Benvolguts Clients,

Us informem que el Reial Decret Llei 8/2019 de 12 de Març, ha introduït una
important novetat en les obligacions de control i compliment de la Jornada de Treball, que
serà vigent a partir del proper dia 12 de Maig de 2.019; si bé amb la salvetat que tot i que
està aprovada, encara ha de ser convalidada pel Congrés durant la primera quinzena del
mes d’abril.
Aquesta novetat consisteix en l’obligació de que totes les empreses estableixin un
sistema de Registre Diari de Jornada de tots els seus treballadors, tant a temps parcial
com a temps complet.
Des d’un punt de vista pràctic, es tractarà de que l’empresa estableixi un sistema
que permeti registrar de forma exacta les hores d’inici i final de les jornades dels
treballadors, inclús les aturades per dinar en el cas de torns partits.
Les empreses hauran de realitzar el registre de forma diària, i generar un document
de resum mensual, que caldrà conservar durant quatre anys, a efectes que bé Inspecció
de Treball, bé els propis treballadors, els puguin requerir.
Cal esmentar que la norma no estableix un sistema concret de registre, sinó que ho
deixa obert a la negociació amb els representants dels treballadors, o a la pròpia decisió
empresarial prèvia consulta, de forma que a l’espera de possibles futurs criteris d’Inspecció
de Treball, el sistema a utilitzar serà lliure, sempre que s’assoleixi l’objectiu de claredat i
transparència en el Registre.
En qualsevol cas, com és habitual, quedem a la vostra disposició per qualsevol
altra informació i/o aclariment al respecte.
De la mateixa manera, us comuniquem que comptem amb col·laboradors a qui us
podem adreçar de cara a l’establiment i instal·lació de les aplicacions i eines necessàries
per posar en marxa el Registre.
Tot esperant que el què us hem transmès sigui del vostre grat, aprofitem per
saludar-vos.
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