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Qui som 

• Som una entitat especialitzada en 

assegurances personals.  

 

• No tenim afany de lucre, destinem els 

nostres beneficis a l’ampliació i millora de les 

cobertures i serveis, per garantir les millors 

condicions als nostres assegurats.  

 

• Any rere any creix el número de col·lectius 

que ens escullen per oferir les nostres 

assegurances als seus afiliats. Hem signat 

més d’un centenar de convenis amb col·legis 

professionals, mutualitats, associacions, 

empreses, escoles i clubs esportius.  



On estem 

• Tenim una forta implantació en el territori, amb 21 

oficines a Catalunya i Balears i oficines, també, a 

Madrid i Màlaga. 



Creixement 

Les nostres dades: 

Evolució de la facturació 

Evolució del nombre de 

mutualistes 



Què oferim  

Assegurances d'Assistència sanitària 

 Les nostres assegurances de salut garanteixen una 

atenció a mida de les necessitats dels nostres 

mutualistes, prestada pels millors professionals, 

centres I clíniques d'Espanya i complementada amb 

un ampli ventall de serveis per tal de garantir als 

associats una atenció mèdica integral i immediata.  

 A-S GLOBAL 

 A-S TOTAL 

 A-S IDEAL 

 A-S JUNIOR 

 A-S CLÍNIC 

 A-S CLINIC PLUS 

 A-S DENTAL COMPLEMENT F 



Assegurances d'Indemnització salut 

 Les assegurances d'indemnització econòmica de la 

Mútua General de Catalunya garanteixen poder fer 

front a la reducció dels ingressos i l‘augment de les 

despeses com a conseqüència d'una hospitalització, 

una intervenció quirúrgica, un accident o una baixa 

laboral. 

   I-S HOSPITALITZACIÓ 

   I-S RENDA PLUS 

 Què oferim  



Assegurances de Vida i Accidents 

 Les assegurances de vida i 

accidents de la Mútua 

protegeixen el futur de la família, 

amb un ampli ventall de 

cobertures que es poden modular 

segons les necessitats del 

mutualista. 

 A-V VIDA ANUAL RENOVABLE 

 A-V RENDA ESTUDIS 

 A-V ACCIDENTS 

 A-V DECÉS 
 

 

 Què oferim 

 

Assegurances per a empreses 

 Assegurances pensades exclusivament per a cobrir 

les necessitats de les empreses, amb tots els 

avantatges fiscals, a un preu competitiu i amb la 

possibilitat de concertar-les en diferents modalitats i 

per a la totalitat o una part de la plantilla. 

   A-S BUSINESS 

   A-S BUSINESS PLUS 



Per què triar  

les nostres assegurances 

de salut? 

• Perquè l’objectiu de la Mútua General de Catalunya 

és oferir les màximes prestacions amb la millor 

relació qualitat-preu, fugint de les actuals ofertes 

comercials del mercat que anuncien assegurances 

de baix cost però que, de retruc, resten o limiten 

cobertures importants. 

• Perquè la Mútua General de Catalunya ofereix un 

ampli Quadre Mèdic a tota Espanya.  

• Perquè les assegurances de la Mútua General de 

Catalunya, a més de donar les cobertures bàsiques 

de qualsevol assegurança mèdica, es distingeixen 

per oferir un nivell més alt de prestacions i un 

ampli ventall de serveis complementaris. 



Principals avantatges de 

les nostres assegurances 

de salut 

• Lliure elecció de ginecòleg i pediatre (avantatge exclusiu 

per a col·legiats) 

• El Quadre Mèdic més ampli de Catalunya i Balears. 

Sense llistes d’espera podrà accedir als centres mèdics de 

renom. 

• L’única cobertura de pròtesis amb la que cobrarà sempre 

que cobreix Totes les pròtesis d’implantació interna, 

material d’osteosíntesi i osteotaxis. 

• Assistència integral del càncer amb cobertura de 

medicacions específiques que altres entitats no donen. 

