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1. LA MÚTUA DELS ENGINYERS COM ALTERNATIVA AL 
RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 
(RETA) 

Els Enginyers Industrials col·legiats en algun Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials, d’acord 

a les següents característiques i sempre en l’exercici de la professió, en el moment de l’inici 

de l’activitat podran optar per donar-se d’alta de La Mútua dels Enginyers en lloc del  Règim 

Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), quan per l’activitat que 

desenvolupin calgui estar afiliat al RETA, i per aquesta activitat no hagin estat donats d’alta 

en el RETA amb anterioritat. L’opció per La Mútua dels Enginyers comporta subscriure e l seu 

Sistema Alternatiu al RETA (SAR), integrat per un paquet mínim de prestacions.  

 

2.  MARC LEGAL 

▪ Disposicions addicionals divuitena (DA 18) i dinovena (DA 19) del Reial Decret 

Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General 

de la Seguretat Social (LGSS), 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. 

▪ El Sistema Alteratiu al RETA (SAR) de La Mútua dels Enginyers s’ajusta a la DA 19 

LGSS, oferint als mutualistes, com a mínim, les cobertures de jubilació; incapacitat 

permanent; incapacitat temporal , incloent-hi maternitat, paternitat i risc durant 

l’embaràs; i mort que pugui donar lloc a viduïtat i orfenesa. El SAR opera mitjançant 

el sistema de capitalització individual i la tècnica asseguradora.  

▪ El SAR compleix el requisit de quota mínima establert per la mateixa DA 19 LGSS, 

tenint fixada pel conjunt de les prestacions que l’integren unes quotes equivalents 

al 80% de la quota mínima que hagi de satisfer-se amb caràcter general al RETA.  

▪ 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 resultarà de la seva 

previsió de rendiments anuals, establint-se a aquest efecte diversos trams de 

rendiments nets. Aquesta nova regulació comporta, lògicament, reformular la quota 

mínima del SAR, amb els corresponents nivells de cobertures, respectant en tot cas 

la DA19 LGSS. El  nou marc legal, per altra banda, genera als mutualistes l’obligació 

de comunicar oportunament la corresponent informació sobre els rendiments nets 

obtinguts en l’exercici de la seva activitat professional.  

 

  



3. REQUISITS PER OPTAR PER LA MUTUALITAT COM 
ALTERNATIVA AL RETA 

1. SER ENGINYER INDUSTRIAL 

2. ESTAR ADSCRIT A UN COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA INDUSTRIAL  

3. TREBALLAR COM ENGINYER INDUSTRIAL 

 

4. HISTÒRIA DE LA FUNCIÓ ALTERNATIVA AL RETA DE LA 
MUTUALITAT 

1. La Mutualitat dels Enginyers MPS es va fundar l’any 1959 per a la protecció social dels 
enginyers industrials col·legiats, que com a professionals per compte propi no van disposar 
de seguretat social pública (RETA) fins l’any 1995. Fins llavors, atesa aquesta funció de 
protecció social integral, l’afiliació a la Mutualitat va ser obligatòria.  
 

2. La Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades 
(LOSSP), va fixar el següent marc legal:  a) afiliació obligatòria a la Seguretat Social (RETA) dels 
enginyers amb exercici per compte propi; b) opció a favor dels enginyers d’incorporar-se a la 
Mutualitat com alternativa al RETA, i c) el caràcter en tot cas voluntari de la incorporació dels 
socis a la Mutualitat, que per tant deixava de ser obligatòria. Així ho establien la disposició 
addicional quinzena DA 15 “Integració a la Seguretat Social dels col·legiats en col·legis 
professionals” i l’article 64.3.f), ambdues disposicions de la LOSSP.  
 

Després de sobreviure a diversos canvis legals, la DA 15 LOSSP va quedar finalment derogada 
pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social (LGSS), essent substituïda i desenvolupada per les disposicions 
addicionals (DA) 18 i 19 LGSS, que són les normes fonamentals que actualment regulen el 
sistema alternatiu al RETA de la Mutualitat.  
 

Per Resolució de 24 de juliol de 2007 (BOE 193, de 13 d’agost), la Direcció General 
d’Ordenació de la Seguretat Social va establir que les mutualitats alternatives al RETA que 
actuaven en l’àmbit territorial d’alguns col·legis professionals podien estendre la seva funció 
alternativa al RETA respecte dels demés col·legiats de la mateixa professió en la resta del 
territori espanyol, sempre que les entitats estiguessin autoritzades per a exercir-hi la seva 
funció asseguradora. 
 

