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L’any 2021 ha continuat marcat per la covid-19 
i pels importants efectes derivats de la crisi 
sanitària, que han generat multitud d’impactes 
a tots els àmbits de la nostra societat. Hem 
vist com el sector de les assegurances ètiques 
afrontava aquesta situació donant resposta i 
suport a través de la realització d’accions directes 
i posant en marxa mecanismes propis, així com 
també participant en accions conjuntes amb 
altres entitats de la societat civil organitzada.
 
Ha estat un any on els orígens de l’assegurança 
com a eina de cohesió social i solidaritat 
s’han posat de manifest i, especialment a les 
assegurances ètiques i solidàries, s’ha fet el 
possible per traslladar-ho als seus clients, 
mutualistes i als territoris on treballen.

Les dades i els fets rellevants destacats en 
aquesta memòria no arriben a mostrar la 
dimensió i l’impacte real de les assegurances 
ètiques i solidàries, però ajuden a posar en valor 
aquelles entitats que fan una aposta clara i 
decidida per diferenciar-se de la resta sota els 
principis de les assegurances ètiques i solidàries. 
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Els oRígEns dE 
l’AssEguRAnçA coM 
EInA dE cohEsIó 
socIAl I solIdARItAt 
s’hAn posAt dE 
MAnIfEst A lEs 
AssEguRAncEs  
ètIquEs I solIdàRIEs.



Segell Europeu 
EthSI

Ethical & Solidarity 
Based Insurance  

Des de 2008

Foment de la 
pràctica ètica 

i solidària 
dins el sector 
assegurador

Ser un eina 
que ajudi a realitzar 

un consum 
conscient de serveis 
asseguradors ètics 

i solidaris

Àmbit d’influència

FETS
Observatori de les 
Finances Ètiques

Des de 1999

FORMA 
PART

CREA

OBJECTIUS

Taula de 
finances èTiques 

de Reas 

Red de Redes de 
economía alternativa y 

solidaria

15 xarxes territorials i 
4 sectorials que aglutinen a més 

de 50.000 persones en 
944 entitats

43.192 
empreses

21.625.063 

persones 
associades

73% 
de la ciutadania a Espanya 
basa les seves decisions de 
compra i estil de vida en 
relació a principis ètics i 
de sostenibilitat

10%
del piB en 

facturació

2.184.234
persones 

treBalladores

62% 
afirma creure en la 
gran capacitat que 
té el seu consum 
responsable per a 
millorar el sistema

Font:
Informe “Otro consumo para un futuro mejor” de 
OCU i NESI - Nueva Economía e Innovación Social

Font:
Informe “La economía Social en España”  
de CEPES – Confederació Empresarial Espanyola 
de l’Economia Social

https://reas.red/
https://www.cepes.es/files/publicaciones/120.pdf
https://nesi.es/wp-content/uploads/2019/07/Otro-consumo-para-un-futuro-mejor-Informe-visual.pdf


duRAnt l’Any 2021 
s’hAn REAlItzAt novEs 
col·lABoRAcIons I 
s’hAn gEnERAt nous 
MAtERIAls soBRE 
AssEguRAncEs 
ètIquEs I solIdàRIEs 

guIA pER A lA 
contRActAcIó púBlIcA 
dE sERvEIs fInAncERs 

ètIcs I solIdARIs
El segell europeu EthSI 

d’assegurances ètiques forma 
part de la guia i de les propostes 

per a la contractació pública 
responsable de serveis financers. 
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GUÍA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE  

SERVICIOS FINANCIEROS ÉTICOS Y SOLIDARIOS

Papeles del Observatorio de las Finanzas Éticas

dossIER AltERnAtIvAs 
EconóMIcAs

S’ha col·laborat en l’elaboració 
del primer Dossier sobre 

Assegurances Ètiques.

pARtIcIpAcIó Al BBf 
fIntEch – hAckAthon 

IntERnAcIonAl – 
fInAnzAs sostEnIBlEs

Ponència sobre “Transparència 
i bones practiques a les 

companyies d’assegurances”.

BARÒMEtRE dE 
lEs fInAncEs ètIquEs 

S’ha col·laborat en la renovada secció 
d’assegurances ètiques de l’informe anual 

sobre les finances ètiques a Espanya.

pARtIcIpAcIó A 
nEgocIos tv 

Entrevista a Negocios TV 
detallant dades de les 
assegurances ètiques.

càpsulEs 
InfoRMAtIvEs

S’han realitzat diverses 
càpsules informatives 
sobre el segell EthSI.

MEMÒRIA 2021

pARtIcIpAcIó A 
un pRogRAMA dE 
socIAl InvEstoR 

Entrevista a Social Investor i 
realització del podcast sobre 

les finances ètiques.

