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1. INTRODUCCIÓ 

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

1.2. 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.  

 

1.3. 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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2. CONTINGÈNCIES COBERTES PER LA MÚTUA DELS 
ENGINYERS  

A l’Annex 1 es detallen, dins de cada contingència coberta per La Mútua dels Enginyers, les diferents 
prestacions incloses en els paquets per ser alternatiu al RETA.  

En el reglament de cada prestació que es troba publicat a la web consta, entre altres condicions, la 
següent informació: 

- Naturalesa i especificacions de la prestació. 
- Imports màxims de cobertura. 
- Límit d’edat de subscripció i extinció de la cobertura. 
- Durada de la cobertura. 
- Exclusions de cobertura i períodes de carència. 
- Condicions per a causar dret a la prestació. 
- Quotes. 

3. TRAMS D’INTERVALS DE RENDIMENTS NETS  

Els trams establerts segons els rendiments nets anuals previstos per a l’enginyer/a autònom/a en la seva 
activitat professional són els següents:  

TRAM Rendiment net ANUAL 

1 Fins a 20.400 € 

2 Més de 20.400 € i fins a 27.960 € 

3 Més de 27.960 € i fins a 38.280 € 

4 Més de 38.280 € i fins a 48.600 € 

5 Més de 48.600 € i fins a 72.000 € 

6 Més de 72.000 € 

En el moment de sol·licitar l’alta com alternatiu al RETA, l’enginyer/a autònom/a presentarà una 
declaració responsable en la que ha de fer constar el tram al qual s’ajusta la seva previsió del seu nivell 
d’ingressos de l’any en curs. Veure a l’Annex 3 el model de declaració responsable. 

El tram que resulti es prendrà com a referència per a establir el paquet mínim de prestacions i quota 
mínima mensual. L’ enginyer/a autònom/a podrà escollir el paquet mínim i quota mínima resultant, o 
qualsevol altre paquet de cobertures i/o quota mensual per sobre dels mínims.  

 

Estimació dels rendiments nets previstos: 

El procediment d’estimació dels rendiments anuals és el següent: 

 

Pels autònoms NO societaris: [Ingressos professionals previstos – despeses previstes fiscalment 
deduïbles] x 0,93 

Pels autònoms societaris: [Ingressos professionals previstos – despeses previstes fiscalment deduïbles] 
x 0,97 
 

 

https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/informacio_corporativa/reglaments_prestacions_mutua
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4. PAQUETS MÍNIMS DE PRESTACIONS SEGONS RENDIMENTS 
NETS   

A l’Annex 2 es detallen els paquets mínims de cobertura de prestacions segons els trams d’interval de 
rendiments nets en què s’ubiqui l’enginyer/a autònom/a. 

Aquests imports mínims es poden augmentar si l’enginyer vol tenir un nivell de cobertura més elevat.  

5. IMPORT MÍNIM DE QUOTES SEGONS RENDIMENTS NETS   

En compliment de la disposició addicional dinovena del Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, l’import mínim de la quota del 
paquet de prestacions alternatives es fixa, com a mínim, en el 80% de la quota mínima que s’hagi de 
satisfer amb caràcter general al RETA. 

La Mútua dels Enginyers estableix els següents imports mínims de quota per a cadascú dels trams 
definits en el punt 3: 

TRAM Rendiment net ANUAL 
Quota mensual 

mínima SAR 

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 €  

Al venciment de cada anualitat la quota es renovarà d’acord a les prestacions contractades 
independentment del mínim que s’estableixi per a l’exercici. No obstant, cada anualitat s’establiran 
aquestes quotes mínimes en base als requisits del primer paràgraf d’aquest punt 5, havent d’actualitzar 
la quota per mantenir La Mútua dels Enginyers com sistema alternatiu al RETA, si aquesta fos inferior. 