• Tècniques diagnòstiques i terapèutiques d’última 

generació per al diagnòstic i tractament de la malaltia. 

• Hospitalització a qualsevol centre del món fins a 

42.000€. 

• Reproducció assistida. 

• Psicologia i psicoteràpia. 

• Homeopatia i medicina natural. 

• Acupuntura i ozonoteràpia. 

• Pla personalitzat de manteniment de la salut. 



Les nostres oficines  
molt més que un espai físic 



Les nostres oficines, 
molt més que un espai físic 

Ofereix als professionals autònoms 

i emprenedors la possibilitat 

d'organitzar reunions de feina, 

xerrades, dinàmiques de grup, 

presentacions, conferències... en 

unes instal·lacions equipades amb 

tot allò que pugui necessitar.  

 



Les nostres oficines,  
molt més que un espai físic 

Aloha Mental Arithmetic és un  

mètode dissenyat per a nens entre 

5 i 13 anys, que contribueix al seu 

desenvolupament mental i estimula 

les seves habilitats analítiques i 

creatives de forma eficaç i divertida.  

Durant tot l'any Espai Mútua estudi 

ofereix tallers específics de millora 

de les capacitats intel·lectuals als 

nens mutualistes: 

•  Atenció i concentració 

• Creativitat 

• Visualització 

• Orientació espacial 

 



Les nostres oficines,  
molt més que un espai físic 

Ofereix als pares la possibilitat 

d'organitzar una festa d'aniversari 

inoblidable i plena de sorpreses, 

que farà feliços als més petits... i 

també als grans!!! 

• Espectacle d’animació i màgia 

• Personalització gràfica a les 

instal·lacions 

• Disseny d’invitació virtual  

• Regals i sorpreses 

 



Quadre Mèdic destacat  
Centres concertats per a les nostres 

assegurances de salut 

Barcelona   

•  Centre Mèdic Teknon 

•  Institut Universitari Dexeus 

•  Clínica Corachán 

•  Hospital de nens de Barcelona 

•  Hospital General de Catalunya 

Girona 

•  Clínica Bofill 

•  Clínica Girona 

•  clínica Quirúrgica Onyar 

Tarragona 

•  Hospital St. Pau i Sta. Tecla 

•  Centre Mèdic Rambla Nova 

•  Clínica Matt 

Lleida 

•  Avantmèdic 

•  Clínica Ntra. Sra. del Perpétuo Socorro 

•  Hospital Montserrat 

•  ... 

 



Centres Mèdics Propis  

• Concebut amb l’esperit de donar 

un servei de valor afegit als nostres 

mutualistes i a la societat en general. 

 

• Compta amb un espai de més de 

800 m2 amb 16 consultoris equipats 

amb la millor tecnologia. 

 

• El centre, que pertany a 

l’Associació Catalana d’Entitats de 

Salut, fomenta la prevenció de la 

salut i ofereix la comoditat de trobar, 

en un mateix espai, una gran varietat 

d’especialitats mèdiques, serveis 

assistencials i unitats especials a les 

que podrà accedir ràpidament 

gaudint d’una atenció personalitzada 

i exhaustiva. 

 Centre Mèdic Mútua General de Catalunya.  

Tuset, 5-11 – 08006 Barcelona. 

T. 93 414 36 00 | centremedic@mgc.es 



Centres Mèdics Propis  

• Disposa d’amplis espais i 

modernes instal·lacions i proposa 

els tractaments més novedosos, 

sempre prioritzant les necessitats 

de cada pacient. 

• Compta amb un equip de 

professionals de reconeguda 

experiència, especialistes de l’àrea 

que ocupen a la clínica. 

• A més de l’àmplia llista 

d’especialitats de la que 

disposa,ofereix un exclusiu servei 

d’urgències odontològiques i de 

cirurgia maxil·lofacial, 24 hores, els 

365 dies de l’any. 

