.860 6,44

Contingències comunes 679.610.230 717.353.880 5,55

Cessament activitat RETA 19.458.736 18.403.604 -5,42

Total cotitzacions 1.786.431.900 1.892.514.344 5,94
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1.815,30 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.857,60 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.226,10 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.294,60
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Paral·lelament, les prestacions socials han tornat a incrementar-se percentualment molt per sobre 
de les quotes, en concret un 12,08 %, passant de 988 milions a 1.107 milions al 2018 (119 milions). 
El motiu principal ha estat l'augment de la incapacitat temporal amb un increment del 13,46 % 
respecte al 2017 i un desemborsament de més de 1.002 milions d'euros. Tanmateix, les 
indemnitzacions a tant alçat i les entregues per desplaçament en accidents de treball han baixat 
un 20,45 %. 
 

 
Dins de l'apartat de Transferències i subvencions concedides, la dada més rellevant, i que ha 
contribuït a una millora de l'excedent en contingències professionals, ha estat la dels capitals cost 
renda, amb una reducció de 19 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 9,28 % 
respecte al 2017. 
 
Les despeses d'assistència sanitària en contingències professionals han experimentat un augment 
del 4,44 %, passant dels 178 milions euros del 2017 als 186 milions d'euros al 2018. En 
contingències comunes, aquestes s'han mantingut estables en 25 milions d'euros. 
 
Les despeses de funcionament (despeses de personal, aprovisionaments, altres despeses de 
gestió ordinària i amortitzacions) s'han reduït un 2,26 %, en passar de 676 a 661 milions d'euros 
l’any 2018. 
 
Resultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultat econòmic de l'exercici ha estat de 73,3 milions d'euros, i  suposa un descens del 
19,67 % respecte al 2017.  
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Incapacitat temporal 2017 2018 Variació %

Contingències professionals 136.972.224 148.784.561 8,76

Contingències comunes 746.573.357 853.674.606 14,35

Total IT 883.545.581 1.002.459.168 13,4

Resultat en milions d’euros

 
205,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

203,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

101,4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

91,3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

73,3

         2014          2015          2016          2017          2018



La distribució entre els diferents àmbits ha estat aquesta: 
 
 

A pesar del bon resultat en contingències professionals, amb un augment de l'excedent del 
24,67 %, les pèrdues en contingències comunes tenen un elevat impacte en l'excedent global de 
la Mútua. 
 
La tendència a l'alça de l'índex d'incidència en els casos amb deducció ha propiciat un nou 
augment del 14,35 % de la prestació econòmica de la incapacitat temporal, en passar dels 746 
milions d'euros del 2017 als 854 de l’exercici 2018. 
 
Distribució del resultat 
 
Del resultat de l'exercici 2018 s'abonaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social 58,34 
milions d'euros en concepte d'ingrés d'excés d'excedents: 43,87 per a contingències 
professionals i 14,47 per a cessament d'activitat de RETA. 
 
Les reserves d'estabilització de contingències professionals s'han dotat fins al 45 % del màxim 
permès sobre quotes cobrades, situant-les en 486,62 milions d'euros, mentre que les de 
contingències comunes s'estableixen en el 5 % mínim obligatori, concretament en 37,58 milions 
d'euros. Pel que fa a la reserva per cessament d'activitat de treballadors autònoms s'arriba fins al 
25 %, amb 4,5 milions d'euros. 
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Saldos reserva a 31/12/2018 2017 2018

Estabilització CP 460.634.090 486.621.054

Estabilització CC 34.877.337 37.582.973

Estabilització CATA 4.798.420 4.542.410

Complementària CP 24.413.212 5.483.625

Ajudes socials CP 23.882.179 16.539.474

Ingrés TGSS excés excedents 124.164.839 58.341.752

Contingències 
professionals

Contingències 
comunes

Cessament activitat 
treballadors 

autònoms

Consolidat 
Mútua

Estalvi/desestalvi (129) 172.025.330,44 -168.460.835,33 12.673.221,69 16.237.716,80

Resultat exercicis anteriors 
(120)

31.035.085,87 26.868.933,43 1.523.376,13 59.427.395,43

Excés dotació  
quotes moroses (122)

-5.366.264,62 3.013.389,90 20.142,19 -2.332.732,53

Resultat BRUT 197.694.151,69 -138.578.512,00 14.216.740,01 73.332.379,70



Al 2018 s'ha avançat en la implantació de l'objectiu dins del Pla Estratègic, que aborda la 
transformació digital i que s'ha concretat principalment en els projectes següents: 
 
Transformació de la infraestructura TIC per a adaptar-la al canvi tecnològic i facilitar la 
comunicació amb l’usuari 
 
Renovació de la xarxa de dades, les aplicacions core i eliminació del host a mitjà termini. 
 

Ampliació de la xarxa de dades WAN/LAN  
Ha estat desplegada en 125 centres. Permetrà migrar a tecnologia de fibra FTTH, amb 
obtenció de més fiabilitat i amplada de banda. 

 
Servei Outsourcing 
S'ha sol·licitat la pertinent autorització del Consell de Ministres per a la publicació del concurs 
d'externalització de serveis informàtics que finalitza el 2019. 

 
Afiliació 
Desenvolupament d'una nova aplicació que permetrà la substitució de diverses aplicacions 
de tecnologia obsoleta. Pendent d'autorització de la Secretaria d'Estat. 

 
Prestacions Contingències Professionals 
S’elabora el mapa de processos i el primer nivell d'anàlisi per desenvolupar mòduls per a la 
gestió de totes les prestacions de contingències professionals. 

 
Comptabilitat / finances  
S’elabora un pla de desenvolupament a mitjà termini de les aplicacions financeres per 
documentar processos i desenvolupar nous mòduls. 

 
Recursos Humans 
Es licitarà la migració de la plataforma de gestió interna Meta4 a la nova versió cloud. 

 
Clients lleugers (Tiny) 
Sol·licitada autorització al Ministeri per adquirir 2.000 unitats d'equips de sobretaula lleugers 
compatibles amb la plataforma corporativa. 

 
Innovar en serveis basats en l'ús intensiu de la tecnologia aplicada 
 

Robotització 
Contractació d'una plataforma de robotització per tal d’automatitzar processos d'aplicacions 
no susceptibles de ser migrades a curt termini. Es pretén evitar el treball repetitiu manual de 
poc valor afegit. 

 
Analytics 
Ha estat desenvolupat un primer model predictiu d'anàlisi de les baixes mèdiques per adequar 
les actuacions més eficients associades a aquestes. 
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Tecnologia i transformació digital



Garantir la seguretat de la informació (disponibilitat, integritat i confidencialitat) i la usabilitat 
de les aplicacions 
 

Gestió d'identitats 
Contractada una plataforma que permeti la gestió centralitzada de tots els perfils amb accés 
a les diverses aplicacions, amb la qual cosa se simplifiquen les tasques de seguretat. 

 
Alinear el desenvolupament de les persones amb el desenvolupament tecnològic 
 

‘Viernes digitales’ 
Realització d'un programa formatiu d'inspiració anomenat ‘Viernes digitales’ en el qual diversos 
ponents mostren com la tecnologia ha potenciat o canviat els seus negocis. L'objectiu és 
conscienciar l'equip directiu sobre la necessitat de l'evolució digital del negoci i les seves 
capacitats. 

 
Desenvolupament del canal digital preferit pels nostres grups d'interès per relacionar-se 
amb Asepeyo 
 

Apps per a mòbils i plataforma Asepeyo Oficina Virtual 
Millores en la plataforma Asepeyo Oficina Virtual i en les aplicacions per a mòbils que permeten 
als treballadors protegits, a les empreses associades i als assessors laborals la tramitació i 
realització de gestions en línia. 

 
Anàlisi dinàmica de dades 
Desplegada completament l'eina Anàlisi dinàmica de dades, que es basa en Business 
Intelligence, la qual permet a les empreses associades l'anàlisi de factors i variables 
relacionats amb l'absentisme, que proporciona un diagnòstic de situació i els costos associats; 
tot això amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions per a una millor gestió. 

  

9393
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Infraestructures

Implantació territorial 
 
Xarxa assistencial d'Asepeyo 
 
Asepeyo disposa d’una àmplia organització pròpia dedicada a l'assistència de l'accident laboral, 
la malaltia professional i el control de la gestió de la incapacitat temporal per contingències 
comunes. La xarxa assistencial d'Asepeyo, implantada en totes les comunitats autònomes, compta 
entre les seves delegacions amb centres assistencials, hospitals, centres de rehabilitació, de 
seguretat i higiene i oficines administratives. 
 
Xarxa assistencial d'Asepeyo: 
 

 
El mapa següent mostra la xarxa assistencial completa d’Asepeyo, així com les dependències 
d’Activa Mutua, Cesma, Fraternidad Muprespa, Mútua Balear, MAC, MC Mutual, Ibermutua, Unión 
de Mutuas, Mutua Montañesa y Mutua Universal, amb les quals Asepeyo té un conveni a fi d’oferir 
una cobertura sanitària més completa als treballadors de les empreses mutualistes. 
 
 
 

145 centres assistencials

6 centres assistencials auxiliars

16 oficines d’atenció al públic 

4 oficines centrals

4 hospitals: 

2 de propis: 

· Hospital Asepeyo Sant Cugat (Barcelona) 

· Hospital Asepeyo Coslada (Madrid)

2 de mancomunats: 

· Hospital Intermutual d’Euskadi (Bilbao)

· Hospital Intermutual de Llevant (València)

1 Hospital de Dia (Asepeyo Cartuja, Sevilla)

1 centre de rehabilitació (Barcelona–Horta)

GRI / 102-4 102-6 | 102-10 
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Hospitals

1422 516
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Alcanyís

Lleó

Albacete

Ciudad Real

Almería

Saragossa

Cogullada

Osca

Sabiñánigo

Terol

Utebo

Olot

Palamós

Figueres

Cervera

Lleida

Tarragona

El Vendrell

BARCELONA

MADRID

Valls

Reus

Eïvissa

Maó

Ciutadella

Palma de Mallorca

Gijón

Avilés

Oviedo

Santander

Reinosa

Burgos
Palència Logronyo

Guadalajara

Àvila

Valladolid

Segòvia

Sòria

Lorca

Murcia

Alcázar de San Juan 

Conca

Pamplona

Tudela

Bilbao
Sant Sebastià

Toledo

Puertollano
Valdepeñas

Talavera de la Reina

Càceres

Badajoz

Villanueva de la Serena 

Alacant

València

Castelló de la Plana

Cartagena

Salamanca

Zamora

Ferrol

Lugo

Ourense

Vigo

Ponferrada
Vilagarcia de Arousa  

Pontevedra

Ècija

Sevilla

Fuengirola

Còrdova

Pozoblanco

Huelva Granada

Cadis

Jerez de la Frontera

Melilla

Jaén

Màlaga

Marbella
San Pedro de Alcántara

Algesires

Olula del Río

Manacor

A Corunya

Mérida

Santiago de 

Compostel·la

Girona

Vitòria

Pinto

Madrid

San Sebastián
de los Reyes

Alcalá de Henares

Coslada
Torrejón de Ardoz

Getafe

Valdemoro

Fuenlabrada
Humanes

Móstoles

Alcobendas

Arganda

de Rey

Collado Villalba

Las Rozas

Tres Cantos
Bilbao

Sant Sebastià

Vitòria

Llodio Azpeitia

BergaraDurango

Portugalete

Tolosa

Basauri

L’Hospitalet de Ll.

