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Qui som?

Grup La Mútua dels Enginyers

La Mútua dels Enginyers, amb més de 60 anys d’experiència
en el sector assegurador i d’estalvi, som una entitat que
proporciona un servei integral a particulars, empreses,
associacions i col·lectius tècnics, tant d'enginyeria com d’altres
disciplines.

El Grup La Mútua dels Enginyers l’integren:
• Mutualitat de Previsió Social
• Serpreco, corredoria d’assegurances
• Crouco, agència de subscripció
• Mutuavalors EAF, empresa d'assessorament financer
• Accel&Grow, acceleradora per a emprenedors
• Variant Work, consulting Agency
• Calzado, Ariet y Asociados, corredoria d’assegurances
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La llibertat de millorar les prestacions que volem
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Prestacions
Seguretat Social

Prestacions
La Mútua dels Enginyers

Asistencia sanitària

• Hospitalització
• Despeses Quirúrgiques
• Malalties Greus
• Assegurança assistència sanitària(1)

Incapacitat temporal • Baixa Laboral

Incapacitat permanent

• Renda d’Invalidesa
• Vida
• Accidents

Lesions permanents no invalidants • Accidents

Jubilació
• Pla d’Estalvi Multinversió
• Plans de Pensions i PPA

Viduïtat
• Vida
• Accidents

Orfandat

• Vida
• Accidents
• Renda d’Estudis

---
• Dependència Severa
• Gran Dependència

(1)A través de SERPRECO, corredoria d’assegurances del Grup Mútua dels Enginyers.
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Plantejament general

• Les cobertures mínimes per a cada enginyer/a autònom/a es fixaran en funció de la previsió de rendiments nets obtinguts
anualment per a la seva activitat professional.

• S’estableixen 6 trams d’intervals de rendiments nets, assignant a cada tram un paquet de cobertures mínimes.

• Tanmateix, s’assigna a cada tram d’interval de rendiments nets una quota mínima mensual.

• Segons la declaració responsable presentada per l’enginyer/a sobre la seva previsió de l’interval d’ingressos nets anuals,
quedarà ubicat en un dels 6 trams.
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TRAM Rendiment net ANUAL

Quota mensual 

mínima Sistema 

Alternatiu RETA

1 Fins a 20.400 € 236,00 €

2 Més de 20.400 € i fins a 27.960 € 256,00 €

3 Més de 27.960 € i fins a 38.280 € 280,00 €

4 Més de 38.280 € i fins a 48.600 € 312,00 €

5 Més de 48.600 € i fins a 72.000 € 336,00 €

6 Més de 72.000 € 400,00 €



Paquets mínims de prestacions segons rendiments nets
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NIVELL DE COBERTURES MÍNIMES PER TRAM 

(aportació mensual en cas de Pla d’Estalvi Multinversió)

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6

Paquet P23-1 Paquet P23-2 Paquet P23-3 Paquet P23-4 Paquet P23-5 Paquet P23-6

Vida Temporal o Vida Inspirit 30.000,00 € 33.000,00 € 36.000,00 € 40.000,00 € 45.000,00 € 50.000,00 €

Baixa Laboral
(franquícia 15 dies)

300,00 € 330,00 € 360,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 €

Renda d'Invalidesa 300,00 € 330,00 € 360,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 €

Renda d'Estudis (fins a 23 anys) 300,00 € 330,00 € 360,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 €

Gran Dependència 300,00 € 330,00 € 360,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 €

Hospitalització 30,00 € 33,00 € 36,00 € 40,00 € 45,00 € 50,00 €

Despeses Quirúrgiques 1 barem 1 barem 1 barem 1 barem 1,5 barem 1,5 barem

Pla d'Estalvi Multinversió
(Menors de 55 anys)

30,00 € 33,00 € 36,00 € 40,00 € 43,00 € 50,00 €

Pla d'Estalvi Multinversió

(A partir de 55 anys)
41,60 € 45,00 € 50,00 € 55,00 € 59,00 € 70,00 €



Altres qüestions
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Regularització anual 
Respecte a les quotes de l’any 
anterior

Canvi de paquet
Flexibilitat

Quota reduïda
80 € / mes
Durant 12 mesos, prorrogables.



Pel actuals enginyers/res adherits al Sistema
Alternatiu al RETA

• Disposaran fins al 31 d’octubre de 2023 per a
remetre a La Mútua dels Enginyers la
declaració responsable sobre la previsió de
rendiments nets corresponents a 2023.

• En funció de la declaració responsable caldrà
regularitzar o no.

• Si a data 31 de desembre de 2022 estan
gaudint d’algun dels paquets reduïts vigents en
aquell moment, mantindran posteriorment els
mateixos paquets reduïts fins a la seva
extinció.
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Règim transitori



Gràcies

Via Laietana 39, 2n

08003 Barcelona

932 954 300

662 991 085

correu@mutua-enginyers.com

www.mutua-enginyers.com

https://www.facebook.com/MutuaEnginyers
mailto:correu@mutua-enginyers.com
http://www.mutua-enginyers.com/
https://www.instagram.com/inspirit_mutua/
https://twitter.com/MutuaEnginyers
https://www.linkedin.com/company/lamutuadelsenginyers/mycompany/?viewAsMember=true


Advertència important
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Aquesta presentació ha estat preparada per La Mutualitat dels Enginyers exclusivament per a la Jornada “Nou sistema de
cotització per a treballadors autònoms de la seguretat social. La Mutualitat com alternativa”, organitzada per EIC (Enginyers
Industrials de Catalunya), del dia 28/11/2022, destinada als seus col·legiats i associats.

Els continguts de la presentació tenen una finalitat merament il·lustrativa i d’orientació general, de forma esquemàtica. No són ni
s'han de considerar en cap cas assessorament jurídic, financer, fiscal, ni opinió legal sobre la matèria.

La Mutualitat no assumeix cap responsabilitat sobre un eventual us inadequat d’aquesta presentació, que no s’ajusti a la seva
finalitat.

Cap dels continguts d’aquesta presentació pot ser copiat, fotocopiat, duplicat o reproduït en cap manera, forma o mitjà, i no és
admissible la seva cita ni la seva transmissió o redistribució a tercers, més enllà dels assistents a la jornada, sense el
consentiment per escrit de la Mutualitat dels Enginyers.


