
 
 

                                                                                                                                                    

Instruccions per a autònoms. Mútues col·laboradores 
 
 
 ACTIVA MUTUA 2008 - (núm. 003) 
 ASEPEYO - (núm. 151) 
 EGARSAT - (núm. 276) 
 FRATERNIDAD - MUPRESPA - (núm. 275) 
 FREMAP - (núm. 061) 
 IBERMUTUA - (núm. 274) 
 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS - (núm. 272) 
 MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA - (núm. 011) 
 MUTUA BALEAR - (núm. 183) 
 MUTUA DE ANDALUCÍA Y CEUTA - CESMA - (núm. 115) 
 MUTUA INTERCOMARCAL - (núm. 039) 
 MUTUA MONTAÑESA - (núm. 007) 
 MUTUA NAVARRA - (núm. 021) 
 MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT - (núm. 010) 
 MC MUTUAL - (núm. 001) 
 MUTUALIA - (núm. 002) 
 SOLIMAT - (núm. 072) 
 UMIVALE - (núm. 015) 
 UNIÓN DE MUTUAS, UNIMAT - (núm. 267) 

 

  

http://www.activamutua.es/
http://www.asepeyo.es/
http://www.egarsat.es/
http://www.fraternidad.com/
http://www.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.ibermutua.es/
http://www.mac-mutua.org/
http://www.maz.es/
http://www.mutuabalear.es/
http://www.mutuacesma.com/
http://www.mutua-intercomarcal.com/portal/
http://www.mutuamontanesa.es/
https://www.mutuanavarra.es/
http://www.mutuauniversal.net/
http://www.mc-mutual.com/
http://www.mutualia.es/
http://www.solimat.com/
http://www.umivale.es/
http://www.uniondemutuas.es/


 
 

                                                                                                                                                    

Com saber la mútua d’accidents i cobertures a què s’està adscrit 
 

1.- Mitjançant al document de resolució d’alta de l’autònom. Apartat “Otros Datos” 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                                                                                                                                    

2.- Si no es troba el document d’alta d’autònom. Pàgina web de la Seguretat Social 

Adreça web: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

2.1. Apartat : Sede Electrónica 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio


 
 

                                                                                                                                                    

2.2. Opció: Ciudadanos/Informes y certificados 

 

 
 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.3. Opció: Informe de Datos de cotización RETA 

 

Seleccionar el tipus d’accés amb Certificat Digital  //  Usuario + contraseña // Cl@ve // Vía SMS 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

GUIA PER OPCIÓ. “CERTIFICAT DIGITAL”   

2.4. Marcar “He leído y estoy de acuerdo” i “Continuar”  

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.5. Introduir: Mes: Febrero // Año: ”2020”, que és l’últim mes cotitzat i el de dades més actualitzades 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

 

2.6. Opció: Marcar “Seleccionar” i continuar 

 
 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.7. Opció:  “Pulsar para ver el documento”  

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.8. Descarregar arxiu PDF i guardar a l’ordinador. Veure apartat de Mútua 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

GUIA PER OPCIÓ. “VIA SMS”   

2.9. Introduir : DNI, número afiliació Seguretat Social, telèfon mòbil i data naixament i “aceptar” 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.10 Introduir el códi rebut per missatage SMS i “Acceder”  

 

A partir d’aquesta pantalla tornar al punt 2.4 i seguir les instruccions de les pantalles. 
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