El Prat de Llobregat 

Gavà
Sant Boi

Sant Feliu 

Berga

Barcelona

Badalona

Mataró

Molins de Rei

Sant Cugat Cerdanyola

Sabadell

Granollers 
Palau-Solità

Manresa

Vic

Vilanova i la Geltrú

Martorell

Terrassa

Vilafranca 

del Penedès 

Mollet
Parets

Alacant

Benidorm

Elx

Almussafes
Alzira

Gandia

Paterna

Silla

València

Castelló de la Plana

Santa Cruz 

Las Palmes de 
Gran Canària

Tenerife Sud

Gran Canària Sud

Puerto de la Luz

Arrecife

de Tenerife

Telde

Santa Cruz 
de la Palma 

Pineda

San Antonio de Benagéber

 

  

 

Navia

Tineo

Cee

Porriño

Burela

Celeiro

San Cibrao das Viñas

Barco de 

Valdeorras 
Estella

Aranda de Duero 

Castro 

Urdiales

Miranda 

de Ebro 

Tortosa

Montblanc

Amposta

Sant Carles de la Ràpita

Móra 

d’Ebre

La Seu d’Urgell

La Bisbal d’Empordà
Ripoll

Palafrugell

La Sènia

Felanitx

Inca

San Ginés

Ceuta

La Carolina

Linares

Dos Hermanas Osuna

Mairena del Aljarafe

Martos

Lucena

Puente Genil

Ubrique
Vélez-M. Motril

San Sebastián 
de la Gomera

La Orotava

Puerto del Rosario

Güímar-Alfaro

Los Llanos 
de Aridane

Vecindario

Chiclana de la Frontera  

Aranjuez

Irún

Eibar

Barakaldo
Derio

Abanto

Gernika
Azkoitia

Zamudio

Erandio

Iurreta

Santurtzi

Igualada

Tordera

Caldes de Montbui

Montornès del Vallès

Barberà del V.

Cornellà del Ll.

Polinyà

Sant Celoni

Rubí

Segorbe

ChesteRequena

Benicarló
Vinaròs

Onda

Xàtiva

Denia
Petrer

Novelda

Canals

Orihuela

Carlet

Torrevieja

Ontinyent

Benetússer

Oliva

Llíria

L’Alcora

Beniparrell

Massamagrell
Sagunto

Vall d’Uixó

Aldaia

Tavernes de Valldigna

Burrinana Nules

Vila-real

Alcalá de Guadaira

Andújar

Illescas

Molina de Segura

Jumilla

Yecla

Plasencia

Cieza

Almansa

Boiro

Béjar

Blanes

Manzanares

Tomelloso

Torrelavega

Beasain

Estepona

Alcorcón

Barajas

374
centres assistencials

Xarxa de delegacions d’Asepeyo
i acords amb altres mútues

Acords per compartir tota la xarxa Acords per compartir 

determinats centres

Informació actualitzada el juliol de 2019
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Millores en equipaments i infraestructures 
 
Inversions en centres assistencials i hospitals  
 
L'import total executat aquest any 2018 per a inversions ha ascendit a 9.063.350 €, consumint 
aproximadament un 47 % del pressupost del capítol VI d'inversions, aprovat per la Llei de 
pressupostos generals de l'Estat. El motiu del baix consum pressupostari s'explica per l'adopció 
de la nova Llei de contractació, molt més restrictiva, la qual no ha afavorit formalitzar més 
contractes. 
 
Asepeyo continua desenvolupant la seva política de millora contínua i de qualitat en les seves 
instal·lacions, tant en la xarxa assistencial i oficines com en hospitals. S'han realitzat reformes, 
actualitzacions i adaptacions per donar servei en espais cada vegada més funcionals. Com també 
reposicions i nous subministraments d'equipament sanitari per tal de millorar la qualitat i l'atenció 
al col·lectiu protegit.  
 
L'import total destinat a inversions de centres assistencials i oficines ha estat de 5.968.755 €. Als 
Hospitals d'Asepeyo Coslada (Madrid) i Sant Cugat (Barcelona) l'import executat d'inversions ha 
pujat a 3.094.595 €. 
 
Centres assistencials i oficines 
 

Arrendaments de nous locals per a la implantació de noves instal·lacions 
 

· Badalona 
· Chamartín 
· Torrejón de Ardoz 

 
Reformes i millores d’actualització de les instal·lacions existents 

 
· Alacant 
· Villanueva de la Serena 
· Elx 
· Valladolid 
· L’Hospitalet de Llobregat 
· Bilbao 
· Sevilla 
· Jaén 
· Olot 
· Sant Boi 
· Tenerife Sur 
· Utebo 
· Barcelona–Via Augusta, 36 
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Trasllats de centres assistencials a nous locals 
 

· Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
· Barcelona (la Sagrera) 
· Talavera de la Reina 

 
Equipament sanitari a la xarxa assistencial 

 
Per tercer any consecutiu, s'ha continuat subministrant al 2018 equips de radiodiagnòstic de 
captació digital. Un total de 69 centres ja disposen del nou equipament.   

 
Hospitals 
 
Als dos hospitals s'han instal·lat nous armaris dispensadors de medicaments estupefaents, amb 
la finalitat d'aportar seguretat, eficiència i normalització en el procés de dispensació. 
 
Quant a les millores en infraestructures, les actuacions més significatives realitzades a l'Hospital 
de Sant Cugat (Barcelona) han estat: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unitat de Lesionats Medul·lars Obertura de Consultes Externes d'aquesta unitat i 
creació de la nova unitat d'hospitalització, amb 13 
habitacions dotades de tot l'equipament necessari per al 
tractament de lesionats medul·lars.  

Substitució del Servei d'Alimentació 
Ininterrompuda en la Unitat de Vigilància 
Intensiva

Paviment viari d'accés Millora del paviment de la zona d'accés al pàrquing del 
personal i de la zona de servei. Adaptació dels pendents 
per evacuar l’aigua quan plou.

Substitució del sistema de megafonia



Les actuacions més significatives dutes a terme a l'Hospital de Coslada (Madrid) són: 
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Central d’esterilització S'ha posat en marxa la nova central d'esterilització. 
Incorpora dues noves màquines de rentar i un nou 
esterilitzador de vapor de gran capacitat.

Lavabos adaptats Adaptació dels lavabos públics de totes les plantes 
d'hospitalització, d'acord amb la normativa vigent.

Celobert Renovació de l'estructura de la coberta del celobert, 
amb la instal·lació de vidres de seguretat que 
permeten poder-hi transitar. 

Ressonància 3T S'ha realitzat la instal·lació d'una nova ressonància de 
3T en substitució de la que hi havia de 1,5T, la qual 
possibilita una millor qualitat d'imatge per al 
diagnòstic, redueix els temps d'estudi, i ofereix més 
comoditat al pacient, amb un sistema incorporat de  
reducció d'estrès.

Llum quirúrgic en els quiròfans 2 i 4 Renovació de la il·luminació dels quiròfans 2 i 4 amb 
llums amb tecnologia led i selecció de la temperatura 
de color. S’aconsegueix més confort del cos sanitari 
en les intervencions.



Sistemes de gestió de qualitat 
 
La Mútua va obtenir al juny de 2018 el Segell d'Excel·lència Europea 500+ d’EFQM, el 
reconeixement màxim del sistema de gestió d'una organització per la seva adequació als criteris 
del Model d'Excel·lència Europea. 
 
El nivell d’aquest segell valora una evolució positiva a llarg termini i una solidesa en l'estructura i 
la gestió estratègica de la nostra organització, la cultura empresarial de la qual ha sabut adaptar-
se a l'actual procés d'acceleració de canvi en el seu entorn. 
 
A partir de l'avaluació EFQM i d'una anàlisi del nostre context i prioritats, s'ha planificat el 
desenvolupament d'una sèrie de plans de millora, inicialment en indicadors, persones, satisfacció 
de clients i millora d'un procés de prestació de servei. 
 
Els sistemes de gestió certificats van continuar al 2018 el procés d'alineació amb la planificació i 
direcció estratègica de la Mútua, especialment la qualitat (ISO 9001) i la responsabilitat social 
(IQNet SR10), que integren la planificació, el seguiment i la revisió en el marc del Pla Estratègic 
2017-2020. 
 
D'altra banda, Asepeyo va formalitzar la seva adhesió al Pacte Mundial (Global Compact) amb 
data 18 de setembre de 2018, amb què es compromet amb els deu principis del Pacte Mundial i 
també contribueix a la iniciativa més recent de l'ONU, l'assoliment dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides per al període 2016-2030. 
 
Tots els sistemes de gestió certificats van superar els processos d'auditoria interna i externa. En 
el cas de l'auditoria interna es va desenvolupar un programa de 25 auditories. Es van gestionar 
133 accions de millora al 2018. 
 
Els tres Hospitals d'Asepeyo van renovar i millorar l'acreditació QH (Quality Healthcare), que 
l’atorga l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (Fundació IDIS). Els centres 
hospitalaris de Coslada i Sant Cugat van obtenir la QH + 3 estrelles, el màxim nivell acreditable, 
i l'Hospital de Cartuja, la QH + 2 estrelles. 
 
D'altra banda, l'Informe anual i memòria de sostenibilitat 2017 d'Asepeyo va superar la verificació 
per part d'una entitat externa (AENOR), d'acord amb els estàndards GRI.  
 
L'ancoratge dels sistemes de gestió amb el Pla Estratègic de l'organització reforça l'orientació 
cap a una cultura de procés i d'orientació al client i cap a la resta de grups d'interès, amb fiabilitat, 
vocació de servei, transparència i compliment, com a pilars fonamentals. 
 
La missió, visió i valors d'Asepeyo, document estratègic permanent de la nostra activitat, estableix 
la “vocació de servei” com a primer valor de la Mútua, entesa com “procurar l'obtenció de màxims 
estàndards de qualitat en l'experiència del client, donant prioritat absoluta al treballador lesionat 
o malalt”. 
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Qualitat del servei



Asepeyo ha constatat que la millora en la gestió dels processos constitueix una eina potent per a 
l'eficiència operativa, en aportar homogeneïtat en la prestació de serveis i orientació cap a clients 
i altres grups d'interès, alhora que afavoreix la participació i garanteix el compliment normatiu. 
 
Després de la consolidació de l'enfocament al client/usuari i als processos, la Mútua va continuar 
al 2018 l’esforç en una més àmplia explicitació dels mètodes de determinació, seguiment i gestió 
de les expectatives i requisits de cadascun dels seus grups d'interès rellevants, com a element 
d'entrada per a la reflexió i planificació estratègica.  
 
Certificacions i reconeixements de la Mútua 
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NORMA / ESTÀNDARD ABAST VALIDESA

UNE EN ISO 9001:2015 (sistema de gestió de la 
qualitat)

Tots els centres i activitats  
de la Mútua

Juliol 2020

Segell Excel·lència Europea 500+ de EFQM Tots els centres i activitats  
de la Mútua

Juny 2021

IQNet SR10:2015 (sistema de gestió de la 
responsabilitat social)

Tots els centres i activitats  
de la Mútua

Setembre 2019

Madrid Excelente (marca de garantia de qualitat i  
excel·lència)

Tots els centres i activitats  
de la Mútua

Novembre 2019

Segell Excel·lència Europea 500+ d’EFQM Totes les activitats de 
l’Hospital de Coslada

Juliol 2021

Acreditació com a Centre d’Atenció Hospitàlaria 
Aguda (Model d’Excel·lència, Generalitat de 
Catalunya)

Totes les activitats de 
l’Hospital Asepeyo de Sant 
Cugat

Setembre 2019

Auditoria reglamentària de prevenció de riscos 
laborals 

Tots els centres i activitats  
de la Mútua

Agost 2019

OHSAS 18001:2007 (seguretat i salut en el treball) Tots els centres i activitats  
de la Mútua

Setembre 2020

Model d’Empresa Saludable (AENOR RP-CSG-033) Tots els centres i activitats  
de la Mútua

Juny 2019

UNE EN ISO 14001:2015 (sistema de gestió ambiental) Tots els centres i activitats  
de la Mútua

Juliol 2020

UNE EN ISO 14001:2015 i Reglament Europeu CE 
1221/2009 d’EMAS (sistema de gestió ambiental)

CEPRA de Sant Cugat, 
Hospital de Coslada i 
Hospital de Dia Asepeyo 
Cartuja (Sevilla)

Juliol 2020, juliol / se-
tembre 2019, respec-

tivament

GRI / 102-56



 
 
Acreditacions, compromisos i adhesions a iniciatives externes de caràcter sanitari, 
econòmic i social:
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NORMA / ESTÀNDARD ABAST VALIDESA

UNE-ISO/IEC 27001:2014 (gestió de seguretat de la in-
formació)

Tots els centres i hospitals 
de la Mútua. Sistemes 
d’informació per a 
l’assistència sanitària

Juliol 2020

GRI Standars del Global Reporting Initiative (GRI) Informe anual i memòria de 
sostenibilitat 2017: 
Verificació Aenor i 
Materiality Disclosures 
Service (GRI)

