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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
7338 Reial decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en matèria 
de treball nocturn.

La Comissió Europea ha dirigit al Regne d’Espanya, de conformitat amb l’article 258 del 
Tractat de funcionament de la Unió Europea, el Dictamen motivat 2014/4169 atès que no 
incorpora correctament a l’ordenament jurídic nacional l’article 8 de la Directiva 2003/88/CE, 
de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l’ordenació del temps de 
treball. La base d’aquest Dictamen és la consideració de la Comissió Europea que Espanya 
no ha transposat el límit absolut de vuit hores per al treball nocturn que impliqui riscos 
especials o tensions importants, que preveu l’article 8, lletra b), de la Directiva.

L’article 36.1 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, atorga al Govern la facultat d’establir limitacions i 
garanties addicionals per a la realització de treball nocturn en certes activitats o per una 
categoria determinada de treballadors.

Amb aquest Reial decret es dóna compliment al Dictamen motivat esmentat, i s’incorpora 
plenament a l’ordenament jurídic espanyol aquest aspecte de la Directiva 2003/88/CE, de 4 
de novembre de 2003. Per a això, es procedeix a la modificació del Reial decret 1561/1995, 
de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en el capítol IV del qual, dedicat al 
treball nocturn, s’afegeix un nou article referit exclusivament a treballadors nocturns que 
portin a terme treballs amb riscos especials o tensions importants. Als efectes de la 
determinació dels treballs que s’hagin de veure afectats per la limitació de jornada, i fent ús 
de la possibilitat que preveu l’últim paràgraf de l’article 8 de la Directiva 2003/88/CE, el nou 
article conté una remissió al que disposin a aquest efecte els convenis col·lectius o, si no n’hi 
ha, els acords col·lectius.

Amb caràcter previ a l’aprovació d’aquest Reial decret s’han consultat les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives. Així mateix, s’han consultat les comunitats 
autònomes.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb 
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 29 
de juliol de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades 
especials de treball.

S’afegeix al Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de 
treball, un nou article 33 amb la redacció següent:

«Article 33. Jornada màxima dels treballadors nocturns en feines amb riscos 
especials o tensions importants.

1. La jornada de treball màxima dels treballadors nocturns la feina dels quals 
impliqui riscos especials o tensions físiques o mentals importants ha de ser de vuit 
hores en el curs d’un període de vint-i-quatre hores durant el qual portin a terme un 
treball nocturn, llevat que hagi de ser inferior, segons el que preveu el capítol III.

Als efectes del que disposa aquest article les feines que impliquin riscos 
especials o tensions físiques o mentals importants són les que es defineixen com a 
tals en el conveni col·lectiu o, si no n’hi ha, per acord entre l’empresa i els 
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representants dels treballadors, prenent en consideració els efectes i els riscos 
inherents al treball nocturn.

2. La jornada de treball màxima dels treballadors nocturns que estableix 
l’apartat 1 només es pot superar en els supòsits que preveu l’article 32.1.b) i c).»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.7a de la Constitució 
espanyola, que estableix la competència exclusiva de l’Estat en matèria de legislació 
laboral, sense perjudici de la seva execució per part dels òrgans de les comunitats 
autònomes.

Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol l’article 8.b) de la Directiva 
2003/88/CE, de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l’ordenació del 
temps de treball.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de juliol de 2016.

FELIPE R.

La ministra d’Ocupació i Seguretat Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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