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        Art. 40 LLISOS, 

    Infraccions Laborals:

b) Les infraccions greus es 

multen amb 626 a 6250 euros, 

segons la seva graduació.

EL REGISTRE DE JORNADA establert en l'art. 34.9 DE L'ESTATUT
DELS TREBALLADORS, entra en vigor el 12 DE MAIG DE 2019.
Reial decret llei 8/2019, de 8 de marc. CAPÍTOL III (BOE 12 DE MARÇ 2019)

Mesures de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

L'Article 10 del present Reial decret llei �xa el Registre de jornada.

                10.2. Es modi�ca l'article 34 del text 
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, 
afegint un nou apartat 9, amb la següent 
redacció:

«9. L'empresa garantirà el registre diari de 
jornada, que haurà d'incloure l'horari concret 
d'inici i �nalització de la jornada de treball de 
cada persona treballadora, sense perjudici de 
la �exibilitat horària que s'estableix en aquest 
article. Mitjançant negociació col·lectiva o 
acord d'empresa o, en defecte d'això, decisió 
de l'empresari prèvia consulta amb els 
representants legals dels treballadors en 
l'empresa,s'organitzarà i documentarà aquest 
registre de jornada.

L'empresa conservarà els registres a què es 
refereix aquest precepte durant quatre anys i 
romandran a la disposició de les persones 
treballadores, dels seus representants legals i 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.»

                Article 11. Infraccions laborals.

Es modi�ca l'apartat 5 de l'article 7 del text 
refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en
l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d'agost, que queda redactaten els 
següents termes:

«5. La transgressió de les normes i els límits 
legals o pactats en matèria de jornada, treball
nocturn, hores extraordinàries, hores 
complementàries, descansos, vacances, 
permisos,registre de jornada i, en general, el 
temps de treball a què es refereixen els articles 
12, 23 i 34 a 38 de l'Estatut dels Treballadors.»

Ha d’incloure l´horari concret d’inici i �nalització de la jornada de treball

  • Ha de ser de cada persona treballadora.  • Ha de conservar-se durant 4 anys.  • Haurà d’estar a disposició de les persones    treballadores, de les seves representants legals i    de  la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  • S’ha d’organitzar i documentar d’acord estableixi     la negociació col·lectiva o l’acord d’empresa i si     no existeix tal acord, aquesta decisió la prendrà     l’Empresa prèvia consulta amb la representació     legal dels treballadors i treballadores.  • El Govern, a proposta de la titular del Ministeri     de  Treball, Migracions i Seguretat Social, prèvia  consulta amb les organitzacions sindicals i  empresarials més representatives, pot establir   especialitats en les obligacions de registre de jornada, per a aquells sectors, treballs i categories professionals que horequereixin per les seves peculiaritats.

Característiq
ues més impor

tants 

del RD-Llei 8
/2019:
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L'ACCIÓ SINDICAL 

DAVANT EL REGISTRE HORARI:

(Reial decret llei 8/2019 BOE de 12 de maig)

1
2
3

ACCIÓ SINDICAL A DESENVOLUPAR DEPENENT 
DE LA SITUACIÓ CONCRETA:

 En el cas que estigui oberta la negociació del 
Conveni Sectorial o d'Empresa, incorporar-hi el 
REGISTRE DE JORNADA

Sol·licitar per escrit l'obertura de la negociació en 
l'empresa en el cas d'inexistència de regulació en 
el conveni col·lectiu de REGISTRE DE LA JORNADA.

En qualsevol cas, donar un termini prudencial, per escrit amb justificant 
de recepció, que podria ser fins a finals de maig, per al consens en la 
regulació delregistre de la jornada, ADVERTINT QUE PASSAT DIT TERMINI, ES 
PROCEDIRÀ A FORMULAR DENÚNCIES DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL.

a b c d
e

S'ha de garantir la 
�nalitat i veracitat 
de les dades, 
incorporant dades 
objectives i fàcil-
ment veri�cables 
per les persones 
treballadores, RTL 
i la Inspecció de 
Treball.

Els sistemes que 
s'acordin hauran de 
garantir els drets 
relacionats amb la 
dignitat del treba-
llador / a i no entrar 
en contradicció 
amb altres drets.

La utilització de 
dispositius digitals 
per a l'elaboració 
d'aquest registre 
haurà de venir 
prèviament prece-
dit d'una negocia-
ció amb la RLT ga-
rantint els drets per 
als treballadors i 
treballadores reco-
llits en la LOPD.

S'haurà d'acordar la 
manera de lliura-
ment de la informa-
ció diària a cada 
treballador / a, per 
exemple, amb cada 
rebut de salaris, així 
com el resum per 
treballador / a, a la 
RTL AMB UNA 
PERIODICITAT NO 
SUPERIOR A 3 
MESOS.

A l'hora de negociar 
l'organització i docu-
mentació, haurà de 
respectar el que esta-
bleix el calendari la-
boral. Recordem, que 
anualment l'empresa, 
després de la consulta 
i previ informe de la 
representació sindical,
 ha d'elaborar un calen-
dari que comprendrà 
l'horari de treball i 
la distribució anual 
dels dies de treball, 
festius, descansos 
setmanals o entre jor-
nades, i altres dies 
inhàbils, tenint en com-
pte la jornada màxima 
legal o, si s'escau 
la pactada.

REQUISITS PER A UN ACORD:
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