2019

Model de responsabilitat social amb la discapacitat 
Segell Bequal Plus

Tots els centres i activitats  
de la Mútua

Novembre 2020

INICIATIVA ABAST VALIDESA

Declaració de Luxemburg Promoció de la salut en el treball. 
Tota la Mútua

Certificat d’adhesió emès el 
22.04.2014 per l’Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el Treball

Carta Europea de Seguretat 
Viària

Seguretat viària. Promoció interna i 
externa. Tota la Mútua

Adhesió el 03.04.2011. Direcció 
General d’Energia i Transport. 
Comissió Europea

Xàrter diversitat Principis: igualtat, dret  inclusió a 
l’entorn laboral i a la societat, 
diversitat social, demogràfica i 
social, i de no discriminació. Tota la 
Mútua

Adhesió al 2009. Carta compromís 
voluntari promogut  per l’Institut 
Europeu per a la gestió de la 
diversitat i la Fundació Alares. 
Validesa fins al  2020 

Sistema d’acreditació QH – 
Quality Healthcare (excel·lència 
en qualitat assistencial)

Hospitals Asepeyo de Sant Cugat 
del Vallès i de Coslada (tres 
estrelles) i Cartuja Sevilla (dues 
estrelles)

Acreditació al novembre de 2016 
per l’Institut per al Desenvolupament 
i la Integració de la Sanitat.  
Renovació: novembre 2018

Pacte Mundial ONU (Global 
Compact) 

Deu principis del Global Compact i 
aportació als  disset  objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS)

Reconeixement de l’adhesió al 
setembre 2018. Validesa: 2020
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Atenció a l’usuari

Asepeyo manté un contacte directe amb les empreses associades, amb els treballadors protegits 
i amb els assessors laborals per atendre les seves sol·licituds d’una manera eficaç per tal de: 
 

Facilitar la informació i els tràmits 
Recollir suggeriments de millora 
Gestionar queixes exposades 

 
Canals d’atenció 
 
Servei d’Atenció a l’Usuari 
 
Per lliurar aquests serveis, Asepeyo compta amb el Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU), que posa a 
disposició de les empreses i dels treballadors els canals següents: 
 

Línia 900 151 000: Telèfon d'urgències 24 h que facilita informació sobre on dirigir-se en cas 
d'accident i quins són els tràmits bàsics. L'atenció telefònica és medicalitzada i la subministra 
personal sanitari qualificat. 

 
Línia 900 151 002: Telèfon d'informació general que funciona de dilluns a divendres de 8 a 20 h, 
on l'usuari pot preguntar sobre tot tipus d'informació relativa als serveis i processos d'Asepeyo, 
i fer-hi suggeriments. 

 
Línia 900 151 001: Telèfon d'atenció de queixes amb horari de dilluns a divendres de 8 a 20 h. 

 
Línia 900 151 005: Telèfon d'informació general dirigit a assessors laborals que funciona de 
dilluns a divendres de 8 a 20 h. 

 
Xat on-line: resposta àgil i propera als dubtes i tràmits dels usuaris a través de  la web.  

 
Canal web www.asepeyo.cat: resposta a les consultes i queixes que arriben per aquest canal. 

 
Així, durant el 2018 el SAU va atendre un total de 43.983 trucades a través de les línies 
telefòniques i va gestionar 34.942 sol·licituds d'atenció a través dels diferents canals.  

 
Dins del canal internet, es van atendre 9.178 xats en línia (increment del 89,5 % respecte al 
2017). 

 
Dependències  
 
L'atenció presencial en les nostres dependències constitueix l'element fonamental de la  nostra 
relació amb els mutualistes, usuaris i altres grups d'interès rellevants. Aquestes persones 
d'Asepeyo, a més de prestar el servei, informar i tramitar, també reben suggeriments, queixes i 
reclamacions que canalitzen per resoldre les qüestions plantejades. 
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Enquestes telefòniques de satisfacció a usuaris 
 
Durant l'any 2018 s'ha mantingut el programa d'enquestes telefòniques a treballadors d'empreses 
associades a Asepeyo per avaluar la qualitat del servei i mesurar el grau de satisfacció dels 
usuaris. S'han realitzat un total de 8.238 enquestes sobre un univers de 311.754 pacients atesos 
en centres assistencials. L'índex de satisfacció obtingut és del 8,24 sobre una base de 10. 
 
Experiència dels pacients als hospitals 
 
Conèixer l’opinió dels nostres pacients és bàsic per poder adequar millor els serveis a les seves 
necessitats. 

Excel·lent Bé Regular Deficient Molt deficient

Hospital Sant Cugat Hospital Coslada Hospital de Dia Cartuja



XXXXXX

6



Les ajudes socials gestionades per la Comissió de Prestacions Especials, òrgan de participació 
compost de forma paritària per empresaris i representants dels treballadors, són un instrument 
de gran utilitat al servei de l'accidentat per resoldre o minimitzar les possibles situacions de 
necessitat a conseqüència de l'accident de treball o de la malaltia professional que exigeixin una 
atenció econòmica no prevista en les prestacions reglades de Seguretat Social. 
 
Asepeyo compta amb un equip multidisciplinari format per professionals experts, entre els quals 
hi ha administratius especialitzats, personal sanitari i treballadors socials, distribuïts per tot el 
territori, per assessorar els accidentats sobre les ajudes a les quals poden accedir i com realitzar 
el tràmit de sol·licitud. 
 
El resultat de l'activitat de la Comissió s'ha traduït en la concessió, durant el 2018, de 5.440 
prestacions especials per un import total de 12.826.331,07 euros, la qual cosa suposa el 85,5 % 
del pressupost aprovat. L'import mitjà per ajuda ha augmentat a 2.357,78 euros, un 5,09 % més 
respecte de l'any anterior. 

 
Gestió mediambiental 
 
Sistema de gestió ambiental 
 
Asepeyo ha establert un Sistema de Gestió Ambiental conforme a la Norma UNE-EN-ISO 14.001 
i al Reglament relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de 
gestió i auditoria mediambientals (EMAS).  
 
Aquest sistema té com a pilars fonamentals la política dels sistemes de gestió, la identificació 
dels aspectes ambientals, els riscos associats, la identificació de la qüestions rellevants, els 
requisits legals, i l'establiment i revisió d'objectius ambientals, sempre tenint en compte totes les 
parts interessades i el cicle de vida del servei lliurat. 
 
Els principals riscos i impactes ambientals derivats de l’activitat de la Mútua són els incendis, la 
gestió incorrecta de residus, la proliferació de legionel·la a les torres de refrigeració, les emissions 
no controlades de gasos d’efecte hivernacle, de radiacions ionitzants i de soroll, l’abocament de 
substàncies perilloses a la xarxa de sanejament o al terra. Tots els riscos porten associades una 
sèrie de mesures de control que els minimitzen fins a convertir-los en residuals. Els riscos són 
derivats periòdicament i cada vegada que s’executa un nou servei. 
 
Objectius ambientals 
 
Els objectius fixats són conseqüents a la política ambiental, als assumptes rellevants per a 
l'organització i a les expectatives dels grups d'interès, i estan definits en el Pla Estratègic 2017-
2020. Són els que s’indiquen a continuació: 
 

Reduir el consum d'energia elèctrica de l'organització en un 6 % a l'any 2020. 
Reduir la petjada de carboni de l'organització en un 6 % a l'any 2020. 
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Comissió de Prestacions Especials

GRI / 102-11 | 



Els hospitals de Sant Cugat, Coslada i Cartuja disposen d'objectius propis, ateses les seves 
característiques específiques, i es controlen a través del sistema de gestió implantat conforme a 
la norma UNE-EN ISO 14001 i EMAS. Les declaracions ambientals d'aquests centres es troben 
disponibles a la pàgina web d'Asepeyo, a l’apartat de Gestió Ambiental (www.asepeyo.cat). 
 
Consum sostenible de recursos naturals  
 
Materials 
 
En relació amb el consum de paper, hem incorporat criteris ambientals en la compra i configuració 
d'equips, entre els quals hi ha l'opció d'imprimir a doble cara i d’usar paper reciclat. Alhora, es 
fomenta l’utilització d'aplicacions i suports informàtics, a més de sensibilitzar els empleats perquè 
en facin un consum responsable.  
 
El paper utilitzat en la nostra organització per al consum intern ha de tenir com a requisit ambiental 
que procedeixi en gran part de paper reciclat. En concret, el 99 % dels sobres i paper DINA3 i 
DINA4 consumit internament durant l'any 2018 prové de fibres de paper 100 % reciclades. 
 
 

 
 
Altres materials reutilitzables  
 
El petitori d'Asepeyo disposa d'un percentatge elevat del material d'oficina de tipus reutilitzable 
(bolígrafs i retoladors recarregables), reciclats (papers de notes i bolígrafs) o recomanats a partir 
de la premissa mediambiental (llapis de fusta de boscos FSC i coles sense dissolvents).  
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Consum de paper

2016 2017 2018
Variació 

2018/2017
Unitat

Hospital de 
Coslada

6.272 5.460 5.322 -2,52 % kg

56,3 69,2 69,0 -0,33 % g/assistència

Hospital de Sant 
Cugat

4.756 4.468 3.771 -15,6 % kg

102,2 98,3 66,5 -32,4 % g/assistència

Centre de 
Sevilla

2.309 2.026 1.221 -39,7 % kg

46,6 39,2 22,35 -43,1 % g/assistència

Centres 
assistencials i 
oficines

92.880 86.245 75.852 -12,05 % kg

44,9 40,1 34,32 -14,45 %
g/mutualista  

afiliat

GRI / 301-1 | 301-2



Energia 
 
Gran part del consum d'energia elèctrica és derivada de la climatització dels centres de treball, 
raó per la qual hem treballat durant aquests anys en la substitució d'equips de climatització per 
uns altres de més eficiència. Igualment, s'ha iniciat un pla de substitució de llums, l’optimització 
dels sistemes d'encesa–apagada i la regulació de la llum artificial. També, la renovació d'equips 
informàtics i de multifunció per d’altres amb menys impacte ambiental.  
 
Com a requisit, s’estableix al proveïdor energètic, per al període 2018, el compromís de 
subministrament de part de l’energia elèctrica tingui el certificat de garantia d’origen renovable 
(GdO), en concret 8.329 MWh dels 21.388 MWh consumits. 
 
Es preveu que a partir de l’any 2019 tota l’energia elèctrica subministrada sigui el 100 % de fons 
renovables. 
 
A continuació es detallen els consums d'electricitat dels centres i hospitals d'Asepeyo:  
 
 

 
 
El pla d'inversions de la Mútua té previst un pla Renove per tal de dotar els centres i els hospitals 
d'equips de climatització superiors. Igualment, se substitueixen llums per d’altres de menys 
consum, així com detectors de presència i reguladors de la intensitat de la llum.  
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Consum d’energia elèctrica

2016 2017 2018
Variació 

2018/2017
Unitat

Hospital de 
Coslada

5.661.707 5.280.440 5.077.908

-3,84 %

KWh

20.382 19.010 18.280 GJ

273,9 255,5 264,4 KWh/m2

Hospital de Sant 
Cugat

4.106.201 4.064.672 4.110.117

1,12 %

KWh

14.782 14.633 14.796 GJ

216,1 214,0 219,4 KWh/m2

Centre de 
Sevilla

1.077.595 1.116.371 1.016.444

-8,95 %

KWh

3.879 4.019 3.659 GJ

87,3 90,5 81,6 KWh/m2

Centres 
assistencials i 
oficines

11.135.719 11.049.363 11.183.685

1,22 %

KWh

40.089 39.778 40.261 GJ

111,8 111,0 103,6 KWh/m2

GRI / 302-4 | 302-5
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Consum de gas  

 
Consum de gasoil   
 
Utilitzat com a combustible per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària i calefacció de les 
instal·lacions.  

 
L’organització es va proposar, com a objectiu ambiental, substituir el consum de gasoil pel de 
gas natural als hospitals abans del 2017 en els processos de calefacció. L’eliminació consistia en 
un repte per a disminuir les emissions atmosfèriques i, amb això, l’impacte ambiental associat.  
 
Consum total d’energia 
 
Consisteix en la suma de l’energia elèctrica i la produïda pel consum de gas i gasoil. L’energia 
provinent de fonts renovables és de 29.984 GJ, que correspon al 29,14 % de l’energia consumida. 
 

