
 

Jornada:  

La Mútua dels Enginyers com alternativa i complement al RETA  

Justificació de la jornada 

El Reial Decret Llei 13/2022, de 26 de juliol, estableix, a partir de 2023, un nou sistema de cotització pels 

treballadors autònoms en funció dels rendiments de les seves activitats econòmiques, de forma que la 

base de cotització resulta de la seva previsió de rendiments nets anuals, establint-se a aquest efecte 

diversos trams de rendiments. Aquesta nova regulació ha comportat, la introducció de canvis en el 

Sistema Alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat que ofereix La 

Mútua dels Enginyers als enginyers i enginyeres col·legiats. 

Davant de l’entorn que vivim en el qual la previsió social de les persones cada cop pren més 

protagonisme, aquesta jornada té l’objectiu de divulgar l’alternativa que ofereix La Mútua dels Enginyers 

als professionals enginyers i enginyeres, al sistema tradicional de cobertures de la Seguretat Social, i 

alhora presentar la Mútua dels Enginyers com a complement de cobertures per aquells professionals 

adherits al RETA, o al Règim General. 

Objectius d’aprenentatge 

▪ Identificar les diferències del Sistema Alternatiu de La Mútua dels Enginyers, respecte a Règim 

Especial de Treballadors Autònoms. 

▪ Conèixer el funcionament del Sistema Alternatiu al RETA de La Mútua dels Enginyers. 

▪ Distingir els avantatges del Sistema complementari al RETA de La Mútua dels Enginyers.  

Públic destinatari 

▪ Enginyers/es que es plantegin exercir la professió per compte propi. 

▪ Professionals adscrits en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) que desitgin conèixer les 

solucions de La Mútua dels Enginyers per a complementar la seva cobertura pública. 

▪ Enginyers/es que estiguin fent servir La Mútua com alternativa al RETA. 

▪ En general, qualsevol persona interessada en conèixer les dues opcions de previsió social pels 

enginyers/es, com a sistemes complementaris o alternatius. 

Programa 

▪ Diferències del Sistema Alternatiu de La Mútua dels Enginyers, respecte a Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. 

▪ Funcionament del Sistema Alternatiu al RETA de La Mútua dels Enginyers. 
▪ Sistema complementari al RETA de La Mútua dels Enginyers. 

Metodologia 

Modalitat: híbrida presencial/online. 

Durada: 45 minuts + precs i preguntes. 

La sessió inclou una part expositiva i una part final de participació dels assistents i de les persones 

connectades per fer preguntes sobre els continguts.  