Fets rellevants

https://fets.org/papers-observatori/
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/dossier/seguros-en-disputa
https://www.saiolan.com/es/2021/06/14/hack-disrupt-el-evento-que-conecta-emprendedores-para-reimaginar-las-finanzas-y-los-seguros/
https://fets.org/barometre/
https://www.youtube.com/watch?v=vfM8GsAMCe8
https://www.youtube.com/channel/UCsCyD7xGFK9vwRLJ-Eki8Qw/playlists
https://www.socialinvestor.es/entorno/podcast-el-boom-de-las-finanzas-eticas/


sEnsE voluntAt dE sIMplIfIcAR 
A unEs poquEs dAdEs Els 
vAloRs, Els IMpActEs I  
lEs cARActERístIquEs dE  
lEs EntItAts REgIstRAdEs pEl 
sEgEll EthsI, és IMpoRtAnt 
MostRAR I dIfondRE AlgunEs  
dE lEs xIfREs Més dEstAcAdEs.

Les assegurances 
ètiques en xifres  

Asseguradores i mutualitats registrades

30% 
de dones en  
càrrecs directius

2.080 
persones treballadores a les 
entitats d’assegurances ètiques

4,4M
de pòlisses gestionades 
per asseguradores ètiques

14M
de primes 
intercedides

en 
primes que 
representa 

del volum total 
de primes a 
Espanya

1.632M 
2,7%

100% 
d’energia renovable al 70% 
de les entitats registrades 

16
productes 
registrats

rati salarial 
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3.200M 
en inversions que incorporen (o estan 
en procés d’incorporació de) criteris 
de selecció ètics 

C
or

re
do

rie
s registrades 

55% 
de dones 
en càrrecs 
directius
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Entitats registrades 
2021

ARÇ
Corredoria que aposta per la gestió integral 
d’assegurances per a particulars, empreses 
i organitzacions, incorporant els valors del 
mutualisme, l’equitat i la transparència en la 
seva oferta de productes. 

MUTUACAT
Es una mútua de previsió social que es va crear el 
1969 en base a un model econòmic col·laboratiu 
sense ànim de lucre on els beneficis es 
reverteixen en la millora dels serveis. Ofereixen 
assegurances de salut i prestacions econòmiques 
amb l’objectiu de contribuir al benestar i la 
qualitat de vida dels mutualistes. 

ASSENUR
Corredoria que busca la protecció total de 
les usuàries i els seus béns. Amb un tracte 
molt personal i directe que combina amb la 
sensibilització sobre la necessitat i importància de 
consumir finances ètiques i amb la promoció de 
l’Economia Social i Solidària en tots els àmbits.

NORTLAN
Corredoria que busca transformar l’economia 
fent-la més justa. Treballa des d’una perspectiva 
de transparència, igualtat d’oportunitats i 
consum responsable. Aposten per assegurar un 
món millor.

SEGUROS LAGUN ARO
Seguros Lagun Aro és una companyia 
asseguradora que pertany al Grupo Laboral 
Kutxa i està integrada dins el Grupo Mondragón. 
Seguros Lagun Aro ofereix i gestiona serveis per a 
persones, empreses i institucions des dels valors 
de la proximitat, transparència i compromís.

PREVISORA GENERAL
Mutualitat que treballa per ser una alternativa 
a l’assegurança tradicional, posant les 
assegurances al servei de les persones amb 
l’objectiu d’aconseguir una societat més amable 
i solidària.
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https://arc.coop/
https://www.mutuacat.cat/
https://assenur.com
https://www.nortlan.com/
https://www.seguroslagunaro.com
https://www.previsorageneral.com


Entitats registrades 
2021

REAlE sEguRos
Reale Seguros és una companyia asseguradora 
de referencia al mercat espanyol on hi és des de 
1898. Pertany a Reale Group, on la seva matriu 
Reale Mutua Assicurazioni, gairebé arriba a dos 
segles d’història sent la mutualitat asseguradora 
italiana més gran.

cRédIt MutuEl AllIAncE fédéRAlE
Les empreses del Grupo ACM Espanya fonamenten 
la seva reputació i legitimitat en base els principis 
ètics del grup i responent socialment de manera 
activa davant els grups d’interès a Espanya, amb 
les marques Agrupació i Atlantis al capdavant dins 
l’àmbit assegurador. 

sERyEs
Seryes és una corredoria que neix d’un grup 
de cooperatives de treball associat per donar 
servei a les entitats de l’economia social, amb 
vocació d’aportar una gestió ètica i transparent 
al mercat assegurador.

socIAl pARtnERs
Social Partners Corredoria està especialitzada 
en les assegurances per a les entitats socials. 
Social Partners, va néixer amb la visió 
d’esdevenir una corredoria social, recuperant 
els valors essencials de les relacions humanes 
com a base de la seva diferenciació.
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 https://www.reale.es
https://www.tomamosimpulso.com
https://www.seryes.com/
https://socialpartners.org/


ethsi.net
ethsi@fets.org

www.ethsi.net
www.ethsi.net