 

Consum de gasoil 

2016 2017 2018
Variació  

2018 / 2017
Unitat

Centres 
assistencials i 
oficines

16.799 16.216 20.357
25,54 %

litres

687,8 663,9 833,4 GJ

2016 2017 2018 % Variació Unitat

Total Mútua 103.374 100.441 102.894 2,44 % GJ

Consum de gas 

2016 2017 2018
Variació 

2018/2017
Unitat

Hospital de 
Coslada

4.465.388 4.382.784 4.937.154 12,65 % KWh

16.075 15.778 16.210 GJ

216,03 212,04 252,12 KWh/m2

Hospital de Sant 
Cugat

1.420.538 1.139.418 1.254.312 2,40 % Kwh
5.114 4.021 4.516 GJ

74,77 59,98 66,96 KWh/m2

Centre 
de Sevilla

377.432 383.518 383.172 2,06 % KWh

1.359 1.352 1.508 GJ

30,59 31, 08 30,76 KWh/m2

Centres 
assistencials i 
oficines

279.367 329.803 387.388 17,46 % KWh

1.006 1.187 1.395 GJ

2,81 3,31 3,59 KWh/m2

GRI / 302-1 | 302-2 | 302-3



Aigua 
 
El subministrament d’aigua es realitza des de la xarxa pública. Seguim implantant elements per a 
l’estalvi, com ara sensors a les aixetes i cisternes de doble dipòsit.  
 

 

1 L'augment respecte a l'any 2016 és degut a la disminució de les assistències sanitàries, no per un descens de l'activitat, 
sinó per la forma de comptabilitzar les sessions de rehabilitació per part de l'Hospital de Coslada. 

 
2 Les dades de l’aigua s’obtenen dels centres que disposen de comptador individual, un 90 % del total. En algun cas, davant 

l’absència d'alguna factura puntual, s'ha estimat amb informació d'altres anys. 
 
General El denominador d'assistències inclou visites inicials + visites successives + urgències + sessions de rehabilitació.  
 

 
 
 

Abocaments  
 
Els abocaments d'aigües residuals generats pels centres són assimilables als domèstics, mentre 
que els generats pels hospitals tenen una major càrrega contaminant, ja que disposen de 
processos de manteniment, cuina, neteja, etc. Aquests abocaments estan autoritzats per l'autoritat 
competent, es controlen periòdicament i compleixen els límits legals aplicables. 
 
Emissions atmosfèriques i canvi climàtic 
 
L'Hospital Asepeyo de Coslada, el CEPRA i el centre de Sevilla, així com cinc centres més, utilitzen 
combustibles fòssils per a la climatització. Aquestes instal·lacions compleixen els límits legals 
establerts per la legislació vigent aplicable per a les emissions. Periòdicament, es realitzen controls 
de la instal·lació per empreses autoritzades, i als hospitals es contracten entitats col·laboradores 
de l'administració per a practicar els mesuraments reglamentaris. 
 

109

Consum d’aigua

2016 2017 2018
Variació  

2018 / 2017
Unitat

Hospital de 
Coslada

32.788 35.728 28.659 -19,8 % m3

294,2 452,81 371,31 -18,0 % l/assistència

Hospital de Sant 
Cugat

20.830 21.843 19.142 -12,4 % m3

447,9 480,9 337,5 -29,9 % l/assistència

Centre de 
Sevilla

4.157 4.611 3.575 -22,5 % m3

92,9 103,7 75,53 -27,2 % l/assistència

Centres 
assistencials i 
oficines2                    

22.987 20.837 20.451 -1,85 % m3

13,2 12,4 12,0 -2,90 % l/assistència

GRI / 102-1 | 201-2 | 303-5 | 305-7 | 306-1 | 306-5 |



110

Compromesos amb la societat

Gasos refrigerants 
 
Asepeyo no genera gasos que afecten la capa d'ozó, excepte en situacions anormals per avaria 
de l'equip. En aquest aspecte, per minimitzar l'impacte ambiental, Asepeyo compra els nous 
equips amb gas refrigerant ecològic. 
 
 
Gasos d’efecte hivernacle CO2 
 
Emissions directes del consum de combustibles líquids i gasosos per a instal·lacions de calefacció 
i aigua calenta sanitària (t CO2/any) i indirectes derivades del consum elèctric. 

 

 
Per calcular les emissions atmosfèriques, s’ha utilitzat l’eina per al càlcul de petjada de carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO). 

 
Les emissions de CO2 van registrar al 2018 una disminució del 32 %, sobretot pel subministrament 
d’energia elèctrica amb garantia d’origen renovable. 
 
Asepeyo fomenta el transport públic per als empleats i el col·lectiu per als lesionats, i amb això 
s’optimitzen les rutes. A més, s'analitzen i adapten periòdicament els contractes dels gestors de 
residus perquè les freqüències de recollida s'adeqüin a les necessitats reals, sempre complint la 
legislació vigent aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas natural Gasoil Electricitat
Vehicles 
propis

Gasos 
refrigerants 
(recàrregues)

Total (t/any) CO2

2016 1.411 48 7.474 14 794 9.741

2017 1.266 47 8.389 17 426 10.145

2018 1.273 58 5.042 13 400 6.786

GRI / 102-1 | 305-4 | 305-5 | 305-6 | 305-7



Respecte al transport dels empleats, Asepeyo disposa d'informació de les emissions de CO2 
derivades dels viatges de treball realitzats amb mitjans propis (vehicles), així com els fets a través 
de mitjans públics (tren i avió): 
  

 
El càlcul ha estat realitzat amb l’eina GHG Protocol tool for mobile combustion. Versió 2.6. 
 

 
Control de la legionel·la 
 
El Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a 
la prevenció i el control de la legionel·losi, classifica les instal·lacions segons la probabilitat que 
tinguin de proliferació i dispersió de legionel·la.   
 
A. Instal·lacions amb més probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la 

Hi ha instal·lacions de climatització amb torres de refrigeració i condensadors d’evaporació 
(Hospital de Cartuja i centre assistencial de Francisco Silvela, a Madrid), així com sistemes 
d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn (hospitals de Coslada, Sant Cugat 
i Sevilla–Cartuja, on es realitzen els controls i programes de manteniment higienicosanitari 
que exigeix la normativa, mitjançant personal propi i el concert d’empreses acreditades per 
l'administració). 

 
B. Instal·lacions amb menys probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la 

Sistemes d'instal·lació interior d'aigua freda de consum humà, i d’aigua calenta sanitària sense 
circuit de retorn. A Asepeyo, aquestes són les instal·lacions que hi ha habitualment en els 
centres assistencials i oficines. Vindrien a ser les que més s'assemblen a les d'un domicili 
particular. 

 
Anualment, a cadascun dels centres d'Asepeyo es realitza una revisió general, la neteja i el 
tractament de desinfecció de la instal·lació, així com una anàlisi de determinació de legionel·la 
en la instal·lació d'aigua de consum. En cas de detectar una presència per sobre de 100 
UFC/l (unitats formadores de colònies per litre d'aigua) hi torna a haver una neteja, desinfecció 
i presa de mostres de la instal·lació segons els protocols que estableix la normativa. 
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Quilòmetres Tones CO2

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Vehicles 
propis 
empleats

2.299.819 2.357.571 2.385.910 643 660 667

Avió 4.064.733 4.177.228 4.421.375 376 345 365

Tren 3.986.481 4.091.540 4.084.439 458 470 470

Total 10.351.033 10.626.339 10.891.724 1.477 1.475 1.502
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Generació i gestió de residus  
 
Tots els centres d'Asepeyo segreguen els residus en funció de les seves característiques i els 
dipositen en contenidors específics per al lliurament a les entitats locals i/o gestors autoritzats. 
Els residus de paper, així com els plàstics/llaunes i brics es reciclen, i els de procedència sanitària 
o de naturalesa perillosa s'eliminen, ateses les seves característiques. 
 
Asepeyo recull en tots els seus centres els cartutxos de tòner d'impressora i fotocopiadora, i els 
recicla. També s’inclouen clàusules en els nous contractes de neteja per a la segregació en el 
mateix centre, a través de la recollida selectiva, i el posterior reciclatge, del paper i cartó i dels 
envasos de plàstic. 
 
Tot seguit s'indiquen els residus i les quantitats generades en els centres singulars d'Asepeyo: 
 

 

 
1 L'Hospital Asepeyo Coslada gestiona conjuntament residus urbans i sanitaris assimilables a urbans, d'acord amb la legislació 

vigent. 
2 Al CEPRA, el gestor reporta les quantitats de residus en litres, per la qual cosa els valors són estimats aplicant un factor de conversió 

basat en el pes mitjà d'una mostra representativa. 
3 El centre de Sevilla gestiona els residus urbans i els de plàstics, llaunes i tetrabrics amb l'empresa municipal de neteja, la qual no 

reporta cap dada sobre les quantitats del residu. No genera olis de cuina. 
4 El denominador d'assistències inclou visites inicials + visites successives + urgències + sessions de rehabilitació.  

Hospital Coslada1 CEPRA2 Centre de Sevilla3

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Urbà
kg 139.790 156.080 38.484 47.520

SD
g/assistència 1,77 2,02 847 838

Sanitari assimilable 
a urbà

Kg
SD

47.203 39.240 3.440 2.230

g/assistència 1.039 692 77,40 47,11

Sanitaris perillosos
kg 2.940 2.634 11.515 12.335 74,00 66,00

g/assistència 37,26 34,13 254 217 1,66 1,39

Medicaments 
caducats i restes 
de medicació

kg 374 416 88,0 117,0 46,5 15,0

g/assistència 4,74 5,39 1,94 2,06 1,05 0,32

Residus de tòner
kg 274 320 86 328 231 156

g/assistència 3,48 4,15 0,002 0,006 5,20 3,30

Paper/cartró 
kg 17.980 29.280 22.340 28.040 1.706 2.033

g/assistència 227 379 492 494 38,38 42,95

Plàstics/llaunes/ 
tetrabrics

kg 10.370 18.520 9.040 15.420 27.600 S.D

g/assistència 131 240 199 272 620

Olis de cuina
litres 415 555 176 280

SD
litres/àpats 0,003 0,005 0,003

GRI / 306-2 | 306-4



Asepeyo té implantada la recollida selectiva als hospitals, tant a les habitacions dels pacients 
com a les zones comunes, i fomenta la sensibilització ambiental a tots els usuaris i visitants de les 
instal·lacions. 
 
Els residus de medicaments caducats i les restes de medicació es generen principalment als 
hospitals i són inherents a l'activitat sanitària. En els centres assistencials aquests residus són 
gestionats a través dels punts SIGRE de les farmàcies garants. 
 
En relació amb els centres assistencials, la quantitat de residus sanitaris perillosos s’ha vist reduïda 
any rere any a causa de les bones pràctiques en la segregació. 
 

 
El total de residus perillosos (biosanitaris) transportats i tractats en plantes autoritzades al 2018 
és de 16.331 kg: NOTA GRI-306-4. 
 
Radiacions ionitzants 
 
Les instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic dels centres estan ateses per personal qualificat i es 
controlen cada any a través d'una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR). L’informe 
anual és remès al Consell de Seguretat Nuclear, d'acord amb la legislació. 
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Centres assistencials 

2016 2017 2018

Sanitaris perillosos kg 1.777 1.349 1.296

g/assistència 0,98 0,76 0,69

Tòner kg3 4.575 4.026 5.429

g/mutualista afiliat 10,15 5,17 3,84
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En el marc de la nostra política de responsabilitat social i el nostre compromís per avançar cap a 
una societat més justa i sostenible, Asepeyo col·labora activament en diferents projectes i 
programes:
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RSC d’Asepeyo

Creu Roja i Fundació Esclerosi Múltiple

Col·laborem amb Creu Roja i la Fundació Esclerosi 
Múltiple (FEM) en les seves campanyes solidàries. 
Per a la campanya nadalenca, ens sumem a la 
recollida de joguines que fa la Creu Roja per a 
famílies en situació de vulnerabilitat. En la campanya 
d'estiu, instal·lem diversos mercats solidaris en els 
nostres centres i venem productes de la FEM. Tot el 
que es recapta es destina a la fundació. Aquesta 
acció de sensibilització s'emmarca en la seva 
campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple.

Campanya de donació de sang
Promovem campanyes periòdiques de donació de 
sang entre el personal de la Mútua.

