
Paquet mínim de prestacions en cas de quota reduïda

Els enginyers/es autònoms/es que optin per La Mútua dels 
Enginyers com a alternativa al RETA per primera vegada, o que no 
hagin estat d'alta en els últims 2 anys (3 anys en el cas que hagin 
gaudit amb anterioritat de la quota reduïda o de les reduccions 
vigents amb anterioritat a 2023) podran sol·licitar expressament 
l'aplicació d'una quota reduïda de 80 euros mensuals 
durant 12 mesos.

La quota reduïda podrà prorrogar-se 12 mesos sempre 
que l'enginyer/a autònom/a aporti una declaració responsable en la 
qual faci constar que els seus rendiments nets o previsió d'aquests, 
com a treballador per compte propi, no han superat el salari mínim 
interprofessional durant els anys naturals que abasti la pròrroga 
sol·licitada.

En el cas que durant el període de la pròrroga l'enginyer/a autònom/a 
prevegi que els seus rendiments nets anuals durant els anys naturals 
que abasti la mateixa, superaran el salari mínim interprofessional, 
podrà sol·licitar la suspensió de la quota reduïda i la seva conversió a 
la quota i paquet mínim, o superior, que correspongui al tram 
d'ingressos nets derivat de la declaració responsable de rendiments 
nets de l'any en curs.

Un cop finalitzat el període de reducció, el paquet s'adaptarà en 
prestacions i quota als paquets que consten a l'Annex 2 d'acord amb 
el que s'hagi establert per a l'anualitat vigent, i en funció de la darrera 
declaració responsable que tingui constància La Mútua dels Enginyers 
sobre la previsió de rendiments nets.

NIVELL DE COBERTURES 
MÍNIMES 
(aportació mensual en cas de PEM)

Paquet P23-0

Vida Temporal o Vida Inspirit
30.000 € (fins als 35 anys)

6.000 € (a partir dels 36 anys)

Baixa Laboral
(franquícia 15 dies)

300,00 €

Renda d'Invalidesa 300,00 €

Renda d'Estudis (fins a 23
anys)

0,00 €

Gran Dependència 300,00 €

Hospitalització 30,00 €

Despeses Quirúrgiques 1 barem

Pla d'Estalvi Multinversió 30,00 €
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