37.14 Circular Informativa
NOVA REGULACIÓ DE LES MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA
SEGURETAT SOCIAL
Amb la nova denominació de MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL, la
Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la que es modifica el text refós de la Llei General de la
Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals, publicada al BOE núm. 314, del 29 de desembre, preveu una nova regulació
d’aquestes mútues.
Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social es defineixen com associacions privades
d’empresaris, sense afany de lucre, que tenen per objecte exclusiu la col·laboració en la Gestió
de la Seguretat Social. És en funció de la naturalesa pública de les seves funcions i dels recursos
que gestionen, que aquestes mútues formin part del sector públic estatal de caràcter
administratiu, sense perjudici de la seva naturalesa privada.
Les prestacions i serveis de les Mútues formen part de l’acció protectora del Sistema de
Seguretat Social i la seva col·laboració s’estén a les següents activitats:
a)
b)
c)
d)
e)

La gestió de prestacions econòmiques i d’assistència sanitària, inclosa la
rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències professionals
La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de
contingències comunes
La gestió de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància
natural
La gestió de les prestacions econòmiques per cessament en l’activitat dels
autònoms
La gestió de la prestació per cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu

A partir de l’entrada en vigor de la Llei -1 de gener de 2015- les Mútues Col·laboradores amb la
Seguretat Social no podran desenvolupar ni directament ni indirecta les funcions corresponents
als serveis de prevenció aliens.
És d’esperar que ara que ja ha estat publicada la nova legislació de les mútues i entrarà en vigor
el seu nou règim jurídic, la Generalitat de Catalunya iniciarà el procés de licitació per a
l’adjudicació dels convenis d’associació de les entitats del sector públic amb participació
majoritària de la Generalitat, que van ser prorrogats fins l’1 de juliol de 2015 o fins l’entrada en
vigor de la norma que actualitzés el règim de les mútues si era anterior a aquesta data (veure
circular de CAPSS 26.14).
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