Participació en la campanya Taps per a una nova 
vida, de SEUR

L'Hospital de Coslada posa quatre punts de 
recollida de taps en els controls d'infermeria i en 
consultes externes. Al 2018 el repte ha estat el de 
recollir 25 milions de taps per finançar un tractament 
per a la Laia, una nena d'11 anys afectada de 
meningoencefalitis.

Projecte Insertium

Col·laborem amb la Associació per a la Inclusió 
Social de Persones amb Diversitat Funcional 
(ASPIMIP). Mitjançant l’acord amb Repsol, se’ns 
ofereix participar en el Projecte Insertium per tal de 
contribuir a la integració de persones amb 
discapacitat.

Campanya solidària informativa

A favor de la Fundació CRIS, d’investigació contra 
el càncer, cedim durant els dies 17, 18 i 19 de 
setembre, un espai a l'Hospital de Coslada, on 
poden divulgar els programes i les campanyes en 
vigor.

GRI / 102-12
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Comptes anuals 2018

ACTIU 2018 2017

A) Actiu no corrent 463.308.654,76 562.929.231,52 

I. Immobilitzat intangible 9.391.704,07 10.261.709,40 
1. Inversió en recerca i desenvolupament

2. Propietat industrial i intel·lectual

3. Aplicacions informàtiques  1.571.434,64 2.064.053,58 

4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits  7.820.269,43 8.197.655,82 

5. Altre immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material 215.546.837,39 214.931.184,63 
1. Terrenys  42.301.455,71 39.602.166,04 

2. Construccions  134.885.694,53 137.363.369,76 

5. Altre immobilitzat material 38.359.687,15 37.965.648,83 

6. Immobilitzat en curs i bestretes

III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys

2. Construccions

3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

IV.
Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i 
associades 

3.701.546,38 3.701.546,38 

1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic  3.701.546,38 3.701.546,38 

4. Altres inversions

V. Inversions financeres a llarg termini 232.785.639,58 331.993.569,04 
1. Inversions financeres en patrimoni

2. Crèdits i valors representatius de deute 232.107.536,38 331.261.652,82 

4. Altres inversions financeres  678.103,20 731.916,22 

VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1.882.927,34 2.041.222,07 

B) Actiu corrent 642.911.676,93 629.388.478,58 

I. Actius en estat de venda

II. Existències 3.606.957,91 3.985.249,31 
1. Productes farmacèutics 397.400,21 419.155,50 

2. Material sanitari de consum  2.400.862,90 2.588.290,99 

3. Altres aprovisionaments 808.694,80 977.802,82 

III. Deutors i altres comptes a cobrar 611.348.879,82 598.748.002,14 
1. Deutors per operacions de gestió 15.943.271,31 73.840.495,12 

2. Altres comptes a cobrar  595.405.608,51 524.907.507,02 

3. Administracions públiques 

4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics

V. Inversions financeres a curt termini 6.573.863,51 8.744.124,09 
1. Inversions financeres en patrimoni

2. Crèdits i valors representatius de deute 6.125.532,50 8.317.462,58 

4. Altres inversions financeres 448.331,01 426.661,51 

VI. Ajustos per periodificació 490.284,49 496.316,33 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 20.891.691,20 17.414.786,71 
1. Altres actius líquids equivalents  

2. Tresoreria  20.891.691,20 17.414.786,71 

TOTAL ACTIU (A+B) 1.106.220.331,69 1.192.317.710,10 

Gestió del patrimoni de la Seguretat Social | Balanç exercici

GRI / 201-1
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PATRIMONI NET I PASSIU 2018 2017

A) Patrimoni net 723.273.148,19 843.725.916,72 
I. Patrimoni aportat
II. Patrimoni generat 723.273.148,19 843.725.916,72 
1. Reserves 563.752.653,43 609.150.913,17 
2. Resultats d'exercicis anteriors 143.282.777,96 197.250.637,28 
3. Resultats d'exercici 16.237.716,80 37.324.366,27 

III. Ajustos per canvis de valor
1. Immobilitzat no financer
2. Actius financers disponibles per a la venda

IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats

B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini
2. Deutes amb entitats de crèdit
4. Altres deutes

5. Creditors per arrendament financer a llarg termini

C) Passiu corrent 382.947.183,50 348.591.793,38 
I. Provisions a curt termini 97.844.753,51 91.195.954,31 
II. Deutes a curt termini 1.418.158,92 2.692.707,51 
2. Deutes amb entitats de crèdit
4. Altres deutes 1.418.158,92 2.692.707,51 

5. Creditors per arrendament financer a curt termini

IV. Creditors i altres comptes a pagar 283.684.271,07 254.703.131,56 
1. Creditors per operacions de gestió 7.063.410,03 5.810.574,54 
2. Altres comptes a pagar 269.345.918,77 241.851.836,00 
3. Administracions públiques 7.274.942,27 7.040.721,02 
4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics

V. Ajustos per periodificar

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.106.220.331,69 1.192.317.710,10 

Gestió del patrimoni de la Seguretat Social | Balanç exercici
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Gestió del patrimoni de la Seguretat Social | Compte del resultat econòmic i patrimonial

2018 2017

1. Cotitzacions socials 1.935.497.731,54 1.812.380.556,19 

a) Règim general 583.113.545,35 535.356.091,13 

b) Règim especial de treballadors autònoms 175.567.000,48 169.087.970,07 

c) Règim especial agrari

d) Règim especial de treballadors del mar 1.593.023,11 1.020.708,29 

e) Règim especial de la mineria del carbó 63.698,97 94.116,63 

f) Règim especial d'empleats de llar

g) Accidents de treball i malalties professionals 1.175.160.463,63 1.106.821.670,07 

2. Transferències i subvencions rebudes 164.618,40 427.569,68 

a) De l'exercici 164.618,40 427.569,68 

a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici 164.618,40 427.569,68 

a.2) Transferències
a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin 
finançament específic d'un element patrimonial

b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres

3. Prestacions de serveis 13.034.463,48 13.133.958,88 

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat

5. Altres ingressos de gestió ordinària 309.498.035,53 345.091.070,25 

a) Arrendaments 166.042,72 246.887,99 

b) Altres ingressos 13.068.681,93 13.335.357,56 

c) Reversió de la deterioració de crèdits per operacions de gestió 40.060.049,21 52.996.343,25 

d) Provisió per a contingències en tramitació aplicada 256.203.261,67 278.512.481,45 

6. Excessos de provisions

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 2.258.194.848,95 2.171.033.155,00 

7. Prestacions socials -1.107.220.509,08 -987.922.574,34 

a) Pensions

b) Incapacitat temporal -1.002.459.167,58 -883.545.580,70 

c) Prestacions derivades de la maternitat i la paternitat -66.433.421,10 -63.207.798,37 

d) Prestacions familiars

e) Prestacions econòmiques de recuperació i indemnitzacions i entregues úniques -13.850.100,92 -17.352.816,26 

f) Prestacions socials -12.826.331,07 -13.066.682,74 

g) Pròtesis i vehicles per a invàlids -2.372.560,18 -2.160.400,10 

h) Farmàcia i efectes i accessoris de dispensació ambulatòria -5.553.984,02 -5.276.663,50 

i) Altres prestacions -3.724.944,21 -3.312.632,67 

8. Despeses de personal -145.973.220,14 -146.003.262,26 

a) Sous, salaris i assimilats -105.500.829,21 -106.037.571,02 

b) Càrregues socials -40.472.390,93 -39.965.691,24 

9. Transferències i subvencions concedides -508.561.060,09 -509.079.725,08 

a) Transferències -322.126.693,31 -303.691.254,62 

b) Subvencions -186.434.366,78 -205.388.470,46 

10.Aprovisionaments -88.998.797,13 -81.793.959,93 

a) Compres i consums -88.998.797,13 -81.793.959,93 
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2018 2017

b) Deterioració de valor d'existències

11.Altres despeses de gestió ordinària -417.122.580,61 -439.503.356,09 

a) Subministraments i serveis exteriors -44.981.964,21 -44.887.952,11 

b) Tributs  -720.843,69 -781.776,31 

c) Altres -765,44 

d) Deterioració de valor de crèdits per operacions de gestió -28.951.072,90 -37.528.143,50 

e) Pèrdues de crèdits incobrables per operacions de gestió -79.024.536,58 -77.226.266,70 

f) Dotació a la provisió per a contingències en tramitació -263.443.397,79 -279.079.217,47 

12.Amortització de l'immobilitzat -8.810.027,85 -8.927.872,67 

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -2.276.686.194,90 -2.173.230.750,37 

I.- RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI ) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) -18.491.345,95 -2.197.595,37 

13.
Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius 
en estat de venda

-245.625,91 -494.484,49 

a) Deterioració de valor

b) Baixes i alienacions -245.625,91 -494.484,49 

c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

14.Altres partides no ordinàries 2.719.595,44 2.239.297,25 

a) Ingressos 2.772.145,44 2.297.385,49 

b) Despeses -52.550,00 -58.088,24 

II.- RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) -16.017.376,42 -452.782,61 

15.Ingressos financers 15.100.347,52 17.697.230,80 

a) De participacions en instruments de patrimoni

b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat 15.100.347,52 17.697.230,80 

c)
Subvencions per a despeses financeres i per al finançament d'operacions 
financeres 

16.Despeses financeres -30.931,22 -76.041,69 

17.Despeses financeres imputades a l'actiu 

18.Variació del valor raonable en actius financers

a) Actius a valor raonable amb imputació en resultats

b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda

19.Actius a valor raonable amb imputació en resultats

20.Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 17.185.676,92 17.664.817,68 

a) D'entitats del grup, multigrup i associades

b) Altres 17.185.676,92 17.664.817,68 

III.-RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 32.255.093,22 35.286.006,79 

IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI ) NET DE L'EXERCICI (II+III) 16.237.716,80 34.833.224,18 

± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR 2.491.142,09 

VI. RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 37.324.366,27 
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ACTIU 2018 2017

A) Actiu no corrent 16.585.580,50 17.029.846,43 
I. Immobilitzat intangible
1. Inversió en recerca i desenvolupament
2. Propietat industrial i intel·lectual
3. Aplicacions informàtiques

4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits

5. Altre immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material 2.561.659,67 2.615.671,15 
1. Terrenys 611.128,66 611.128,66 
2. Construccions 1.857.056,66 1.871.185,03 
5. Altre  immobilitzat material 93.474,35 133.357,46 
6. Immobilitzat en curs i bestretes

III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys
2. Construccions
3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

IV.
Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i 
associades

1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic

2. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils
4. Altres inversions

V. Inversions financeres a llarg termini 14.023.920,83 14.414.175,28 
1. Inversions financeres en patrimoni 10.517,71 10.517,71 
2. Crèdits i valors representatius de deute 14.001.913,90 14.392.168,35 
4. Altres inversions financeres 11.489,22 11.489,22 

VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini
B) Actiu corrent 1.675.685,52 2.112.473,06 
I. Actius en estat de venda

II. Existències
1. Productes farmacèutics
2. Material sanitari de consum
3. Altres aprovisionaments

III. Deutors i altres comptes a cobrar 990.427,15 1.299.624,49 
1. Deutors per operacions de gestió
2. Altres comptes a cobrar 990.427,15 1.296.074,75 
3. Administracions públiques 3.549,74 

4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics

V. Inversions financeres a curt termini 490.232,88 492.961,11 
1. Inversions financeres en patrimoni
2. Crèdits i valors representatius de deute 490.232,88 492.961,11 
4. Altres inversions financeres

VI. Ajustos per periodificació
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents  195.025,49 319.887,46 
1. Altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria 195.025,49 319.887,46 

TOTAL ACTIU (A+B) 18.261.266,02 19.142.319,49 

Gestió del patrimoni privatiu | Balanç exercici
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PATRIMONI NET I PASSIU 2018  2017

