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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
9449

Reial decret 640/2011, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial decret
1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció de riscos laborals del personal
militar de les Forces Armades i de l’organització dels serveis de prevenció del
Ministeri de Defensa.

La Directiva 89/391/CEE del Consell, de 12 de juny de 1989, relativa a l’aplicació de
mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors en la feina,
exclou del seu àmbit d’aplicació determinades activitats específiques de la Funció Pública,
com per exemple ocorre en el cas de les Forces Armades, a causa de les particularitats
inherents a les seves funcions. Ara bé, aquesta Directiva declara que en aquests casos
també cal vetllar perquè la seguretat i la salut dels treballadors quedin assegurades en la
mesura que sigui possible.
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, va transposar
aquesta Directiva a l’ordenament jurídic espanyol. La regla general d’aquesta Llei és
l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals a tots els treballadors, siguin
civils o militars, excloent-ne únicament les activitats de les Forces Armades les peculiaritats
de les quals ho impedeixin. No obstant això, de conformitat amb aquesta Directiva, les
normes que es dictin per regular la protecció i la salut dels membres de les Forces Armades
en l’exercici d’aquestes activitats també han d’estar inspirades en la Llei 31/1995, de 8 de
novembre.
Tenint en compte aquest marc normatiu, el Reial decret 1755/2007, de 28 de desembre,
de prevenció de riscos laborals del personal militar de les Forces Armades i de l’organització
dels serveis de prevenció del Ministeri de Defensa, té per objecte promoure la seguretat i
la salut del personal de les Forces Armades en l’exercici de les seves funcions, mitjançant
el desplegament de les previsions que conté la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i establir
el model i les funcions dels serveis de prevenció en l’àmbit del Ministeri de Defensa.
Per mitjà de la Sentència del Tribunal Suprem de 13 de juliol de 2010 es va anul·lar
l’apartat segon de l’article 2.a) del Reial decret 1755/2007, de 28 de desembre, en entendre
l’alt Tribunal que, atès que el precepte al·ludit preveu que en els centres de treball on
convisquin personal militar i personal civil hi ha d’haver un únic servei de prevenció, les
organitzacions sindicals havien d’haver estat puntualment oïdes a través del corresponent
tràmit d’audiència. Aquest Reial decret té com a objectiu corregir el defecte indicat pel Tribunal
Suprem, per la qual cosa s’ha sotmès a la consulta de les organitzacions sindicals.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb l’aprovació prèvia del
ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 de maig de 2011,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció
de riscos laborals del personal militar de les Forces Armades i de l’organització dels
serveis de prevenció del Ministeri de Defensa.
El paràgraf a) de l’article 2 del Reial decret 1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció
de riscos laborals del personal militar de les Forces Armades i de l’organització dels serveis
de prevenció del Ministeri de Defensa, queda redactat en els termes següents:
«a) Àmbit personal: inclou tot el personal de les Forces Armades excepte el
que preveu l’article 2, paràgraf a), del Reial decret 179/2005, de 18 de febrer, sobre
prevenció de riscos laborals en la Guàrdia Civil.
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Així mateix, inclou els membres del cos de la Guàrdia Civil que prestin els seus
serveis en l’àmbit del Ministeri de Defensa.
En els centres de treball on convisquin personal militar i civil hi ha d’haver un
únic servei de prevenció al qual és aplicable el que preveu el capítol III d’aquesta
norma, sense detriment de les necessàries relacions del servei esmentat amb els
delegats de prevenció o els comitès de seguretat i salut que puguin existir, segons
estableix el Reial decret 1932/1998, d’11 de setembre, d’adaptació dels capítols III i
IV de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, a l’àmbit
dels centres i establiments militars. Les funcions del servei de prevenció esmentat
poden ser exercides indistintament per personal militar, funcionari, laboral o
estatutari.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 9 de maig de 2011.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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