09.16 Circular Informativa
LA NOVA REGULACIÓ DE LA JORNADA MÀXIMA DELS TREBALLADORS
NOCTURNS EN TREBALLS AMB RISCOS ESPECIALS O TENSIONS
ESPECIALS
El BOE núm. 183, de 30 de juliol, ha publicat el 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, mitjançant el qual 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.
D’aquesta manera, s’inclou un nou article 33 al capítol IV del citat Reial Decret dedicat al treball
nocturn referit exclusivament a treballadors nocturns que desenvolupin treballs amb riscos
especials o tensions importants.
Així, aquest Reial Decret afegeix el següent:


La jornada màxima d’aquest col·lectiu serà de 8 hores en el curs d’un període de 24
hores durant el qual realitzin un treball nocturn, excepte que sigui inferior d’acord amb
allò previst al capítol III del RD 1561/1995 relatiu a les limitacions de jornada respecte a
treballs en determinades àrees.



Es consideren feines que impliquen riscos especials o tensions físiques o mentals
importants les definides com a tals en conveni col·lectiu o, en el seu defecte, per acord
entre l’empresa i els representats dels treballadors.
 Per tant, el nou article conté una remissió a allò que es disposi mitjançant la
negociació col·lectiva. Degut a la falta de previsió en el I Conveni Col·lectiu de
treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i
centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut i en altres
convenis col·lectius sectorials (àmbit dependència), cada entitat haurà de
valorar la necessitat d’establir per acord quines feines reuneixen aquestes
característiques depenent de la seva activitat.



Es podrà superar la jornada màxima establerta per aquest Reial Decret en els supòsits
següents:
 Quan sigui necessari per preveure i reparar sinistres o altres danys
extraordinaris i urgents (art.32.1 b) RD 1561/1995).
 En el treball a torns, en cas d’irregularitats en el relleu dels torns per causes no
imputables a l’empresa (art.32.1 c) RD 1561/1995).

Barcelona, 01 de setembre de 2016
IMP-P-001

