
GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS                                     IES LA PINEDA

Unitat 8.8 Les mútues

Es consideren Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social les associacions d'empresaris i empresàries que, degudament 
autoritzades pel Ministeri de Treball i Immigració i amb tal denominació, es 
constitueixin per col·laborar, sota la direcció i tutela de l'esmentat Ministeri, en 
la gestió de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals del 
personal al seu servei, sense ànim de lucre i amb la responsabilitat 
mancomunada dels seus membres.

Podran així mateix assumir la cobertura de la prestació econòmica per 
incapacitat temporal derivada de contingències comunes ( malaltia comuna i 
accident no laboral) del personal al servei dels empresaris associats, així com 
del subsidi per incapacitat temporal del Règim Especial de Treballadors pel Seu 
Compte o Autònoms i dels treballadors pel seu compte inclosos en el Règim 
Especial Agrari de la Seguretat Social.

El Sistema de la Seguretat Social a Espanya contempla la possibilitat que, per 
a les contingències assistencials i econòmiques d'Accidents de Treball i 
Malalties Professionals i per a les econòmiques per Malaltia Comuna i Accident 
no Laboral, els empresaris o empresàries puguin associar-se per cobrir ells i 
elles mateixos les esmentades contingències. Aquestes associacions són les 
Mútues d'Accidents de Treball. Algunes de les seves característiques 
fonamentals són:

- No tenen ànim de lucre. Si com a resultat de la gestió que realitza una 
Mútua, els ingressos són més grans que les despeses, la diferència es torna a 
la Seguretat Social. Aquest superàvit d'ingressos es denomina excedents i no 
beneficis, com es diu en una companyia privada.
- L'associació de les empreses, públiques o privades, és voluntària. L'empresa 
pot elegir lliurement a quina Mútua associar-se o fins i tot si vol que aquestes 
contingències siguin cobertes per la pròpia Seguretat Social.
-Estan tutelades pel Ministeri de Treball i Immigració. Requereixen de la seva 
autorització per constituir-se. La seva administració econòmica depèn dels 
Pressupostos Generals de l'Estat i els seus comptes són anualment auditats pel 
citat Ministeri.

Per constituir-se han de limitar la seva activitat a la col·laboració anteriorment 
assenyalada, comptar com a mínim amb 50 empresaris/àries associats/des i 
30.000 treballadors/res protegits/des i amb un volum de quotes no inferior al 
qual legalment es determini (en l'actualitat 9 milions de €) i, finalment, prestar 
una fiança que es determina en funció del volum de quotes a cobrar.
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