
 

   

 

Sobre el Grup Catalana Occident 

El Grup Catalana Occident és un dels líders del sector assegurador espanyol i de l'assegurança de crèdit en el món. Amb un creixement constant i una 
gran implantació, disposa de més de 7.400 empleats, té presència en més de 50 països i dóna servei a més de 4.000.000 de clients. La seva xarxa 
consta de 1.600 oficines i de més de 17.000 mediadors. Actualment, ocupa la cinquena posició en el mercat espanyol i la segona en l'àmbit mundial en 
l'assegurança de crèdit. 
 
 
Si necessita informació addicional 
no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres 
 

 
Carlos González 
c.gonzalez@romanyasociados.es 
Tel. 934 142 340 
 

 
Estefanía R. Fonseca 
estefania.rodriguez@catalanaoccidente.com 
Telf. 935 825 561 
 
 

 
 

 
El resultat consolidat del Grup Catalana Occident assoleix els 97,7 milions 
d'euros durant el primer trimestre del 2020, un 10,4% menys 
 
El volum de negoci creix un 11,3%, fins als 1.486,1 milions d'euros. 
 
El Grup Catalana Occident ha obtingut entre gener i març de 2020 un resultat consolidat de 97,7 milions 
d'euros, un 10,4% menys que durant el mateix període de l'any anterior. Aquest descens es deu a l'evolució 
del resultat tècnic del negoci de crèdit. No obstant això, el volum de negoci del Grup s'incrementa un 11,3%, 
fins als 1.486,1 milions, gràcies al creixement sostingut en el negoci tradicional i l'aportació d'Antares a la 
facturació. 
 
El resultat recurrent del negoci tradicional (les companyies Assegurances Catalana Occident, Plus Ultra 
Seguros, Seguros Bilbao i NorteHispana Seguros) millora un 7,8%, fins als 55,4 milions d'euros, mentre que 
el volum de negoci (total de primes facturades) augmenta un 18% respecte al mateix període de l'any 
anterior, fins als 875,6 milions d'euros.  
 
En aquest increment, destaca l'avenç del 4,3% en multiriscos i del 42,4% en vida per la incorporació 
d'Antares (ram de salut). Cal destacar que sense la contribució d'Antares, el volum de negoci del Grup hauria 
crescut un 2,1%. Així mateix, la ràtio combinada en el negoci tradicional (no vida) assoleix el 89,2%, amb 
una millora de 0,4 p. p. (punts percentuals). 
 
Pel que fa a l'assegurança de crèdit (Atradius Crédito y Caución i Atradius Re), el resultat recurrent se situa 
en els 48,3 milions d'euros, un 23,1% menys en comparació amb el primer trimestre del 2019. Mentrestant, 
el volum de negoci de l'assegurança de crèdit augmenta un 3%, fins als 610,5 milions d'euros. 
 
Així, doncs, el resultat tècnic de l'assegurança de crèdit es redueix un 33,9% respecte al mateix període de 
l'exercici anterior, fins als 57,1 milions d'euros. En conseqüència, la ràtio combinada de l'assegurança de 
crèdit augmenta en 10,1 p. p., fins al 83,1%, motivat en part per un increment de les provisions fetes per la 
Covid-19. 
 
El director general del Grup Catalana Occident, Francisco Arregui, destaca l'evolució positiva del volum de 
negoci del Grup durant els tres primers mesos del 2020 “a causa del creixement en el negoci tradicional i 
l'aportació d'Antares a la facturació”. Davant l'actual entorn econòmic mundial, fruit de la crisi generada 
per la Covid-19, el directiu recalca que “el Grup gaudeix d'una sòlida posició, tant financera com de 
solvència”. La ràtio de solvència estimada del Grup se situa en el 213% a tancament de 2019, davant el 207% 
de 2018. 
 
Els recursos permanents a valor de mercat durant el primer trimestre de 2020 es redueixen un 8,2% 
respecte al tancament de 2019, fins als 4.207,6 milions d'euros. Aquest descens es deu principalment a 
l'evolució dels mercats financers. Per part seva, els fons administrats se situen en els 13.757,5 milions 
d'euros. 
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Accions davant la Covid-19 
 
El Grup Catalana Occident ha anat prenent mesures de manera progressiva i d'acord amb el seu protocol 
d'actuació amb l'objectiu de fer front a la Covid-19 en diferents àmbits: amb la protecció dels seus empleats 
i col·laboradors, garantint la prestació del servei i desenvolupant iniciatives per donar suport als seus 
clients i proveïdors. 
 
En aquest sentit, entre les mesures adoptades hi ha l'ampliació de dates per al pagament dels rebuts, per 
alleujar la situació financera dels seus clients. A més, el Grup ha destinat 20 milions d'euros a bestretes 
sense interessos sobre la facturació de més de 20.000 proveïdors afectats per la Covid-19. 
 
Així mateix, ha fet una donació al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) per impulsar la 
recerca d'una futura vacuna contra la Covid-19 i col·labora amb Save the Children per atendre famílies en 
situació de vulnerabilitat. 
 
En l'àmbit sectorial, el Grup ha contribuït amb una aportació de 2,27 milions d'euros al fons solidari per 
protegir la vida dels professionals sanitaris que es troben en primera línia fent front a la Covid-19. 
 
 

(xifres en milions d'euros) 
 

Magnituds principals 3M2019 3M2020  % var.    
19-20   

12M2019 

  CREIXEMENT         
  Volum de negoci 1.334,9 1.486,1 11,3%   4.547,7 
  - Negoci tradicional 742,1 875,6 18,0%   2.612,4 
  - Negoci assegurança de crèdit 592,8 610,5 3,0%   1.935,3 
  RENDIBILITAT          
  Resultat consolidat 109,1 97,7 -10,4%   424,5 
  - Negoci tradicional 51,4 55,4 7,8%   212,1 
  - Negoci assegurança de crèdit 62,8 48,3 -23,1%   238,2 
  - No recurrent -5,2 -6,0     -25,8 
  Resultat atribuït  98,3 90,2 -8,3%   385,9 
  Ràtio combinada negoci tradicional 89,6% 89,2% -0,4 p.p.   90,4% 
  Ràtio combinada assegurança de crèdit 73,0% 83,1% 10,1 p. p.   73,4% 
         

  12M2019 3M2020  % var.    
19-20  

 

  SOLVÈNCIA       

  Recursos permanents a valor de mercat 4.584,8 4.207,6 -8,2%   

  Provisions tècniques 10.652,1 11.026,0 3,5%  
 

  Fons administrats 14.377,3 13.757,5 -4,3%   

 
            Si vol més informació sobre els resultats, pot consultar www.grupocatalanaoccidente.com  
 


