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REGISTRE DE JORNADA: EL PERQUÈ I EL COM DE TOT PLEGAT 

D’on prové l’obligació de registrar la jornada ?  

Del decret de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat en el treball, amb 

l’objectiu d’evitar la realització d’hores extres no abonades i injustificades. El registre de la jornada 

no és una opció, és un “deure” de l’empresari  

En què consisteix la norma de registre horari? 

- Obligació de registrar diàriament l’horari d’inici i finalització  de la jornada de cada 

treballadora 

- El registre ha de ser organitzat i documentat.  

- La SS pot requerir en qualsevol moment  la documentació sobre el registre, que caldrà 

conservar durant 4 anys  

- El registre ha d’estar a disposició del personal, dels representants dels treballadors, de la SS i 

de la Inspecció de Treball i s’ha d’ubicar físicament en el centre de treball per garantir la 

possibilitat d’accedir en qualsevol moment i de manera immediata. 

Què és el registre de la jornada? 

És una mesura obligatòria per a les empreses per tenir un control efectiu del nombre d’hores reals 

que fan les plantilles (tant la fixa com la temporal). La recollida de dades ha d’incloure:  

- La identitat de la persona treballadora 

- L’especificació de la seva jornada 

- Detall de les hores ordinàries i extres desglossades per dia 

Quan va entrar en vigor l’obligació del registre? 

Va entrar en vigor el dia 13 de maig, tot i que el Ministeri de Treball ha comunicat que la Inspecció 

de Treball donarà un marge a les empreses que no disposin encara d’un sistema de registre de la 

jornada però que acreditin que estan negociant el mecanisme de registre amb la representació dels 

treballadors.  

És obligatòria la negociació? 

La llei d’entrada opta per la negociació col·lectiva o l’acord d’empresa però també diu que si 

aquesta negociació no es conclou amb un Acord,  es pot implantar per decisió de l’empresari , 

prèvia consulta a la representació dels treballadors.  
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I si s’incompleix amb l’obligació del registre horari? 

L’incompliment d’aquesta norma es considera com una falta “molt greu” en matèria de Relacions 

Laborals . L’empresa pot ser sancionada per la Inspecció de Treball amb multes que oscil·len entre 

els 626 i els 6250 euros i que augmenten en cas de reincidència.  

Les sancions no són per cada persona treballadora sinó per a l’empresa en el seu conjunt, que pot 

ser multada tantes vegades com sigui necessari.  

EL REGISTRE HORARI EN EL SECTOR DE BANCA 

Què passa al sector de banca? 

La negociació del registre horari s’està fent  a nivell de Conveni Col·lectiu i la patronal ha  establert 

com a data de finalització el dia 31 de juliol del 2019.  

Des de la representació sindical de BBVA hem sol·licitat negociacions a nivell del Banc per adaptar el 

registre horari a les nostres especificitats. 

De moment el Banc ho delega a la negociació col·lectiva encara que ens ha informat que a nivell 

intern estan treballant en la definició d’un model i que ens aniran informant .  

Des del SEC entenem, que, malgrat la negociació col·lectiva a nivell de sector, el Banc hauria 

d’obrir una negociació paral·lela a BBVA per anar estudiant i preparant la implantació del sistema 

a la pròpia entitat. Esperem que no optin per la implantació unilateral sense negociació, per tal 

d’evitar conflictes de futur.  

Quins elements són els més controvertits? 

- La manera com es fa aquest registre ja que és vàlid qualsevol sistema o mitjà, en suport 

paper o telemàtic, sempre que la informació sigui fiable, immodificable i no manipulable.  

- La definició exacte del que es considera temps de treball efectiu (espais de pausa, descans, 

temps per dinar, permisos...). 

- La manera de fer el registre per respectar la flexibilitat horària i els horaris irregulars. Cal 

tenir en compte que encara que el registre hagi de ser diari , el còmput a efectes de 

determinació del temps treballat es pot fer per seqüències temporals superiors al dia. 

- El còmput dels viatges i desplaçaments de feina (no existeix una regulació clara) 

- El desencaix que hi ha a nivell de Conveni entre la jornada anual pactada (1700 hores) i la 

jornada real en base als horaris pactats.  

Com s’han de compensar les hores extraordinàries? 

Es poden compensar amb salari o amb temps de descans equivalent. 
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Pot l’empresari utilitzar el registre per aplicar mesures disciplinàries als treballadors? 

Si, pot utilitzar-ho per obrir expedients sancionadors si la persona treballadora no compleix amb la 

seva jornada, sempre i quan hagi estat informada prèviament de la possibilitat que s’utilitzi el 

registre amb aquesta finalitat. Però les persones treballadores també el pot utilitzar com a element 

probatori d’incompliments de jornada, descansos o hores extres.  

LA PROPOSTA DEL SEC -CIC 

En les negociacions de Conveni o d’empresa on el SEC-CiC hi sigui present, aquestes seran les 

nostres propostes:  

1- Ajustar el Conveni per tal que la jornada anual regulada (actualment 1700 hores) s’ajusti a la 

baixa perquè quadri amb la jornada resultant dels horaris pactats i que és inferior.  

2- Lligar el registre horari amb el dret a la desconnexió digital (limitació en l’ús de les 

tecnologies digitals). Desconnexió automàtica d’ordinadors, telèfons, tabletes....en el moment 

que s’hagi complert l’ horari o s’hagin fet el nombre d’hores total de la jornada laboral diària. 

Qualsevol temps treballat que sobrepassi les hores de jornada de cada treballador, sol·licitar 

permís per fer nova connexió. 

3- Horaris flexibles: fer el registre en base al nombre d’hores total de la jornada laboral diària en 

què la persona treballadora està connectada.  

4- Baixes /vacances: desconnexió digital total 

5- Formació: no permetre accés fora de l’horari laboral 

6- Reunions: dintre l’horari laboral 

7- Desplaçaments: negociar com es computen els desplaçaments i viatges de feina 

8- Compensació: que el treballador decideixi si vol que li paguin o recuperar-les amb temps 

(vacances) 

Us mantindrem informats 

 

 

 


