
GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS                                     IES LA PINEDA

Unitat 9.7 1939-1975 el franquisme

•    1939. Es crea el Cos Nacional de la Inspecció de Treball. Serà l’encarregat 
de la inspecció de tots els aspectes relacionats amb la prevenció dels accidents 
de treball i de la vigilància de les normes de seguretat i higiene.

•   1942. S’estableix la reassegurança obligatòria de tots els riscos d’accidents 
del treball per incapacitat permanent i mort en la indústria, l’agricultura i el mar.

•   1944. Es crea l’Institut Nacional de Medicina i Seguretat en el Treball
(INMST).
•   1944. Es creen els comitès de seguretat i higiene per a les grans empreses i 
les de perillositat especial.

•   1947. Un decret estableix el règim general de les malalties professionals.

•  1948. Es crea l’Escola Nacional de Medicina del Treball, dependent de l’INMST.

•   1956. S’aprova el Text refós de la legislació d’accidents de treball.

•   1956. Es crea el Servei Mèdic d’Empresa.

•   1956. Nova regulació de l’Assegurança d’Accidents de Treball.

•   1959. Es desenvolupa el Servei Mèdic d’Empresa creat l’any 1956.

•   1961–1962. S’inclou la malaltia professional en la cobertura de l’Assegurança 
d’Accidents de Treball.

•   1963. Llei de bases de la Seguretat Social.

–   Estableix un sistema de protecció social únic, 
incorporant en el règim públic, juntament amb la resta de 
les assegurances socials obligatòries, la cobertura de 
l’assegurança d’accidents de treball.
–   En la gestió d’aquesta assegurança, es prohibeix 
l’actuació de les companyies privades d’assegurances.

•   1966. El Text articulat de la Llei de bases de la Seguretat Social, el Decret 
2959/1966, de 24 de novembre i el Decret 1563/67, de 6 de juliol configuren 
les antigues mútues patronals com a entitats col·laboradores de la Seguretat 
Social en la gestió dels accidents de treball i les malalties professionals.
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•   1971. Es publica l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

–   Norma bàsica que regularà les condicions de treball fins 
a la publicació de la Llei de prevenció de riscos laborals.
–   En opinió dels experts, patia de moltes insuficiències i 
carències tècniques, però va contribuir al descens de la 
sinistralitat.

•   1971. Es crea el Pla nacional de seguretat i higiene en el treball, que neix en 
l’àmbit de la Seguretat Social. Va aportar accions, i mitjans materials i 
personals.

•   1975. Es crea el Servei Social. El Pla nacional de seguretat es trans- forma 
en Servei Social.

•   1978. Es crea l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene (INSHT). El
Servei Social es torna a transformar en l’Institut Nacional.
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