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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremi informa de 
l’obligació de fer el 
registre de jornada 
laboral als empleats

Dins de les actuacions de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social es troba el 
control del registre d’horari que han de 
dur a terme obligatòriament totes les 
empreses, ja sigui per quan els empleats  
realitzen hores extraordinàries (article 
35.5 de l’estatut dels treballadors) com 
quan es tracti de contractes a temps 
parcial (article 12.4.c). Sentències re-
cents han confirmat que la jornada de 
tot treballador amb contracte a temps 
complet ha de realitzar-se també dia a 
dia, amb independència de l’efectiva 
realització d’hores extraordinàries, 
considerant que és l’únic instrument 
per poder controlar si existeix o no ex-
cés de jornada. És més, dins de les con-
dicions laborals que poden pactar in-
dividualment les parts contractants en 
matèria de jornada, aquestes no poden 
excedir-se dels límits que estan reco-
llits obligatòriament pel nostre conveni 
col·lectiu de treball. 

La jornada parcial ha de registrar-se 

dia a dia i totalitzar-se mensualment, 
lliurant còpia al treballador juntament 
amb el rebut de salaris del resum de 
les hores realitzades. El registre ha 
de ser diari, indicant l’horari concret 
d’entrada i de sortida de cada treballa-
dor, així com la seva firma o empremta. 
El sistema de registre pot ser triat per 
l’empresa de manera lliure, sempre que 
es garanteixi la fiabilitat i la invariabili-
tat de les dades. Així mateix, cal guar-
dar els resums anuals dels registres de 
jornada durant quatre anys i la compro-
vació del registre ha de poder ser realit-
zada en el mateix centre de treball per 
la Inspecció de Treball. 

Les possibles sancions a què s’en-
fronta un establiment que no dugui a 
terme el registre diari de jornada dels 
empleats van des dels 60 euros per a 
les faltes lleus, entre 626 euros i 6.250 
euros, per faltes greus i, per faltes molt 
greus, des d’un mínim de 6.251 euros 
fins a un màxim de 187.515 euros.

Els models o tipus de registre de la jornada laboral, 
com que la llei no diu res al respecte, seran aquells que 
lliurement determini cada empresa. Aquests poden 
ser manuals, informàtics o electrònics, sempre que 
respectin els requisits de fiabilitat i invariabilitat.
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Durant els pròxims dies els agremiats rebreu un exemplar de la nova Guia 
de serveis i proveïdors del Gremi de Restauració de Barcelona. La publi-
cació mostra els grans avantatges de formar part del Gremi, l’entitat que 
vetlla sempre pels vostres interessos com a restauradors, com a inter-
locutor del sector davant les administracions públiques, i treballa per la 
dinamització del nostre àmbit. En aquest sentit, destaquen les campanyes 
que s’han realitzat durant el darrer any per defensar les terrasses de la 
ciutat i les accions per difondre l’oferta de restauració barcelonina. A més, 

trobareu un ampli llistat de serveis, productes i proveïdors d’interès per 
als vostres establiments amb condicions i ofertes especials per als mem-
bres del Gremi. Aquest any, per primer cop, la Guia inclou vuit històries de 
treballadors de diferents àmbits del sector (petits propietaris, directors, 
sommeliers, gerents, cambrers, pastissers, estudiants, etc.). Els seus 
relats personals exemplifiquen com és el dia a dia per a milers de pro-
fessionals de la restauració, que treballen amb esforç i il·lusió. Les seves 
històries ajuden a donar forma a l’àmplia oferta gastronòmica de la ciutat.

El Gremi envia a tots els agremiats la guia de serveis 2017
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