 

 

 

 

 
 

 

Clínica Belodonte.  

València, 211 – 08007 Barcelona. 

T. 93 452 45 45 | belodonte@belodonte.es 

T. Urgències 24 h: 617 465 045 

mailto:belodonte@belodonte.es
mailto:belodonte@belodonte.es
mailto:belodonte@belodonte.es


PRIMES 

2014 



A-S TOTAL BARCELONA I BALEARS 

Primes per a noves altes 

EDAT HOMES / DONES 

0-1 69,71 

2-4 59,68 

5-9 50,53 

10-14 51,27 

15-19 51,60 

20-24 60,56 

25-29 65,96 

30-34 67,65 

35-39 68,26 

40-44 69,64 

45-49 83,85 

50-54 93,87 

Primes mensuals en euros 2014 de l’assegurança A-S Total. 

(condicions especials Col·lectiu Professional) 

 

Complement per a la modalitat sense franquícia (fins els 54 anys): 5€ 

 

No inclou l’aportació a la Fundació Mútua General de Catalunya (0’57€).  

DESCOMPTES PROMOCIONALS 2014 

 primers 12 mesos  a partir del 13è mes i fins a 
31/12 de l’any en curs 

Persones soles o d’altres -20% -5% 

Pare i mare amb 1 fill -20% -10% 

Pare o mare amb 2 fills -20% -10% 

Pare i mare amb 2 fills -21% -14% 

Pare o mare amb 3 fills o més -24% -16% 

Pare i mare amb 3 fills o més  -36% -24% 

El descompte promocional no s’aplicarà sobre el complement de 5€ de la modalitat sense 

franquícia. 

 



A-S TOTAL GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA 

Per a noves altes 

EDAT HOMES / DONES 

0-1 63,20 

2-4 54,18 

5-9 45,94 

10-14 46,61 

15-19 46,91 

20-24 54,97 

25-29 59,83 

30-34 61,35 

35-39 61,90 

40-44 63,14 

45-49 71,97 

50-54 80,49 

Primes mensuals en euros 2014 de l’assegurança A-S Total. 

(condicions especials Col·lectiu Professional) 

 

Complement per a la modalitat sense franquícia (fins els 54 anys): 5€ 

 

No inclou l’aportació a la Fundació Mútua General de Catalunya (0’57€).  

DESCOMPTES PROMOCIONALS 2014 

 primers 12 mesos  a partir del 13è mes i fins a 
31/12 de l’any en curs 

Persones soles o d’altres -20% -5% 

Pare i mare amb 1 fill -20% -10% 

Pare o mare amb 2 fills -20% -10% 

Pare i mare amb 2 fills -21% -14% 

Pare o mare amb 3 fills o més -24% -16% 

Pare i mare amb 3 fills o més  -36% -24% 

El descompte promocional no s’aplicarà sobre el complement de 5€ de la modalitat sense 

franquícia. 

 



A-S GLOBAL BARCELONA I BALEARS 

Primes per a noves altes 

A-S Global 125 A-S Global 85 

EDAT HOMES / DONES HOMES / DONES 

0-1 106,32 94,46 

2-4 91,19 81,09 

5-9 74,26 67,64 

10-19 78,05 70,53 

20-24 92,74 82,80 

25-29 98,77 88,57 

30-34 120,84 104,54 

35-39 124,11 107,07 

40-44 127,60 110,46 

45-49 162,51 137,83 

50-54 179,47 152,95 

DESCOMPTES PROMOCIONALS 2014 

 primers 12 mesos  a partir del 13è mes i fins a 
31/12 de l’any en curs 

Persones soles o d’altres -20% -5% 

Pare i mare amb 1 fill -20% -10% 

Pare o mare amb 2 fills -20% -10% 

Pare i mare amb 2 fills -21% -14% 

Pare o mare amb 3 fills o més -24% -16% 

Pare i mare amb 3 fills o més  -36% -24% 

Primes mensuals en euros 2014 de l’assegurança A-S Global 

(condicions especials Col·lectiu Professional) 
 