6. CANVI DE PAQUET MÍNIM   

En qualsevol moment l’enginyer/a autònom/a podrà remetre a La Mútua dels Enginyers una nova 
declaració responsable amb la finalitat d’adaptar la realitat dels rendiments nets de la seva activitat a la 
previsió que hagi comunicat a través de la declaració responsable inicial.  

Si la nova declaració responsable d’estimació de rendiments nets, implica que l’enginyer/a autònom/a 
s’ubiqui en un tram SUPERIOR, l’enginyer/a autònom/a sol·licitarà les modificacions de prestacions 
necessàries per adaptar-se al nou paquet mínim i quota mínima, o bé a un altre superior. La data 
d’efecte de les modificacions serà, com a molt aviat, la data de sol·licitud del canvi. 

Si la nova declaració responsable d’estimació de rendiments nets, implica que l’enginyer/a autònom/a 
s’ubiqui en un tram INFERIOR, l’enginyer/a autònom/a podrà mantenir el mateix paquet de prestacions, 
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o bé sol·licitar les modificacions de prestacions per adaptar-se al nou paquet mínim i quota mínima, o 
bé a qualsevol altre paquet i/o quota entre el nou mínim exigit i el paquet que tenia subscrit. La data 
d’efecte de les modificacions serà, com a molt aviat, el dia 1 del mes següent al darrer període de 
facturació i en cap cas amb efecte retroactiu. 

7. QUOTA REDUÏDA   

Els enginyers/es autònoms/es que optin per La Mútua dels Enginyers com 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 i quan l’enginyer/a autònom/a aporti un 
declaració responsable en la qual faci constar que els seus rendiments nets o previsió dels mateixos, 
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 els salari mínim interprofessional, 
podrà sol·licitar la suspensió de la quota reduïda i la seva conversió a la quota i paquet minin, o superior, 
que correspongui al tram d’ingressos nets derivat de la declaració responsable de rendiments nets de 
l’any en curs. 

El paquet de prestacions corresponent a la quota reduïda (paquet P23-0) contempla les mateixes 
prestacions del paquet P23-1 indicat a l’Annex 2, excepte la prestació de Renda d’Estudis que no serà 
de contractació obligatòria i la prestació de Vida Temporal o Vida Inspirit que es podrà subscriure per 
un mínim de 6.000 € de cobertura en lloc dels 30.000 €, en el cas de enginyers/es autònoms/es de més 
de 35 anys. Tanmateix, en aquest paquet l’aportació mínima mensual al Pla d’Estalvi Multinversió serà 
de 30 € per a qualsevol edat.  

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 al 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. 

8. REGULARITZACIÓ QUOTA MÍNIMA DE L’ANY ANTERIOR 

Anualment, un cop l’enginyer/a autònom/a conegui exactament els seus rendiments nets de la seva 
activitat per compte propi com a enginyer/a, de l’any anterior, haurà de comparar-los amb la previsió 
d’interval de rendiments nets consignat a la darrera declaració responsable comunicada a La Mútua dels 
Enginyers. 

En el cas que els rendiments nets reals de l’any anterior corresponguessin a un tram d’interval de 
rendiments nets superior al tram consignat en la darrera declaració responsable, l’enginyer/a 
autònom/a ho comunicarà a La Mútua dels Enginyers. La Mútua emetrà la quota de regularització 
calculada com a diferència positiva entre la suma de les quotes anuals que hauria d’haver satisfet segons 
el nou tram i la suma de les quotes efectivament satisfetes. La quota de regularització es destinarà al 
Pla d’Estalvi Multinversió. 
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9. EXCEPCIONS A CONTRACTAR PRESTACIONS 

Els enginyers/es autònoms/es que ja tinguin 60 anys per accedir a la quota mínima no podran contractar 
o modificar les prestacions d'Hospitalització ni Despeses Quirúrgiques. 

Els enginyers/es autònoms/es que ja tinguin 62 anys per accedir a la quota mínima no podran contractar 
o modificar les prestacions de Rendes d’Invalidesa ni Renda d’Estudis, a més de les prestacions indicades 
en el paràgraf anterior. 

