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Unitat 9.6 Segle XX a Espanya fins a la guerra civil

•   1900. S’aprova la primera llei d’accidents de treball d’Espanya. També és 
coneguda com a Llei Dato.

La llei estableix per primera vegada la responsabilitat 
objectiva de l’empresari envers el treballador en els casos 
d’accident de treball, i obliga el patró a indemnitzar els 
treballadors que pateixen un acci- dent laboral.
El reglament del mateix any tracta tant de la prevenció de 
l’accident com de la reparació de les seves conseqüències.
Els empresaris, per assegurar el compliment de les 
obligacions que la Llei els imposa, decideixen associar-se 
entre ells i constituir les primeres mútues d’accidents de 
treball.
S’obliga el govern a publicar les estadístiques d’accidents 
de treball, i es fa una nova regulació de les condicions de 
treball de les dones i dels menors.

•   1903. Es crea l’Institut de Reformes Socials, que absorbeix la Comissió de
Reformes Socials.

•   1922. Es crea una nova llei d’accidents de treball, també coneguda com a llei 
Matos. Substitueix la de 1900 i es desplega per un reglament d’aquest mateix 
any.

•   1926. El Codi de treball recull preceptes de seguretat i higiene.
Es continua amb la filosofia instaurada el 1900 de la 
responsabilitat objectiva.
També obliga a preveure les possibles imprudències del 
treballador com a conseqüència de l’execució continuada 
de treballs.

•   1932. Es publica el Reglament de la Inspecció de Treball. La Inspecció de 
Treball s’encarregarà del control de totes les infraccions en matèria de seguretat 
i higiene.
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•   1932–1933. Es publica el Text refós sobre accidents de treball i el Regla- 
ment d’accidents, respectivament.

Aquesta  normativa  estableix   l’obligatorietat   de 
l’assegurança d’accidents.
En aquests moments, es constitueixen nombroses mútues 
patronals.

•   13 de juliol de 1936. S’aprova la Llei de bases per a la regulació de les 
malalties professionals.

No s’arriba a aplicar a causa de la guerra civil.
Era una norma molt progressista. Introduïa la declaració 
obligatòria de les malalties derivades del treball.
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