No inclou l’aportació a la Fundació Mútua General de Catalunya (0,57€)  



A-S GLOBAL GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA 

Per a noves altes 

A-S Global 125 A-S Global 85 

EDAT HOMES / DONES HOMES / DONES 

0-1 106,32 94,46 

2-4 91,19 81,09 

5-9 74,26 67,64 

10-19 78,05 70,53 

20-24 92,74 82,80 

25-29 98,77 88,57 

30-34 120,84 104,54 

35-39 124,11 107,07 

40-44 127,60 110,46 

45-49 162,51 137,83 

50-54 179,47 152,95 

DESCOMPTES PROMOCIONALS 2014 

 primers 12 mesos  a partir del 13è mes i fins a 
31/12 de l’any en curs 

Persones soles o d’altres -20% -5% 

Pare i mare amb 1 fill -20% -10% 

Pare o mare amb 2 fills -20% -10% 

Pare i mare amb 2 fills -21% -14% 

Pare o mare amb 3 fills o més -24% -16% 

Pare i mare amb 3 fills o més  -36% -24% 

Primes mensuals en euros 2014 de l’assegurança A-S Global 

(condicions especials Col·lectiu Professional) 
 

No inclou l’aportació a la Fundació Mútua General de Catalunya (0,57€)  



A-S IDEAL BARCELONA I BALEARS 

Primes per a noves altes 

EDAT HOMES / DONES 

0-1 54,41 

2-4 46,74 

5-9 39,74 

10-14 40,31 

15-19 40,56 

20-24 47,47 

25-29 51,59 

30-34 53,02 

35-39 53,26 

40-44 54,35 

45-49 65,26 

50-54 72,94 

DESCOMPTES PROMOCIONALS 2014 

 primers 12 mesos  a partir del 13è mes i fins a 
31/12 de l’any en curs 

Persones soles o d’altres -20% -5% 

Pare i mare amb 1 fill -20% -10% 

Pare o mare amb 2 fills -20% -10% 

Pare i mare amb 2 fills -21% -14% 

Pare o mare amb 3 fills o més -24% -16% 

Pare i mare amb 3 fills o més  -36% -24% 

El descompte promocional no s’aplicarà sobre el complement de 5€ de la modalitat sense 

franquícia. 

 

Primes mensuals en euros 2014 de l’assegurança A-S Ideal. 

(condicions especials Col·lectiu Professional) 

 

Complement per a la modalitat sense franquícia (fins els 54 anys): 5€ 
 

No inclou l’aportació a la Fundació Mútua General de Catalunya. 



A-S IDEAL GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA 

Per  a noves altes 

EDAT HOMES / DONES 

0-1 49,44 

2-4 42,53 

5-9 36,23 

10-14 36,74 

15-19 36,97 

20-24 43,18 

25-29 46,89 

30-34 48,18 

35-39 48,40 

40-44 49,38 

45-49 56,17 

50-54 62,70 

DESCOMPTES PROMOCIONALS 2014 

 primers 12 mesos  a partir del 13è mes i fins a 
31/12 de l’any en curs 

Persones soles o d’altres -20% -5% 

Pare i mare amb 1 fill -20% -10% 

Pare o mare amb 2 fills -20% -10% 

Pare i mare amb 2 fills -21% -14% 

Pare o mare amb 3 fills o més -24% -16% 

Pare i mare amb 3 fills o més  -36% -24% 

El descompte promocional no s’aplicarà sobre el complement de 5€ de la modalitat sense 

franquícia. 

 

Primes mensuals en euros 2014 de l’assegurança A-S Ideal. 

(condicions especials Col·lectiu Professional) 

 

Complement per a la modalitat sense franquícia (fins els 54 anys): 5€ 
 

No inclou l’aportació a la Fundació Mútua General de Catalunya. 