Els enginyers/es autònoms/es majors de 66 anys per accedir a la quota mínima només podran 
contractar o modificar la cobertura del Pla d’Estalvi Multinversió. 

Els enginyers/es autònoms/es que iniciïn l’activitat optant per la quota reduïda no hauran de contractar 
la Renda d’Estudis, un cop finalitzada la reducció caldrà que incloguin els fills menors de 23 anys a la 
prestació. A més, si aquests enginyers/es autònoms/es tenen més de 35 anys podran mantenir durant 
el període en reducció la cobertura del Vida o Vida Inspirit en 6.000 €. En aquests casos, no es podrà fer 
ampliacions d’altres cobertures fins tenir el paquet bàsic cobert. 

Sempre que l’alta de la prestació o el suplement d’increment de prestació no estigui d’acord a la política 
de subscripció de La Mútua dels Enginyers, s’excepcionarà la contractació de la prestació i el import que 
falti per arribar a la quota mínima establerta es cobrirà incrementant l’aportació al Pla d’Estalvi 
Multinversió. 

Els enginyers/es autònoms/es que ja tinguin subscrita la cobertura mínima exigida per Renda 
d’Invalidesa, a través de la garantia de la prestació Renda d’Invalidesa Especial (cobertura fins als 65 
anys) i que per tant no tinguin subscrita la cobertura d’Invalidesa Permanent Total per a la professió 
habitual, podran mantenir aquesta prestacions sense necessitat de contractar la nova cobertura. 

10. TERMINI PER OPTAR PER LA MÚTUA DELS ENGINYERS 
COM ALTERNATIVA AL RETA 

Qualsevol quina sigui l’opció escollida, RETA o La Mútua dels Enginyers, aquesta s’ha d’exercir amb 
anterioritat a l’inici de l’activitat per compte propi (alta al cens d’activitat econòmica). Si no s’ha 
manifestat expressament la decisió abans d’iniciar l’activitat, l’Administració pública entén que s’han 
acollit al RETA i podrà reclamar les quotes endarrerides amb els recàrrecs corresponents. 

11. IMPAGAMENT DE QUOTES 

L’impagament de quotes que, d’acord al Reglament de prestacions, comporti la baixa de prestacions, 
implica la baixa del sistema alternatiu al RETA i per tant, d’acord a la normativa, la inclusió al Règim 
Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. 

12. RÈGIM TRANSITORI   

Els enginyers/es autònoms/es que a data 1 de gener de 2023 ja estiguin gaudint del 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.  
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Si la declaració responsable d’estimació de rendiments nets, suposa que l’enginyer/a autònom/a 
s’ubiqui en un tram que correspongui a un paquet de prestacions mínimes més elevat i/o una quota 
mensual mínima més elevada a la que estigui fent efectiva, l’enginyer/a autònom/a sol·licitarà les 
modificacions de prestacions necessàries per adaptar-se al nou paquet mínim i quota mínima, o bé a un 
altre superior. Tanmateix La Mútua dels Enginyers emetrà la quota de regularització del 2023 calculada 
com a diferència positiva entre la suma de les quotes anuals que hauria d’haver satisfet segons el tram 
en que l’enginyer/a autònom/a ha quedat ubicat, i la suma de les quotes efectivament satisfetes. La 
quota de regularització es destinarà al Pla d’Estalvi Multinversió. 

Si la declaració responsable d’estimació de rendiments nets, suposa que l’enginyer/a autònom/a 
s’ubiqui en un tram que correspongui a un paquet de prestacions mínimes inferior i/o una quota 
mensual mínima inferior a la que estigui fent efectiva, l’enginyer/a autònom/a podrà mantenir el mateix 
paquet de prestacions, o bé sol·licitar les modificacions de prestacions per adaptar-se al nou paquet 
mínim i quota mínima, o bé a qualsevol altre paquet i/o quota entre el nou mínim exigit i el paquet que 
tenia subscrit. 