A) Patrimoni net 18.149.996,75 17.266.711,59 

I. Patrimoni aportat

II. Patrimoni generat 18.149.996,75 17.266.711,59 

1. Reserves 17.266.711,59 11.541.255,22 

2. Resultats d'exercicis anteriors

3. Resultats d'exercici 883.285,16 5.725.456,37 

III. Ajustos per canvis de valor

1. Immobilitzat no financer

2. Actius financers disponibles per a la venda

IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats

B) Passiu no corrent 1.765.404,85 

I. Provisions a llarg termini 1.765.404,85 

II. Deutes a llarg termini

2. Deutes amb entitats de crèdit

4. Altres deutes

5. Creditors per arrendament financer a llarg termini

C) Passiu corrent 111.269,27 110.203,05 

I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

2. Deute amb entitats de crèdit

4. Altres deutes

5. Creditors per arrendament financer a curt termini

IV. Creditors i altres comptes a pagar 111.269,27 110.203,05 

1. Creditors per operacions de gestió

2. Altres comptes a pagar 5.178,54 

3. Administracions públiques 106.090,73 110.203,05 

4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics

V. Ajustos per periodificació 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 18.261.266,02 19.142.319,49 

Gestió del patrimoni privatiu | Balanç exercici
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Gestió del patrimoni privatiu | Compte del resultat econòmic i patrimonial

2018 2017

1. Cotitzacions socials

a) Règim general

b) Règim especial de treballadors autònoms

c) Règim especial agrari

d) Règim especial de treballadors del mar

e) Règim especial de la mineria del carbó

f) Règim especial d'empleats de llar

g) Accidents de treball i malalties professionals

2. Transferències i subvencions rebudes

a) De l'exercici

a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici

a.2) Transferències

a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin 
finançament específic d'un element patrimonial

b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres

3. Prestacions de serveis

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat

5. Altres ingressos de gestió ordinària 547.458,76 174.496,33 

a) Arrendaments 209.220,52 173.806,30 

b) Altres ingressos 338.238,24 690,03 

c) Reversió deterioració de crèdits per operacions de gestió

d) Provisió per a contingències en tramitació aplicada

6. Excessos de provisions

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 547.458,76 174.496,33 

7. Prestacions socials

a) Pensions

b) Incapacitat temporal

c) Prestacions derivades de la maternitat i la paternitat

d) Prestacions familiars

e)
Prestacions econòmiques de recuperació i indemnitzacions i entregues 
úniques

f) Prestacions socials

g) Pròtesis i vehicles per a invàlids

h) Farmàcia i efectes i accessoris de dispensació ambulatòria

i) Altres prestacions

8. Despeses de personal -37.095,80 -38.417,60 

a) Sous, salaris i assimilats

b) Càrregues socials -37.095,80 -38.417,60 

9. Transferències i subvencions concedides

a) Transferències

b) Subvencions
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2018 2017

10. Aprovisionaments

a) Compres i consums

b) Deterioració de valor d'existències

11. Altres despeses de gestió ordinària -67.210,48 -63.990,99 

a) Subministraments i serveis exteriors  -35.633,62 -34.270,07 

b) Tributs -31.576,86 -29.720,92 

c) Altres

d) Deterioració de valor de crèdits per operacions de gestió

e) Pèrdues de crèdits incobrables per operacions de gestió

f) Dotació a la provisió per a contingències en tramitació

12. Amortització de l'immobilitzat -61.694,14 -62.513,57 

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -166.000,42 -164.922,16 

I.- RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 381.458,34 9.574,17 

13.
Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i 
actius en estat de venda

-447,42 -123,36 

a) Deterioració de valor

b) Baixes i alienacions -447,42 -123,36 

c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

14. Altres partides no ordinàries 79.109,90 5.164.271,36 

a) Ingressos 1.574.398,76 5.258.244,60 

b) Despeses -1.495.288,86 -93.973,24 

II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 460.120,82 5.173.722,17 

15. Ingressos financers 524.131,88 513.380,98 

a) De participacions en instruments de patrimoni

b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat 524.131,88 513.380,98 

c)
Subvencions per a despeses financeres i per al finançament d'operacions 
financeres

16. Despeses financeres -20.488,57 -28.395,29 

17. Despeses financeres imputades a l'actiu

18. Variació del valor raonable en actius financers

a) Actius a valor raonable amb imputació en resultats

b)
Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la 
venda

19. Diferències de canvi

20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 37.582,49 226.394,40 

a) D'entitats del grup, multigrup i associades

b) Altres 37.582,49 226.394,40 

III.- RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 541.225,80 711.380,09 

IV.- RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI ) NET DE L'EXERCICI (II+III) 1.001.346,62 5.885.102,26 

21.  Impost sobre beneficis -118.061,46 -159.645,89 

V.- RESULTAT NET DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS 883.285,16 5.725.456,37 

± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR

VI.- RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 5.725.456,37 



Normativa estatal 
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Modificacions en el marc legal

Març • Ordre ESS/256/2018, de 12 de març, per la qual es desenvolupa el Reial 
decret 231/2017, de 10 de març de 2017, en què es regula l'establiment 
d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències 
professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable 
la sinistralitat laboral (BOE núm. 67 de 17 de març de 2018).

Abril • Resolució de 5 d'abril de 2018, on es publica el catàleg d'organismes, 
entitats i empreses, inclosos en el Registre de Prestacions Socials 
Públiques (BOE núm. 95 de 19 d'abril de 2018).

Juny • Reial decret 696/2018, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la gestió financera de la Seguretat Social (BOE núm. 158 de 
30 de juny de 2018).

Juliol • Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 
2018 (BOE núm. 161 de 4 de juliol de 2018).

• Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats 
preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les 
mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (BOE núm. 173 de 18 de 
juliol de 2018).

• Reial decret 900/2018, de 20 de juliol, que desenvolupa la disposició 
addicional trentena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost de 2011, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, 
en matèria de pensió de viduïtat (BOE núm. 178, de 24 de juliol de 2018). 

Setembre • Resolució de 14 de setembre 2018, per la qual s'estableixen les 
prescripcions tècniques necessàries per al desenvolupament i l’aplicació 
de la Targeta Social Universal (BOE núm. 228, de 20 de setembre de 
2018).

Octubre • Resolució de 9 d'octubre 2018, mitjançant la qual s'estableixen els termes 
per a l'aplicació a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social dels 
coeficients per a la gestió de la prestació econòmica d'incapacitat 
temporal derivada de contingències comunes dels treballadors per 
compte d'altri de les empreses associades (BOE núm. 252, de 18 
d'octubre de 2018).  

Novembre • Ordre TMS/1182/2018, de 13 de novembre, amb què es regulen les 
operacions de tancament de l'exercici 2018 per a les entitats que integren 
el sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 276 de 15 de novembre de 
2018).



 
 
 
Normativa autonòmica
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Desembre • Resolució de 14 de desembre 2018, per la qual es modifica la de 3 de juliol 
de 2014, en què s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a les entitats 
que integren el sistema de la Seguretat Social; i es creen nous subcomptes 
en l'adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública referents a les 
entitats esmentades (BOE núm. 312 de 27 de desembre de 2018).

• Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, de revaloració de pensions 
públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació 
(BOE núm. 314 de 29 de desembre de 2018).

Catalunya • Resolució TSF/2822/2018, de 29 de novembre, per la qual es determinen 
les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues col·labora-
dores amb la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2019 (DOCG núm. 
7761 de 4 de desembre de 2018). 
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Organització

Direcció general

Vicente Aparicio Mulet

Director gerent

Jorge Vilanova Martínez-Frías

Subdirector general de Gestió

Direcció de Prestacions

Sílvia Ferré Sanz

Direcció de Prevenció

Evarist Llenas Torrent

Isabel García Gismera

Subdirectora general sanitària

Direcció Assistència Sanitaria

Núria Medina Sala

Hospitals:

Hospital Coslada i hospitals mancomunats

Isabel García Gismera

Hospital Sant Cugat

Manel Fernández Navarro

Hospital de Dia Cartuja

M. del Mar Iglesias Puértolas

Ricardo Alfaro Puig

Subdirector general de Mitjans

Direcció d’Infraestructures i Equipaments

Jesús García Vela

Direcció de Recursos Humans

Joan Tolrà Colomer

Direcció de Relacions Externes

Antònia Molina Salvador

Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicació

Juan Luis Pagés

GRI / 102-20 | 102-36
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José Ignacio Miranda Ros

Subdirector general de Territoris

Direcció territorial àrea Centre (Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, 
Extremadura)

Constantino Perea Lobo

Direcció territorial àrea Nord (País Basc, Aragó, Navarra, La Rioja, Cantàbria, 
Astúries i Galícia)

Unai Acha Zaitegui

Direcció territorial àrea Sud-est (Comunitat Valenciana, Illes Balears, Múrcia, 
Andalusia, Canàries)

Antonio Sancho Goñi

Direcció territorial de Catalunya

Feliciano Clemente Fuertes

Carles Puigbò Oromí

Subdirector general econòmic

Direcció d’Administració

Albert López Zomeño

Direcció de Contractació

Adriana Bronte Peñalva

 Direcció de Gestió, Qualitat i Mediambient

Silvia Sancho Muñoz

Vicenç Aparicio Corbella

Director d’Assessoria Jurídica 

Alejandro Iñareta Serra

Director d’Auditoria i Inversions

Informació actualitzada el juliol de 2019



Des de la corresponent a l'exercici 2003, Asepeyo elabora el seu Informe anual i memòria de 
sostenibilitat d'acord amb els criteris de les guies successives de Global Reporting Initiative (GRI), 
i els dos últims segons Estàndards GRI. 
 
A l'índex de continguts de les pàgines següents s'informa, juntament amb els estàndards GRI, 
dels esforços de la Mútua pel compliment i la difusió dels deu principis del Pacte Mundial (Global 
Compact) de les Nacions Unides, així com dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS/SDG), impulsats també des de l'ONU per al període 2016-2030. La Mútua ha formalitzat 
l'adhesió al Pacte Mundial al 2018. 
 
A l'índex de continguts s'apliquen els criteris de correspondència entre els assumptes establerts 
per Global Compact i GRI. D'aquesta forma, s'evidencien 47 continguts relatius als 10 principis 
del Pacte Mundial de l'ONU, amb una incidència especial al medi ambient (30 temes) i, en menor 
mesura, relatius al treball (12), drets humans (4) i anticorrupció (1). 
 
Com s'informa en els apartats “Estratègia, assoliments i reptes” i “Grups d'interès”, Asepeyo ha 
explicitat, durant els últims anys, en una major mesura, la gestió dels assumptes rellevants dels 
seus grups d'interès, fins a detallar en el Pla Estratègic 2017-2020 els objectius a aconseguir en 
l'àmbit de la responsabilitat social corporativa en el seu sentit més ampli. 
 
Aquest alineament de l'estratègia d'Asepeyo amb la sostenibilitat es posa ara en valor en informar 
sobre les nostres aportacions als ODS i Pacte Mundial. 
 
La nostra “Missió, visió i valors”, detallada a l'apartat “Principis i valors”, estableix amb precisió 
els aspectes prioritaris de la nostra contribució als objectius de desenvolupament sostenible, 
especialment rellevant en salut i benestar (objectiu 3) i entorn de treball segur (objectiu 8) i, en 
menor mesura, educació de qualitat (objectiu 4) i innovació (objectiu 9), en els àmbits de la nostra 
col·laboració amb la Seguretat Social. 
 
En la contribució als ODS, Asepeyo planifica, gestiona i mesura activitats dirigides a mitigar la 
seva incidència negativa sobre el medi ambient, assumint la responsabilitat per l'impacte de les 
seves activitats i amb un enfocament preventiu, d'acord amb els objectius 6, 7, 11, 12 i 13, com 
s’assenyala a l'apartat “Gestió mediambiental” d'aquesta memòria. 
 
Així mateix, s'aporta informació d'enfocament i indicadors sobre aspectes relacionats amb la 
contribució a la igualtat de gènere i amb la reducció de les desigualtats (objectius 5 i 10) en els 
apartats “Compromesos amb els nostres empleats”, “Qualitat en el servei”, “Projectes d'assistència 
sanitària” i “Comissió de prestacions especials”. 
 
Salut i benestar (objectiu 3) 
 
En aquest àmbit, la memòria inclou informació de les activitats de prestació del servei relacionades 
amb la salut, especialment l'assistència sanitària per accidents de treball i malalties professionals. 
A més, durant l'exercici 2018, Asepeyo ha desenvolupat cap a l'exterior i l'interior activitats 
informatives i de conscienciació com a expert en salut laboral i en prevenció de riscos laborals, 
així com d'innovació en aquests àmbits, dirigides a diversos dels seus grups d'interès, en alguns 
casos en col·laboració amb entitats acadèmiques o proveïdors. 
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Pacte Mundial i Objectius  
de Desenvolupament Sostenible a Asepeyo



Es detallen aquests assumptes a l'apartat “Compromesos amb els nostres mutualistes”, tant en 
l'enumeració i explicació de les múltiples activitats vinculades amb l’“Assistència sanitària”, en 
projectes i hospitals, com en “Prevenció de riscos laborals”. 
 
