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CONTEXTE ECONÒMIC FINANCER
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La situació econòmica es manté robusta
Evolució del PIB (% variació anual)

Evolució del PIB (% variació trimestral)
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 L’economia catalana es manté a l’alça i durant el primer i segon trimestre del 2018 ha tingut
un creixement intertrimestral del 0,7%. Aquest creixement està una mica per sota del
creixement el 2017, quan el creixement intertrimestral era d’un 0,8%-0,9%. D’aquesta manera
queden enrere les previsions que pronosticaven un fort alentiment el darrer trimestre del
2017, que no va tenir lloc. El creixement mitjà del 2017 és del 3,4%.
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Normalització del creixement en un context de riscos
externs
Evolució del PIB (% de variació anual)

Font: Idescat, INE, Eurostat i Comissió Europea.

 Principals riscos per al creixement:

 El creixement econòmic es manté
robust, però lleugerament per sota
del dels darrers anys, la qual cosa
significa que el ritme de creixement
s’està normalitzant després del
rebot posterior a la recessió. Durant
el 2T2018 el creixement interanual és
del 3,1%, més elevat que la taxa de
creixement a Espanya (2,5%) i la
zona euro (2,1%).
 Aquesta desacceleració s’explica per
la convergència gradual vers el
creixement del PIB potencial, un
comportament menys dinàmic dels
mercats d’exportació I l’augment
dels preus del petroli.

▪

Riscos a la baixa: incerteses en el sector exterior, particularment el risc de
proteccionisme, incertesa al Regne Unit i Itàlia, vulnerabilitat als mercats emergents i
una política monetària menys expansiva.

▪

Riscos a l’alça: polítiques fiscals i incipients millores salarials (per consolidar-se en
funció dels acords de negociació salarial),
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Les previsions econòmiques es moderen però segueixen
sent molt positives
Previsions de l'economia catalana
(% de variació del PIB)
2018
Ceprede

2019

Octubre de 2018

2,6

-

Juny de 2018

2,9

2,5

Cambra de Comerç de Barcelona

Octubre de 2018

3,0

2,5

BBVA

Octubre de 2018

2,6

2,4

Generalitat de Catalunya

Previsions de l'economia espanyola
(% de variació del PIB)
2018

2019

Govern espanyol

Octubre de 2018

2,6

2,3

FMI

Octubre de 2018

2,7

2,2

BBVA

Octubre de 2018

2,6

2,4

Juliol de 2018

2,8

2,4

Banc d'Espanya

Setembre de 2018

2,6

2,2

Consens FUNCAS

Setembre de 2018

2,7

2,3

2018

2019

Comissió Europea

Previsions de l'economia de la zona euro
(% de variació del PIB)
Zona euro

Octubre de 2018

2,0

1,9

Alemanya

Octubre de 2018

1,9

1,9

França

Octubre de 2018

1,6

1,6

Itàlia

Octubre de 2018

1,2

1,0

 El creixement de
l’economia catalana a
finals del 2017 va superar
les expectatives. El PIB va
créixer un 3,4% el 2017, i el
2018 el creixement segueix
sent significatiu, tot i que
una mica més moderat
(3,2% i 3,1% els dos primers
trimestres).
 Catalunya no és aliena a la
moderació global, i als
riscos i a la reducció de
l’efecte de diversos vents de
cua que havien afavorit el
creixement econòmic.
 L’economia espanyola també
es moderarà: el govern
espanyol preveu un
creixement del 2,6% el 2018.

Font: Fons Monetari Internacional.
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PREVISIONS DELS TIPUS D’INTERÈS
Mercat espera pujada tipus BCE a finals de 2019

Font: AFI
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VISIÓ DEL SECTOR
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Dades del sector
Imports agregats del sector de l’exercici anual 2017:

(*) Inclou assegurances temporals per esdeveniments esportius
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Capital mínim obligatori (CMO) i Capital de Solvència
Obligatori (CSO)
La situació de Solvència és molt satisfactòria en termes agregats del
sector assegurador a Catalunya durant l’exercici 2017:
✓ CMO

✓ CSO
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Compliment Econòmic; Satisfactori

Les mutualitats de Catalunya, tant les
acollides al règim simplificat de solvència
(RES) com acollides al règim general
(RGS), registren uns fons propis
admissibles que permeten superar els
nous paràmetres de solvència adaptats al
perfil de risc de cada entitat:
• Capital Mínim Obligatori (CMO)
• Capital de Solvència Obligatori (CSO)

Les mutualitats que atorguen prestacions
d’enterrament i que no utilitzaven
tècniques actuarials per al càlcul de les
seves provisions tècniques disposen d’uns
terminis amplis per arribar a assolir les
esmentades provisions:
PLANS FINANCERS
• DT 11ª ROSSP
• DT 2ª Reial Decret 1060/2015 (RDOSSEAR)
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Compliment Organitzatiu – Jurídic; Satisfactori

Funció de
Gestió de
Riscs
Funció de
Compliment

Funció
Actuarial

Funció
d’Auditoria
Interna

PRINCIPI DE
PROPORCIONALITAT

Sistema de Govern
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Requisits que demana la normativa estatal a directius de mutualitats
de previsió social
✓ Administradors i directors/res generals de mutualitats de previsió social han de posseir
coneixements i experiència adients per fer possible una gestió sana i prudent de l’entitat
(article 38 de la LOSSEAR).
✓ A més, segons l’article 18.3 del Reial decret que complementa la LOSSEAR, la junta
directiva/consell d’administració haurà de comptar amb membres que, considerats en el
seu conjunt, posseeixin suficients coneixements i experiència professional en, almenys,
les àrees següents:
➢ Assegurances i mercats financers.
➢ Estratègies i models de negoci.
➢ Sistema de govern.
➢ Anàlisi financera i actuarial.
➢ Marc regulatori.
✓ La Sub-direcció General d’Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors ha aplicat a
aquests preceptes estatals el principi de proporcionalitat
✓ Formació és important. Cal continuar l’esforç
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Registre de Mutualitats de Catalunya al web de VEH
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Propostes normatives instades recentment des del Departament de
Vicepresidència, Economia i Hisenda

➢ Distribució de competències entre l’Administració General de l’Estat i
les Comunitats Autònomes: es proposa fixar el domicili social de
l’entitat asseguradora com a únic punt de connexió que serveixi per
determinar la competència de supervisió.

➢ Límit de despeses d’administració: es proposa que no computin a
efectes del concepte “límit de despeses” les que han d’assumir les
mutualitats per donar compliment a tots els requeriments derivats de
l’aplicació de la normativa Solvència II.
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gencat.cat