Aquells enginyers/es autònoms/es que a data 31 d’octubre de 2023, no hagin fet arribar la declaració 
responsable sobre rendiments nets corresponents a l’any 2023, seran ubicats en el tram 1 a efectes del 
paquet mínim de prestacions i de quota mínima per gaudir de La Mútua dels Enginyers com alternativa 
al RETA. 

Aquells enginyers/es autònoms/es que a data 31 de desembre de 2022 estiguin gaudint d’algun dels 
paquets reduïts vigents en aquell moment, mantindran posteriorment els mateixos paquets reduïts, les 
seves quotes i en conseqüència mantindran la durada que tenien prevista en el moment que van 
prendre efecte.  

13. OBLIGACIONS DE L’ENGINYER/A AUTÒNOM/A 

Per adherir-se i mantenir-se en el sistema alternatiu al RETA l’enginyer/a autònom/a està obligat a: 

▪ Complir amb els requisits indicats en el punt 1.1 per gaudir de La Mútua dels enginyers com a 
sistema alternatiu al RETA. 

▪ Aportar, en el moment de la sol·licitud d’alta, la declaració responsable i verídica sobre la previsió 
de l’interval de rendiment net en el que l’enginyer/a autònom/a ubiqui els rendiments nets derivats 
de l’activitat com a enginyer/a per compte propi. 

▪ Complimentar i signar la documentació corresponent a la sol·licitud d’alta en el sistema alternatiu i 
en les prestacions que conformin el paquet que es sol·licita subscriure, rebent de La Mútua dels 
Enginyers tota la informació prèvia relativa a les cobertures, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

▪ Aportar una nova declaració responsable i verídica sobre la previsió de l’interval de rendiment net 
en el que l’enginyer/a autònom/a ubiqui els rendiments nets derivats de l’activitat com a enginyer/a 
per compte propi cada vegada que la previsió de rendiments nets: 

o Es correspongui amb un tram superior d’interval de rendiment net segons la taula barem 
del punt 3. 

o Es correspongui amb un tram inferior d’interval de rendiment net segons la taula barem del 
punt 3, a no ser que l’enginyer/a autònom/a decideixi mantenir un paquet de prestacions 
que sigui com a mínim el requerit per l’interval de rendiments nets consignat a la darrera 
declaració responsable. 

▪ Regularitzar anualment, respecte a l’any anterior, les quotes satisfetes a La Mútua dels Enginyers 
com alternatiu al RETA en el cas que seguint el procediment indicat en el punt 8, s’hagin satisfet 
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quotes inferiors a les mínimes corresponents a l’interval de rendiments nets efectivament obtinguts 
l’any precedent.  

▪ Informar a La Mútua dels Enginyers de l’existència de fills menors de 23 anys en el moment de l’alta, 
i cada cop que sigui pare/mare de nous fills per naixement o adopció, amb la finalitat d’incorporar-
los, si escau, com a persones protegides en la prestació de Rendes d’Estudis. 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors pot derivar en la no admissió o expulsió del 
sistema alternatiu al RETA de La Mútua dels Enginyers. En conseqüència, l’enginyer/a autònom/a podria 
incórrer en una infracció amb la Seguretat Social.  

La Mútua dels Enginyers està exempta de responsabilitat en el cas que l’enginyer s’ubiqui en un tram 
inferior al que correspongui la previsió d’ingressos de la seva activitat com a professional, i també en el 
cas que l’enginyer incompleixi l’obligació, si escau, de regularitzar anualment, respecte a l’any anterior, 
les quotes satisfetes al Sistema Alternatiu al RETA de La Mútua dels Enginyers. 
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ANNEX 1: CONTINGÈNCIES COBERTES i PRESTACIONS  

Contingències Prestacions  

Defunció 

Vida Temporal o Vida Inspirit1 Cobertura de defunció fins a 80 anys (capital).  

Renda d’Estudis  
Cobertura de defunció en cas de tenir fills menors 
de 23 anys (renda). 