Al març de 1999 la Direcció d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS) va informar quines 
eren les 10 mutualitats alternatives al RETA a Espanya,  entre les quals hi havia la Mutualitat 
en l’àmbit territorial de Catalunya. Per Ofici de 20 de novembre de 2008 la mateixa DGOSS 
va reconèixer la Mutualitat dels Enginyers la capacitat de desenvolupar la seva funció 
alternativa al RETA a tot Espanya. Prèviament, l’entitat havia obtingut l’autorització del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, mitjançant Ordre EH/3422/2008, de 3 de novembre (BOE nº 
288 de 29 de novembre), per actuar en determinats rams d’assegurança en tot el territori  
espanyol, sense cap limitació. 
. 
En virtut, doncs, de l’Ordre Ministerial EHA/3422/2008 i de l’Ofici de la DGOSS de 20 de 
novembre de 2008, la Mutualitat dels Enginyers pot actuar com alternativa al RETA a tot 
Espanya per als enginyers col·legiats: tots els professionals de col·legis d’enginyers industrials 
espanyols que no tenien una mutualitat obligatòria (anterior a 1995), poden optar per la 
Mutualitat com alternativa al RETA en el moment d’iniciar la seva activitat professional per 
compte propi. 



5. ESQUEMA DE L'ALTERNATIVA EN FUNCIÓ DEL COL·LEGI 
I L’ALTA DE L’ACTIVITAT 

 
Per els Col·legis de Catalunya l’opció ha existit des de l’any 2000, per la resta de col·legis des del novembre del 2008.  

 

Col·legis professionals que no tenien cap mutualitat alternativa al Règim d'autònoms 

(MADRID, COMUNITAT VALENCIANA I ANDALUSIA ORIENTAL): 

• Inici de l'activitat anterior al 10-11-1995 

Els col·legiats continuen exempts de l'obligació de donar-se d'alta en el Règim d'autònoms 

de la Seguretat Social o l'alternativa mutual, excepte aquells casos que van optar per 

sol·licitar l'alta durant l'any 1999. 

• Inici d'activitat posterior al 10-11-1995 

L’ordre EHA/3422/2008 del Ministeri d'Economia i Hisenda va permetre fer el canvi a la 

mutualitat durant un termini de 6 mesos des de la seva publicació, a partir d’aquell moment 

no es pot fer el canvi. Per contra els que iniciïn una nova activitat podran optar per la 

mutualitat o bé per el RETA. 

  

 

  



6. TEXTOS LEGALS DE CONSULTA 

La Mútua dels Enginyers és una entitat autoritzada per a l’exercici de l’activitat asseguradora 

com alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. Textos 

legals de consulta: 

• Rang: Ordre EHA/3422/2008, de 3 de novembre | Pàgines: 47940-47941 | 

Referència: 2008/19330 | Text: BOE (pdf) 

• Rang: Real Decret | Pàgina: Num 261, Sec I. Pàg 103496, 103497 | Referència: 

8/2015 | Text: BOE (pdf)   

• Rang: Llei, DERROGADA | Pàgina: Núm. 184, Sec. I. Pàg. 87533 | Referencia: 27/2011 

| Text: BOE (pdf)  

• Rang: Llei, DERROGADA | Pàgina:Núm. 268, Pàg. 32559,32560 | Referència:30/1995 

|Text: BOE (pdf) 

  

https://www.mutua-enginyers.com/content/download/3064/46331/file/BOE%20Orden%20EHA%203422%202008.pdf%20/disposition/inline
https://www.mutua-enginyers.com/content/download/3065/46337/file/Reial%20Decret%2008%202015.pdf%20/disposition/inline
https://www.mutua-enginyers.com/content/download/3067/46349/file/Ley%2027%202011%20Derogada.pdf%20/disposition/inline
https://www.mutua-enginyers.com/content/download/3066/46343/file/Ley%2030%201995%20Derogada.pdf%20/disposition/inline


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Via Laietana, 39, 2n -08003 Barcelona 
Tel. 932 954 300 / WhatsApp: 602 002 568 
correu@mutua-enginyers.com  
www.mutua-enginyers.com 

 

Demarcació de Girona 
Narcís Blanch, 39, baixos - 17003 Girona 
Tel. 972 228 789 
girona@mutua-enginyers.com 
Demarcació de Lleida 
Ramon y Cajal, 4 - 25003 Lleida 
Tel. 973 283 737 
lleida@mutua-enginyers.com 
Demarcació de Tarragona 
Mare de Déu del Claustre, s/n - 43003 
Tarragona  
Tel. 977 245 888 
tarragona@mutua-enginyers.com 
Demarcació de Catalunya Central 
Pompeu Fabra, 13, 2n-4a - 08242 Manresa 
Tel. 933 192 204 
manresa@mutua-enginyers.com 
Delegació de la Comunitat Valenciana 
Av. de Francia, 55 - 46023 Valencia 
Tel. 963 319 983 
valencia@mutua-ingenieros.com 
Delegació del Vallès 
Indústria, 18 - 08202 Sabadell 
Tel. 935 560 324 
delegaciovalles@mutua-enginyers.com 
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