NOTA INFORMATIVA ALTERNATIU AL RETA
La MUTUALITAT DELS ENGINYERS, M.P.S. (d’ara endavant, la Mútua), amb domicili social a via Laietana, número 39, 2a planta, de Barcelona (Espanya), lliura aquesta Nota informativa a
la persona subscriptora sotasignant que opta per La Mútua com sistema de previsió alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms (d’ara endavant, RETA).
1. Regulació legal
La disposició addicional divuitena i dinovena, sobre l’enquadrament dels professionals col·legiats i l’ àmbit de protecció de les mutualitats de previsió social alternatives al règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'oc tubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la
Seguretat Social.
2.

Elecció de La Mútua com opció alternativa al RETA: definició de conceptes
CONCEPTE

DEFINICIÓ

Declaració de no tenir fills
menors de 23 anys

El paquet alternatiu al RETA requereix inscriure’s a la cobertura de Rendes d’Estudis donant cobertura als fills de la persona mutualista
menors de 23 anys. En cas de no subscriure-la caldrà declarar que no té fills menors de 23 anys. La persona mutualista es compromet a
subscriure la prestació de R. d’Estudis pels fills que tingui i mentre siguin menors de 23 anys.

Ajust de quota al mínim

Aquesta opció permet, en cas d’alta o modificació del Paquet Alternatiu mantenir com a criteri la quota mínima, ajustant l’aportació
destinada a la jubilació. L’ajust només es realitzarà en el moment de l’alta i com a conseqüència de que passat el procés de selecció la quota
resultant sigui superior a la simulada abans d’aquest procés.

Requisits Generals

Per poder utilitzar La Mútua com alternativa al RETA cal que la persona mutualista, Enginyera Industrial, estigui inscrita al Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrial corresponent. Exercir l’activitat de persona Enginyera Industrial i no haver estat adscrita al RETA per aquest motiu.

Homes menors de 30 anys i
dones menors de 35 anys que
inicien l’activitat o fa més de
2 anys sense activitat

D’acord a la normativa actual de la Seguretat Social i la seva adaptació a La Mútua podran acceptar la quota reduïda. En aquest cas les
prestacions aniran en consonància amb aquesta quota. Mentre duri la quota reduïda, la prestació de Renda d’Estudis, no serà obligatòria, un
cop exhaurit el termini màxim d’acolliment a la reducció, caldrà regularitzar la situació, en el cas de tenir fills menors de 23 anys.

Funcionament Paquet P1 plus
(Paquet P1 per a altes
anteriors a l’1/1/2018)

Aquest paquet contempla les mateixes prestacions que el paquet alternatiu aprovat per junta, excepte la prestació de Renda d’Estudis que
no serà obligatòria. La quota alternativa del Paquet P1 plus (i del paquet P1) contemplarà la següent reducció:
Primers 12 mesos (6 mesos per altes anteriors a l’1/1/2018): reducció del 80% de la quota (sempre que es compleixi la condició de paquet
mínim)

(Reducció per a homes
menors de 30 anys o dones
menors de 35 anys)

Següents 6 mesos: reducció del 50% de la quota (sempre que es compleixi la condició de paquet mínim)
18 mesos consecutius, fins el mes 36 des de l’alta (fins el mes 30 per altes anteriors a l’1/1/2018): reducció del 30% de la quota (sempre que
es compleixi la condició de paquet mínim).
Cada anualitat La Mútua fixarà les quotes mínimes d’aquest trams i paquets, per unificar-la.
Es podran inscriure a aquest paquet els homes menors de 30 anys o dones menors de 35 que no hagin estat donats d’alta a La Mútua com
alternatius al RETA o que faci més de 2 anys sense activitat.

JUBILACIÓ PEM vinculat
alternatiu al RETA

El Pla d'Estalvi Multinversió (PEM), que també contempla la garantia de mort, es podrà rescatar a partir dels 60 anys d'edat en qualsevol
moment quan la persona subscriptora hagi cessat en la seva activitat professional.

3. Baixa com alternatiu al RETA
✓ Comunicació escrita per part de la persona mutualista (es facilitarà full de
baixa)

✓ Cobrament de prestacions relatives a:
o Incapacitat permanent

4. Paquet mínim establert:
✓ Per als enginyers que s’acullin a l’alternativitat al RETA de La Mútua fins als 59
anys:
Inscrita al Registre d´Entitats Asseguradores i Reasseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau P-3159.

Mutualitat dels Enginyers MPS, NIF V-08430191/Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 73, volum 38.168 full núm. B-87.907, Inscripció 1a.

✓ Impagament de les quotes de La Mútua i/o del Pla d’Estalvi Multinversió.
✓ Incompliment de les condicions establertes en relació a les prestacions
necessàries o la quota mínima establerta en aquestes prestacions.

PRESTACIONS

o

Defunció

o

Jubilació

En cas que la quota corresponent la persona mutualista resulti inferior al mínim legal (el
80% de la quota mínima del RETA), aquest haurà d’incrementar l’import cobert de les
prestacions que consideri més oportú o les aportacions al Multinversió de manera que
la quota total a satisfer compleixi el mínim legal en cada moment.

IMPORTS COBERTS

Vida Temporal: Mort i Invalidesa (IPA)

30.000 €

Baixa Laboral (de 15 dies a 2 anys)

300 €/mes

Rendes d’Invalidesa (IPA i IPT)

300 €/mes

Hospitalització

30 €/dia

Despeses Quirúrgiques:

1 cop el barem

Renda d‘Estudis: Mort i Invalidesa (IPA) (1)

300 €/mes

Gran Dependència

✓

Per a les persones enginyeres que s’acullin a l’alternativitat al RETA de La Mútua
a partir dels 60 anys, s’adaptaran les prestacions en funció de les seves
circumstàncies, sempre resultant un nivell mínim de quotes i aportacions a La
Mútua del 80% de la quota mínima del RETA.

Signatura de la persona subscriptora fFechas4:

300 €/mes
Fins 54 anys: 360 €/any
De 55 a 60 anys: 500 €/any

Pla d’Estalvi Multinversió:
Aportació anual mínima

Nom i Cognoms:

(1): En cas que es tinguin fills menors de 23 anys.
IPA: Invalidesa Permanent i Absoluta o IPT: d’Invalidesa Permanent i Total.
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Via Laietana, 39, 2n.
Narcís Blanch, 39 baixos
17003 Girona Tel.972 228 789
girona@mutua-enginyers.com
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Ramón y Cajal, 4
25003 Lleida Tel.973.283.737
lleida@mutua-enginyers.com

Fax 933 100 638

correu@mutua-enginyers.com

Ntra. Sra. del Claustre, s/n
Pompeu Fabra, 13, 2n.a.
43004 Tarragona Tel.977.245.888 08242 Manresa Tel. 933 192 204
tarragona@mutua-enginyers.com manresa@mutua-enginyers.com

www.mutua-enginyers.com

Av. de Francia, 55
46023 València Tel 963.319.983
valencia@mutua-enginyers.com

Indústria, 18
08202 Sabadell Tel.935 560 324
sabadell@mutua-enginyers.com