Pla d’Estalvi Multinversió Cobertura de defunció (capital o renda). 

Invalidesa Permanent 
Total 

Renda d’Invalidesa 
Cobertura d’invalidesa permanent total per a la 
professió que l’assegurat tingui declarada a La 
Mútua (renda). 

Invalidesa Permanent 
Absoluta 

Vida Temporal o Vida Inspirit1 
Cobertura d’invalidesa permanent absoluta 
(capital) 

Renda d’Invalidesa 
Cobertura d’invalidesa permanent absoluta 
(renda). 

Renda d’Estudis 
Cobertura d’invalidesa permanent absoluta en cas 
de tenir fills menors de 23 anys (renda) 

Incapacitat Temporal 

Baixa Laboral 

Cobertura de la incapacitat temporal amb una 
renda mensual amb 15 dies de franquícia. 

Inclou la maternitat, paternitat, el risc de 
l’embaràs, pròtesis, i reducció de jornada per cura 
de menors a càrrec amb malaltia greu. 

Hospitalització 
Cobertura vitalícia per dia d’hospitalització 
(subsidi). 

Despeses Quirúrgiques 
Cobertura vitalícia per despeses quirúrgiques 
(indemnització). 

Gran Dependència Gran Dependència Cobertura vitalícia per gran dependència (renda). 

Jubilació Pla d’Estalvi Multinversió 

L'import de la prestació és el que resulti del capital 
constituït al Pla d’Estalvi Multinversió (PEM) 
calculat en el moment en què se sol·liciti la 
prestació per l’enginyer/a autònom/a que, en 
qualsevol cas, no podrà ser anterior als 60 anys i 
ha d’implicar el cessament de l’activitat per 
jubilació.  

El capital constituït resulta de la suma de les 
aportacions realitzades i la seva revalorització, 
d’acord a les inversions realitzades en cada 
moment. Possibilitat de renda. 

 

 

1 La prestació Vida Inspirit únicament pot ser subscrita en el cas que l’assegurat tingui menys de 45 anys 
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ANNEX 2: PAQUETS MÍNIMS DE PRESTACIONS PER TRAM D’INGRESSOS NETS  

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

 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 € 
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ANNEX 3: DECLARACIÓ RESPONSABLE RENDIMENTS NETS  

Declaració responsable sobre el nivell de rendiments nets anuals a efectes del compliment del 
requeriment d’ubicar-me en un dels trams d’interval de rendiments nets per assignar-me un paquet 
mínim de prestacions i una quota mínima mensual.  

Marcar les opcions sobre les quals es signa la declaració: 

 Declaració de la PREVISIÓ de rendiments nets per l’any _______ 

En cas de regularització de les quotes de l’any anterior: 

 Declaració del rendiments nets REALS de l’any ________ 
 

[Nom i cognoms …………………………………..…………..], amb DNI / NIE  [………………………………], declaro sota 
la meva responsabilitat que la previsió de rendiments nets derivats de la meva activitat professional 
d’enginyer/a per compte propi, es troba en el següent interval (marcar amb una X): 

PREVISIÓ 

Marcar amb “X” 
el tram que 

correspongui 

REGULARITZACIÓ 

Marcar amb “X” 
el tram que 

correspongui 

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 €  

 

La qual cosa declaro, a [Municipi] de [Data: dd/mm/aaaa] 

Signat: 

 

_________________________ 

SOL·LICITUD i DECLARACIÓ EN CAS DE PRÒRROGA DE QUOTA REDUÏDA 

En el cas d’estar gaudint de la quota reduïda per inici d’activitat, sol·licito la pròrroga de 12 mesos i 
declaro que la previsió dels rendiments nets de l’activitat com a professional per compte propi és 
inferior al salari mínim interprofessional en els anys naturals que abasti l’anualitat del període de la 
pròrroga. 

La qual cosa declaro, a [Municipi] de [Data: dd/mm/aaaa] 

Signat: 

 

Nom i Cognoms_________________________  
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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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