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Unitat 9.3
La Revolució industrial, i primera 

meitat del segle XIX

•   Segle XVIII. Amb la Revolució Industrial, hi ha una introducció massiva de 
màquines. Al principi, aquesta època es va caracteritzar per unes condicions de 
treball molt deficients i lesives per als treballadors. Alguns autors van qualificar 
aquestes situacions de “salvatges”.

•   1802. A Anglaterra es promulga la Health & Moral apprentices, act., una 
de les primeres iniciatives per millorar les condicions de treball dels treballadors, 
que tracta de mitigar les extremes condicions de treball dels aprenents en les 
fàbriques.

•   1819. L’industrial britànic Robert Owen prohibeix, en les seves fàbriques 
d’Escòcia, el treball de nens menors de nou anys, i limita la jornada laboral a un 
màxim de dotze hores per als joves de nou a setze anys.

•   1833. A Anglaterra es promulga la Llei Althrop.
Aquesta  llei  limita  el  treball  setmanal  a  un  màxim de 
quaranta-vuit hores per als nens de nou a dotze anys.
Tanmateix, estableix la jornada màxima de dotze hores 
per als joves de tretze a divuit anys.

•   1839. A Alemanya, apareixen  les  primeres regulacions  per als menors 
d’edat.

•   1840. A França, el Dr. Villermé constata, en un treball, la situació de nens i 
nenes de quatre i cinc anys que treballen durant setze hores en unes condicions 
molt dures.

•   1841. A França s’estableix la primera regulació legal.
Prohibició de treballar per als menors de vuit anys.
Jornada  màxima de  vuit  hores  per  als  nens  de  vuit  a 
dotze anys.
Jornada màxima de dotze hores diàries per als joves de 
fins a divuit anys.

•   1843. A Itàlia es prohibeix, per primera vegada, el treball per als menors 
d’edat.

•   1844. A Anglaterra, s’aprova la Great Factory, Act.
Això suposa un avenç important en la prevenció tècnica.
Imposa l’obligació de col·locar tanques i resguards en les 
màquines.
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Fa obligatòria la comunicació dels accidents laborals.
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