En prevenció de riscos laborals, cal destacar les 1.141 accions presencials d'informació i 
sensibilització realitzades al 2018, entre les quals figuren 660 tallers de “Plans de mobilitat”, per 
tal de conscienciar a reduir els accidents de trànsit en l'àmbit laboral. La resta de tallers i jornades 
s’enfoquen a reduir l'impacte d'altres riscos per a la salut. 
 
Treball decent i creixement econòmic (objectiu 8) 
 
En els mateixos aspectes d'especialització, dins dels àmbits d'activitat i prestació del servei de la 
Mútua, aquesta memòria informa de les activitats d'educació i sensibilització desenvolupades al 
2018 per al grup d'interès d’empleats, a l'apartat “Compromesos amb els nostres empleats”, així 
com per a altres grups d'interès en els citats apartats d’“Assistència sanitària” i “Prevenció de 
riscos laborals”. 
 
Ja s'ha esmentat el desenvolupament de 1.141 accions presencials d'informació i de 
sensibilització, a les quals s'ha d'afegir les sessions en línia, que s’han dirigit a un total de 46.040 
usuaris únics al 2018. 
 
D'altra banda, la Mútua ha dut a terme uns altres 240 tallers i jornades durant el 2018 a tot el 
territori, en molts casos en col·laboració amb associacions sectorials o d'empresaris, per a divulgar 
i aclarir aspectes laborals i sanitaris relacionats amb els seus àmbits de col·laboració amb la 
Seguretat Social. 
 
Educació de qualitat (objectiu 4) i Innovació (objectiu 9) 
 
Asepeyo manifesta que la seva visió estratègica és “oferir un servei excel·lent, innovador i 
compromès amb les persones que ens impulsi com a aliat estratègic en salut i cultura preventiva”. 
Aquesta necessitat i el compromís d'innovar en cultura preventiva es concreta en les activitats 
relacionades especialment en els apartats “Pla d'activitats preventives”, “Recursos dedicats a la 
prevenció” i “Premis Asepeyo a les millors pràctiques preventives”. 
 
En el cas de salut laboral, s'informa sobre les activitats desenvolupades durant l'any 2018 en els 
apartats “Innovació sanitària” i “Gestió de l'excel·lència i la seguretat sanitària”, dins d’“Assistència 
sanitària”. 
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Aquest informe s'ha elaborat de conformitat amb l'opció exhaustiva dels estàndards GRI, i inclou 
informació sobre tots els continguts vinculats als assumptes materials d'Asepeyo. Qualsevol 
omissió d'un contingut ha estat justificada. 
 
Aquesta memòria ha estat verificada per una empresa externa independent a l'organització. 
 
Pel que fa al Materiality Disclosures Services, els Serveis GRI han revisat que l'índex de continguts 
GRI sigui clar i que les referències pels continguts de 102-40 a 102-49 corresponguin a les 
seccions indicades de l'informe. El servei va ser realitzat en la versió en castellà de l'informe. 
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Índex de continguts GRI

Índex de continguts GRI Apartat memòria 2018 PÁG. P / PM ODS

GRI 101. Fonaments 2016

GRI 102. CONTINGUTS GENERALS 2016

GRI 102-1. Nom de l’organització Qui som 27

GRI 102-2. Activitats, marques, productes i 
serveis

Principis i valors 27

Contingències professionals 51

Contingències comunes 62

Altres prestacions 64

GRI 102-3. Ubicació de la seu
Abast, perfil i cobertura de la 
memòria

141

GRI 102-4. Ubicació de les operacions
Implantació territorial 94

Abast, perfil i cobertura de la 
memòria

141

GRI 102-5. Propietat i forma jurídica Qui som 27
Principis 

3 i 6

GRI 102-6. Mercats servits
Principis i valors 27

Implantació territorial 94

GRI 102-7. Mida de l’organització Asepeyo en xifres 11

GRI 102-8. Informació sobre empleats i 
altres treballadors

Les persones a Asepeyo 77
Principi 

6
8.5 
10.3

Les persones a Asepeyo. 
Rotació  
e. No. Gran part substancial 
del treball es fa amb mitjans 
propis 
f. No es registren canvis 
significatius en el nombre 
d’empleats per motius 
estacionals o altres

80

GRI 102-9. Cadena de subministrament Associacions i aliances 46

GRI 102-10. Canvis significatius en 
l’organització i la seva cadena de 
subministrament 

Implantació territorial (nous 
acords amb mútues)

94

GRI / 102-54 | 102-55 | 102-56
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Índex de continguts GRI Apartat memòria 2018 PÁG. P / PM ODS

GRI 102-11. Principi o enfocament de 
precaució

Bon govern corporatiu i RSC 48

Les persones a Asepeyo 77

Gestió mediambiental 105

Sistemes de gestió de qualitat 105

GRI 102-12. Iniciatives externes

Grups d‘interès 29

Associacions i aliances 46

RSC d’Asepeyo 114

Assoliments més rellevants del 
2018

19

Sistemes de gestió de qualitat 105

GRI 102-13. Afiliació a associacions Associacions i aliances 46

GRI 102-14. Declaració d’alts executius 
responsables en la presa de decisions

Carta del President 4

Carta del Director Gerent 7

GRI 102-15. Principals impactes, riscos i 
oportunitats

Carta del President 4

Carta del Director Gerent 7

Assoliments més rellevants del 
2018

19

Reptes per al 2019 22

Principis i valors 27

Bon govern corporatiu i RSC 48

Abast, perfil i cobertura de la 
memòria

141

GRI 102-16. Valors, principis, estàndars i 
normes de conducta

Principis i valors 27 16.3

GRI 102-17 Mecanismes d’assessorament 
i preocupacions ètiques 

Principis i valors. Codi de 
conducta 
Grups d’interès 
Comunicació amb els grups 
d’interès

27 
28 
29 
30

Principis  
2 i 10

17.3

GRI 102-18. Estructura de governança
Comitè de nomenaments i 
retribucions (Junta Directiva) 
Òrgans de govern

35

GRI 102-19. Delegació d’autoritat Òrgans de govern 33

GRI 102-20. Responsabilitat a nivell 
executiu de temes econòmics, ambientals 
i socials

Òrgans  
Organització

33 
126
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Índex de continguts GRI Apartat memòria 2018 PÁG. P / PM ODS

GRI 102-21. Consulta a grups d’interès 
sobre temes econòmics, ambientals i 
socials

Grups d’interès. Comunicació 
amb els grups d’interès

29

GRI 102-22. Composició del màxim òrgan 
de govern i els seus comitès

Òrgans de govern 30

GRI 102-23. President del màxim òrgan de 
govern

El president no ocupa un càrrec 
executiu

16.6

GRI 102-24. Nominació i selecció del 
màxim òrgan de govern

Òrgans de govern 33

GRI 102-25. Conflictes d’interessos Codi de conducta 28
Principis  
2 i 4

GRI 102-26. Funció del màxim òrgan de 
govern en la selecció d’objectius, valors i 
estratègia

Principis i valors 27

GRI 102-27. Coneixements col·lectius del 
màxim òrgan de govern

Elaboració Memòria de 
sostenibilitat des de 2004 
segons estàndards/guies GRI

GRI 102-28. Avaluació de l’acompliment 
del màxim òrgan de govern

Al 2017 es va ampliar l’abast del 
Codi de Conducta als òrgans de 
govern i participació de la 
Mútua. No es realitza una 
avaluació específica de 
l’acompliment del màxim òrgan 
de govern

GRI 102-29. Identificació i gestió 
d’impactes econòmics, ambientals i 
socials

La Junta Directiva va aprovar el 
Codi  de Conducta i el Manual 
de gestió de riscos penals, 
publicat a la intranet corporativa

Principis 
2 i 4

16.7

GRI 102-30. Eficàcia dels processos de 
gestió del risc

La Junta Directiva va aprovar el 
Codi de Conducta i el Manual 
de gestió de riscos penals 
Òrgans de govern

GRI 102-31. Avaluació de temes 
econòmics, ambientals i socials

La Junta Directiva manté 
reunions trimestrals  
Òrgans de govern

GRI 102-32. Funció del màxim òrgan de 
govern en l’elaboració d’informes de 
sostenibilitat

Delegació a l’equip directiu
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Índex de continguts GRI Apartat memòria 2018 PÁG. P / PM ODS

GRI 102-33. Comunicació de 
preocupacions crítiques

Els nou Consells Consultius, 
compostos per mutualistes de 
determinats àmbits geogràfics, 
transmeten semestralment les 
seves preocupacions a la Junta 
Directiva a través del director 
gerent. S’analitzen aquests 
assumptes i els ordinaris de 
gestió, comunicats també pel 
director gerent a les reunions 
trimestrals de la Junta Directiva 
d’Asepeyo.

GRI 102-34. Naturalesa i  nombre total de 
preocupacions crítiques

Estratègia 15

GRI 102-35. Polítiques de remuneració
Junta Directiva 
Política retributiva

35 
78

GRI 102-36. Procés per a determinar la 
remuneració

Junta Directiva 
Organització

35 
126

GRI 102-37. Involucració dels grups 
d’interès en la remuneració

La remuneració està establerta 
en normativa legal

GRI 102-38. Ràtio de compensació total 
anual

Política retributiva 78

GRI 102-39. Ràtio de l’increment 
percentual de la compensació total anual

Política retributiva 78

GRI 102-40. Llista dels grups d’interès Grups d’interès 29

GRI 102-41. Acords de negociació 
col·lectiva

100 %

GRI 102-42. Identificació i selecció de 
grups d’interès

Grups d’interès 29

Associacions i aliances 46

GRI 102-43. Enfocament per a la 
participació dels grups d’interès

Principis i valors 27

Grups d’interès 29

GRI 102-44. Temes i preocupacions clau 
mencionats

Grups d’interès 29

GRI 102-45. Entitats incloses en els estats 
financers consolidats

Asepeyo, Mútua Col·laboradora 
amb la Seguretat Social número 
151 (Patrimoni de la Seguretat 
Social i Patrimoni privatiu)
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GRI 102-46. Definició dels continguts dels 
informes i de les cobertures del tema  

Grups d’interès 
Abast, perfil i cobertura de la 
memòria

29 
141

GRI 102-47. Llista de temes materials
Assumptes rellevants i sistema 
d’anàlisi

17

GRI 102-48. Reexpressió de la informació

No es reformula la informació 
d’anys anteriors. En cas d’existir 
alguna variació s’indicaria com 
a nota en la ubicació on es 
proporciona aquesta informació

GRI 102-49. Canvis en l’elaboració 
d’informes

Assumptes rellevants i sistema 
d’anàlisi  
Abast, perfil i cobertura de la 
memòria

17 
 

141

GRI 102-50. Període objecte de l’informe
Carta del Director Gerent 7

Abast, perfil i cobertura de la 
memòria

141

GRI 102-51. Data de l’últim informe
Carta del Director Gerent 7

Abast, perfil i cobertura de la 
memòria

141

GRI 102-52. Cicle d’elaboració d’informes

Taula de continguts segons 
estàndards GRI

130

Abast, perfil i cobertura de la 
memòria

141

GRI 102-53. Punt de contacte per a 
preguntes sobre l’informe

Abast, perfil i cobertura de la 
memòria

141

GRI 102-54. Declaració d’elaboració de 
l’informe de conformitat amb els 
estàndards GRI 

Taula de continguts segons 
estàndards GRI

130

GRI 102-55. Índex de continguts GRI
Taula de continguts segons 
estàndards GRI

130

GRI 102-56. Verificació externa

Verificació externa de l’Informe 
anual i memòria de sostenibilitat 
2018

143

Certificacions, adhesions i 
compromisos

100

GRI 201. ACOMPLIMENT ECONÒMIC 2016

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cobertura

Grups d’interès  
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 
17
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GRI 103-2. L’enfocament de gestió i els 
seus  components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 
17

GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària  
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats 

