
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 73  Dijous 26 de març de 2009  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5032 Reial decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar de l’exposició a 
vibracions mecàniques.

El Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar de l’exposició a vibracions 
mecàniques, va suposar la transposició al dret espanyol de la Directiva 2002/44/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre les disposicions mínimes 
de seguretat i salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents 
físics (vibracions), i va ser publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el dia 5 de novembre 
de 2005.

La Directiva, aplicable a les activitats en què els treballadors estiguin o puguin estar 
exposats a riscos derivats de vibracions mecàniques com a conseqüència de la seva feina, 
establia a l’article 3 els valors límit d’exposició i els valors d’exposició que donen lloc a una 
acció, tant per a la vibració transmesa al sistema mà-braç, com per a la vibració transmesa 
al cos sencer. A l’article 5.3 s’especificava, a més, que «els treballadors no han d’estar 
exposats en cap cas a valors superiors al valor límit d’exposició», i afegeix que «si, malgrat 
les mesures adoptades per l’empresari en aplicació del que disposa la present Directiva, 
se supera el valor límit d’exposició, l’empresari ha de prendre mesures immediatament per 
reduir l’exposició a nivells inferiors a l’indicat valor límit. Així mateix, ha de determinar les 
causes per les quals s’ha superat el valor límit d’exposició i modificar en conseqüència les 
mesures de protecció i prevenció, per evitar que es torni a sobrepassar.»

Però la mateixa directiva establia un període transitori respecte al compliment del que 
disposa l’esmentat article 5.3, basat en el reconeixement que determinats equips no 
permeten respectar els valors límit d’exposició, fonamentalment a causa de dificultats 
tecnològiques. Així, a l’article 9 especificava que «pel que fa a l’aplicació de les obligacions 
que preveu l’apartat 3 de l’article 5, els estats membres, amb la consulta prèvia als 
interlocutors socials d’acord amb la legislació o els usos nacionals, poden disposar d’un 
període transitori màxim de cinc anys a partir del 6 de juliol de 2005 quan s’utilitzin equips 
de treball que s’hagin posat a disposició dels treballadors abans del 6 de juliol de 2007 i 
que no permetin respectar els valors límit d’exposició, tenint en compte els últims avenços 
de la tècnica i/o la posada en pràctica de mesures d’organització. Quant als equips utilitzats 
en els sectors agrícola i silvícola, els estats membres poden prorrogar fins a quatre anys 
el període transitori màxim.»

Al seu torn, el Reial decret 1311/2005 estableix a l’article 3 els valors límit d’exposició 
i els valors d’exposició que donen lloc a una acció, tant per a la vibració transmesa al 
sistema mà-braç, com per a la vibració transmesa al cos sencer, d’acord amb els que 
determina la directiva. A més, l’article 5.3 del Reial decret especifica, de la mateixa manera 
que la directiva, que els treballadors no han d’estar exposats en cap cas a valors superiors 
al valor límit d’exposició. En cas que se superi el valor límit d’exposició, malgrat les mesures 
adoptades per l’empresari, aquest ha d’adoptar les disposicions oportunes per reduir 
l’exposició a nivells inferiors a l’esmentat valor límit, determinar les causes que han donat 
lloc a la superació i modificar les mesures de prevenció i protecció de manera que s’eviti 
aquesta superació.

A l’hora de determinar els períodes transitoris, la norma espanyola de transposició va 
optar per no esgotar inicialment els terminis establerts per la directiva. En efecte, en el 
moment de portar a terme la transposició, tant durant els treballs preparatoris de la norma 
espanyola en què es van rebre informes sobre aquesta qüestió per part dels diversos 
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departaments ministerials amb competències en la matèria, com posteriorment, durant la 
fase de consulta als interlocutors socials, es va acordar que la norma espanyola de 
transposició no abracés tot el període transitori ofert per la directiva per al compliment de 
l’article 5.3. Tanmateix, amb l’objecte de no perdre l’opció dels períodes transitoris que la 
directiva concedeix, atesa la possibilitat que en els períodes establerts pel Reial decret els 
avenços de la tècnica i les mesures d’organització seguissin sense permetre el respecte 
dels valors límit, el Reial decret va establir que el Govern, en vista dels estudis realitzats 
per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, i amb la consulta prèvia a les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives, procediria a la modificació del 
Reial decret determinant la data d’aplicació de les obligacions que preveu l’apartat 3 de 
l’article 5, per a la qual cosa podria prorrogar els terminis fins als permesos per la 
Directiva.

Doncs bé, vençut el termini que estableix la disposició transitòria única i valorats els 
estudis tècnics elaborats per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, així 
com les consideracions realitzades pels departaments ministerials afectats, es conclou 
que no tots els equips de treball posats a disposició dels treballadors del nostre país abans 
del 6 de juliol de 2007 estan en condicions de permetre l’aplicació del que disposa el Reial 
decret respecte dels valors límit, fet que obliga a prorrogar els terminis a què es refereix el 
paràgraf primer de la disposició transitòria.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives i ha estat escoltada la Comissió Nacional de 
Seguretat i Salut en el Treball.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Treball i Immigració i de Sanitat i Consum, 
amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de març 
de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció 
de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin 
derivar de l’exposició a vibracions mecàniques.

La disposició transitòria única del Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la 
protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin 
derivar de l’exposició a vibracions mecàniques, queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria única. Normes transitòries.

Quan s’utilitzin equips de treball posats a disposició dels treballadors abans 
del 6 de juliol de 2007 i que no permetin respectar els valors límit d’exposició tenint 
en compte els últims avenços de la tècnica i/o la posada en pràctica de mesures 
d’organització, les obligacions que preveu l’article 5.3 no són aplicables, en els 
termes de l’article 9 de la Directiva 2002/44/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 de juny de 2002, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (vibracions), fins 
al 6 de juliol de 2010 i, en el cas particular dels equips utilitzats en els sectors 
agrícola i silvícola, fins al 6 de juliol de 2012.

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, com a òrgan cientificotècnic 
especialitzat de l’Administració General de l’Estat, en l’exercici de la seva funció de 
recerca, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals de conformitat 
amb l’article 8 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, 
ha de realitzar, abans del 31 de desembre de 2011, estudis tècnics especialitzats en 
matèria de vibracions mecàniques en els sectors agrícola i silvícola, tenint en compte 
l’estat de la tècnica i l’experiència obtinguda en altres estats.
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En vista dels estudis, el Govern, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives, ha de procedir a la modificació d’aquest Reial decret 
per determinar la data definitiva d’aplicació de les obligacions que preveu l’article 5.3 en 
els sectors agrícola i silvícola, i pot prorrogar per a aquests sectors els terminis a què es 
refereix el paràgraf primer d’aquesta disposició transitòria en els termes de l’article 9 de la 
Directiva 2002/44/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre 
les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’exposició dels treballadors als 
riscos derivats dels agents físics (vibracions)».

Disposició derogatòria única. Abast de la derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa el present Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.7a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de legislació laboral.

Disposició final segona. Habilitació reglamentària.

S’autoritza els ministres de Treball i Immigració i de Sanitat i Consum, en l’àmbit de les 
seves respectives competències i amb l’informe previ de la Comissió Nacional de Seguretat 
i Salut en el Treball, per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació 
del que estableix el present Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 13 de març de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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