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Unitat 9.9 Dins la comunitat europea

•   1987. L’Acta única europea, signada a Luxemburg i la Haia, va entrar en vigor 
l’1 de juliol de 1987.

–   Va introduir les adaptacions necessàries per completar el mercat interior.
–   Va modificar el tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea per 
l’anomenada Acta única.

–   L’article 118, apartat A, de l’Acta única europea diu el 
següent: Els estats membres, des de la seva entrada en 
vigor, promouen la millora del medi de treball per 
aconseguir l’objectiu, esmentat  més amunt, 
d’harmonització en el progrés de les condicions de 
seguretat i salut dels treballadors. Aquest objectiu s’ha 
reforçat en el Tractat de la Unió Europea gràcies al 
procediment que preveu per a l’adopció, mitjançant 
directives, de  disposicions  mínimes que s’hauran 
d’aplicar progressivament.

•   1989. Es publica la Directiva europea la 89/391/CEE.
–   És la directiva marc en matèria de prevenció.
–   Estableix l’aplicació de les mesures per 
promoure la millora de la seguretat i de la salut dels 
treballadors en el treball. Conté el marc jurídic 
general en el qual opera la política de prevenció 
comunitària.
–   S’aplica a tots els sectors d’activitat, privats o 
públics, a excepció de determinades activitats 
específiques pròpies de la funció pública i dels 
serveis de protecció civil.

•   1990. S’estableix la denominació de mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

–   La Llei de pressupostos generals de l’Estat canvia la 
denominació de mútues
patronals per la de mútues d’accidents de treball i  
malalties professionals de la Seguretat Social.

•   1995. Es publica el nou Reglament de col·laboració de les mútues en la gestió 
de la Seguretat Social.
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–   Actualment, està en vigor.
–   Incorpora el règim de la gestió per les mútues de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal derivada de 
contingències comunes.

•   1995. Es publica la Llei de prevenció de riscos professionals. És la norma 
bàsica en matèria de seguretat i salut.

•   2000. El mutualisme d’accidents de treball compleix un segle d’existència.

•   2003. Es publica la Llei 54, que modifica part de la Llei de prevenció de ris- 
cos professionals de l’any 1995. No afecta a tota llei, sinó alguns articles.

•   2004. Es permet, als treballadors del règim especial de treballadors 
autònoms, millorar voluntàriament la cobertura per accident de treball i malaltia 
professional, amb la mateixa entitat, gestora o col·laboradora, amb la qual hagi 
formalitzat la cobertura de la prestació econòmica d’incapacitat temporal.

•   2004. Es modifica el Reglament de col·laboració de les mútues de l’any
1995. La modificació respon a la nova cobertura de les contingències 
professionals dels treballadors autònoms.

•   2005. Entra en vigor el Reial decret pel qual es regula el règim de 
funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social com a servei de prevenció aliè.

•   2006. Es publica el Reial decret 6004/2006, que modifica el reglament dels 
serveis de prevenció i el decret de disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció.

Es publica el Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut 
i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al 
soroll. Deroga l’anterior Reial decret 1316/1989 i incorpora, al dret espanyol, la 
Directiva 2003/10/CE del Parlament europeu i del Consell, de 6 de febrer de 
2003, sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a 
l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (soroll).
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