65 
54 
84

GRI 201-1. Valor econòmic directe generat 
i  distribuït

Informe de gestió 89 8.1

Comptes anuals 2018 116

Bon govern corporatiu i RSC 48

GRI 201-2. Implicacions financeres i altres 
riscos i oportunitats derivades del canvi 
climàtic

Gestió mediambiental 109

GRI 201-3. Obligacions del pla de 
beneficis definits i altres plans de jubilació

Les persones a Asepeyo. Pla de 
pensions

80

GRI 201-4. Assistència financera rebuda 
del govern

No rebem ajudes financeres de 
cap  govern, ni espanyol ni 
estranger

GRI 301. MATERIALS 2016

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cobertura

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 
17

GRI 103-2.  L’enfocament de gestió i els 
seus  components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 
17

GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària  
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats

65 
54 
84

GRI 301-1. Materials utilitzats per pes o 
volum

Gestió mediambiental 106
Principis  
7 i 8

8.4, 12.2

GRI 301-2. Consums reciclats utilitzats Gestió mediambiental 106 Principi 8
8.4, 12.2, 
12.5 y 
16.5

GRI 301-3. Productes reutilitzats i 
materials d’envasat

Asepeyo no ven productes i, per 
tant, no genera residus 
d’empaquetatge que puguin 
afectar el mediambient

Principi 9
8.4, 12.2, 
12.5
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GRI 302. ENERGIA 2016

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cobertura

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-2. L’enfocament de gestió i els 
seus components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària 
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats

65 
54 
84

GRI 302-1. Consum energètic dins de 
l’organització

Gestió mediambiental 108
Principis  
7 i 8

7.2, 7.3, 
8.4, 12.2, 
13.1

GRI 302-2. Consum energètic fora de 
l’organització 

Gestió mediambiental 108 Principi 8
7.2, 7.3, 
8.4, 12.2, 
13.1

GRI 302-3. Intensitat energètica Gestió mediambiental 108 Principi 8
7.3, 8.4, 
12.2, 
13.1

GRI 302-4. Reducció del consum 
energètic  

Gestió mediambiental 107
Principis  
8 i 9

7.3, 8.4, 
12.2, 
13.1

GRI 302-5. Reducció dels requeriments 
energètics de productes i serveis

Gestió mediambiental 107
Principis  
8 i 9

7.3, 8.4, 
12.2, 
13.1

GRI 305. EMISSIONS 2016

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cobertura

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-2. L’enfocament de gestió i els 
seus components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària 
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats 

65 
54 
84
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GRI 305-1. Emissions directes de gasos 
d’efecte hivernacle (abast 1)

Gestió mediambiental 110
Principis  
7 i 8

3.9, 12.4, 
13.1, 
14.3, 
15.2

GRI 305-2. Emissions indirectes de gasos 
d’efecte hivernacle en generar energia 
(abast 2)

Gestió mediambiental 110
Principis  
7 i 8

3.9, 12.4, 
13.1, 
14.3, 
15.2

GRI 305-3. Altres emissions indirectes de 
gasos d’efecte hivernacle (abast 3)

Gestió mediambiental 110
Principis  
7 i 8

3.9, 12.4, 
13.1, 
14.3, 
15.2

GRI 305-4. Intensitat de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle

Gestió mediambiental 110 Principi 8
13.1, 
14.3, 
15.2

GRI 305-5. Reducció de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle

Gestió mediambiental 110
Principis  
8 i 9

13.1, 
14.3, 
15.2

GRI 305-6. Emissions de substàncies que 
esgoten la capa d’ozó

Gestió mediambiental 110
Principis  
7 i 8

3.9, 12.4

GRI 305-7. NOx, SOx i altres emissions 
significatives en l’aire 

Gestió mediambiental 110
Principi  
7 i 8

3.9, 12.4,  
14.3, 
15.2

GRI 306. EFLUENTS I RESIDUS 2016

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cobertura

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 
17

GRI 103-2. L’enfocament de gestió i els 
seus components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 
17

GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària  
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats 

65 
54 
84

GRI 306-1. Abocament d’aigües segons la 
seva  qualitat i destinació

Gestió mediambiental 109 Principi 8

3.9, 6.3, 
6.4, 6.6, 
12.4, 
14.1
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GRI 306-2. Residus per tipus i mètode 
d’eliminació 

Gestió mediambiental 112 Principi 8
3.9, 6.3, 
12.4, 
12.5

GRI 306-3. Vessaments significatius
No s’han produït vessaments  
accidentals

Principi 8

3.9, 6.3, 
6.6, 12.4, 
14.1, 
15.1

GRI 306-4. Transport de residus perillosos Gestió mediambiental 112 Principi 8

GRI 306-5. Cossos d’aigua afectats per 
vessaments d’aigua i/o escorrenties

Gestió mediambiental 109 Principi 8

GRI 401. TREBALL 2016

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cobertura

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-2. L’enfocament de gestió i els 
seus components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària  
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats

65 
54 
84

GRI 401-1. Noves contractacions 
d’empleats i  rotació de personal

Les persones a Asepeyo  
Rotació

80
Principis  
5 i 6

5.1, 8.5, 
8.6, 10.3

GRI 401-2. Beneficis per als empleats a 
temps complet, que no es donen als 
empleats a temps parcial o temporals

No hi ha diferències per tipus de 
contracte

3.2, 5.4, 
8.5

GRI 401-3. Permís parental Les persones a Asepeyo 80
Principis  
5 i 6 

GRI 404. FORMACIÓ I ENSENYAMENT 2016

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cobertura

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-2. L’enfocament de gestió i els 
seus components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17
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GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària  
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats

65 
54 
 

84

GRI 404-1. Mitjana d’hores de formació a 
l’any per empleat

Dones: 31,79 hores 
Homes: 36,11 hores

81 Principi 6

4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
8.2, 8.5, 
10.3

GRI 404-2. Programes per millorar les 
aptituds dels empleats i programes 
d’ajuda a la transició

Les persones a Asepeyo 
Formació / acompliment

81 
83

8.2, 8.5

GRI 404-3. Percentatge d’empleats que 
reben avaluacions periòdiques de 
l’acompliment i desenvolupament 
professional

Les persones a Asepeyo 
Avaluacions d’acompliment 

83 Principi 6
5.1, 8.5, 
10.3

GRI 413. COMUNITATS LOCALS 2016

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016 

GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cobertura

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-2. L’enfocament de gestió i els 
seus components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària  
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats

65 
54 
 

84

GRI 413-1. Operacions amb participació 
de la comunitat local, avaluacions de 
l’impacte i programes de 
desenvolupament 

En el 100 % dels centres 
d’Asepeyo es poden sol·licitar 
ajudes de prestacions 
especials, sempre que es 
compleixin els requisits

Principi 1

GRI 413-2. Operacions amb impactes 
negatius significatius –reals o potencials– 
en les comunitats locals

No hi ha operacions amb 
impactes negatius en 
comunitats locals

GRI 416. SALUT I SEGURETAT DELS CLIENTS

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016
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GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cobertura

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-2. L’enfocament de gestió i els 
seus components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària  
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats

65 
54 
 

84

GRI 416-1. Avaluació dels impactes en la 
salut i seguretat de les categories de 
productes o serveis 

Contingències professionals 51

GRI 416-2. Casos d’incompliment relatius 
als impactes en la salut i seguretat de les 
categories de productes i serveis

No s’han registrat incidents 16.3

GRI 419. COMPLIMENT SOCIOECONÒMIC 2016

GRI 103. ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

GRI 103-1. Explicació del tema material i 
la seva cober

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-2. L’enfocament de gestió i els 
seus components

Grups d’interès 
Assumptes rellevants i 
cobertura de la memòria

29 

17

GRI 103-3. Avaluació de l’enfocament de 
gestió

Assistència sanitària  
Prevenció de riscos laborals 
La seguretat i salut dels 
empleats

65 
54 
 

84

GRI 419-1. Incompliment de les lleis i 
normatives en els àmbits social i econòmic

No hi ha hagut sancions al 2018 16.3



En aquest informe, de publicació anual, a més de la informació sobre visió estratègica, prestació 
dels serveis, acompliment econòmic, estructura, recursos i resultats, es recullen els temes clau 
de l'acompliment en responsabilitat social d'Asepeyo durant el 2018 a Espanya. 
 
Des de l'informe de 2003 s'elabora, de forma conjunta, una Memòria de Sostenibilitat d'acord amb 
els criteris del Global Reporting Initiative (GRI), i l'actual, conforme als estàndards GRI. 
 
Entre les fites per a la identificació d'assumptes i continguts rellevants, d'acord amb les 
orientacions i els principis per definir continguts segons estàndards GRI, es poden destacar: 
 

Procés de reflexió i elaboració del Pla Estratègic 2017-2020. 
 

Determinació de grups d'interès rellevants i marc permanent de les seves relacions amb 
la nostra organització, a partir de la regulació de les mútues, la definició de la missió, visió 
i valors d'empresa d'Asepeyo i la seva traducció en bon govern corporatiu. 

 
Establiment i millora d'eines i fòrums de contacte amb els nostres grups d'interès i d'altres 
mètodes per a la determinació d'impactes, necessitats i temes rellevants dels quals s’ha 
d’informar. 

 
Adopció i divulgació d'un Codi de Conducta, a partir d'una reflexió sobre “Missió, visió i 
valors”, marc legal i grups d'interès. 

 
Verificació externa del contingut de l'Informe anual i memòria de sostenibilitat per AENOR 
des de 2009. 

 
Presentació de la memòria pel Servei GRI dirigit a l'opció exhaustiva "de conformitat" amb 
els successius estàndards GRI. 

 
Acords o projectes puntuals amb grups d'interès, amb la inclusió d’administracions 
públiques, entitats del sector i col·legis professionals. 

 
Certificació de sistemes de gestió que impliquen la determinació i gestió de requisits i 
necessitats de grups d'interès, com IQNet SR10, ISO 9001, 14001 i 27001, EMAS, OHSAS 
18001, Empresa Saludable, Bequal, amb mètodes de millora contínua per establir prioritats 
en aquests àmbits. 

 
Autoavaluació i/o avaluació externa i adequació a models i acreditacions d'excel·lència, 
com EFQM, Madrid Excelente, QH-Quality Healthcare o la de Centre d'Atenció Hospitalària 
Aguda, en el cas de l'Hospital de Sant Cugat del Vallès. 

 
Adhesió a compromisos voluntaris, com el Xàrter de la Diversitat, la Carta de Seguretat 
Viària, la Declaració de Luxemburg o el Pacte Mundial de l'ONU. 

 
Determinació de requisits legals amb impacte rellevant en l'activitat. 
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Abast, perfil i cobertura de la memòria

GRI 102-3 | 102-4 |102-15 | 102-46 | 102-49 | 102-50 | 102-51 | 102-52 | 102-53 | 



Les actuacions desenvolupades d'acord amb el Pla Estratègic 2017-2020 de l'organització 
a través del Pla Anual 2018 i les previstes per al 2019, que s'estableixen com a 
conseqüència de tot l'anterior. 

 
Explicació de la relació entre sostenibilitat i estratègia de l'organització en la carta del 
director gerent. 

 
Pots consultar la memòria completa a la nostra pàgina web www.asepeyo.cat, posar-te en 
contacte amb el Servei d'Atenció a l'Usuari a través del telèfon 900 151 002 o adreçar-te a  

asepeyo@asepeyo.cat. 
  
Les dades econòmiques han estat certificades per la Intervenció General de la Seguretat Social.
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VERIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 
 
 
 

                        VMS-2019/0033 
 

 

AENOR  ha verificat que la Memòria de l’ empresa: 
 

 
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U                    Rafael GARCÍA MEIRO 
Génova, 6. 28004 Madrid. España                           Director General  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 
 
 
 
 

 
 

ASEPEYO, MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Nº 151 

 
TITULADA: Memòria de Sostenibilitat 2018 

 

 
Conforme amb:  Estàndards GRI 

   
Opció GRI aplicada:  Exhaustiva 

   
Procés de Verificació:  Per concedir aquest Document de Verificació, AENOR ha comprovat 

l'adequació de la memòria al requerit per GRI i ha traçat les dades i 
informació continguts en aquesta.  
 

   
Data d’emissió: 

 
 2019-07-10 
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