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Barcelona, 18 de juny de 2019 

 

Distingit/da client/a: 

 

L’objecte de la present Circular és informar-li sobre la publicació per part de la Inspecció de 

Treball del Criteri Tècnic 101/2019, com a continuació de la publicació de la Guia sobre el 

registre de jornada publicada el passat 13 de maig. Aquest Criteri serà aplicable a les 

actuacions inspectores sobre aquesta matèria. 

 

Aspectes principals  

 

Els principals aspectes que desenvolupa aquest Criteri són els següents: 

 

 La gestió del registre de jornada no és una opció per a l'empresari, sinó que es tracta 

d'una obligació de resultat que implica establir fàcticament un registre. 

 

 El que és objecte de registre és la jornada de treball realitzada diàriament. Si bé no 

s'exigeix el registre de les interrupcions entre l'inici i finalització de la jornada diària que 

no tinguin el caràcter de temps de treball efectiu, aquest registre pot organitzar-se de tal 

manera que quedin recollides aquestes interrupcions. La finalitat és que el registre 

reculli una visió adequada i completa del temps de treball, i no recollir les pauses o 

interrupcions podria comportar al fet que es presumeixi que la jornada laboral és tot 

aquella que transcorre entre l'hora d'inici i de finalització de la jornada registrada i seria 

l'ocupador al qual correspondria acreditar que no és així. 

 

 Ha de ser un sistema objectiu, fiable i no modificable a posteriori, en conseqüència, 

no serà acceptable per a acreditar el compliment del registre de jornada l'exhibició de 

l'horari general, el calendari laboral o els quadrants horaris, ja que tots ells es realitzen 

amb anterioritat i determinen la previsió de treball, però no les hores efectivament 

treballades que només es coneixen a posteriori. 

 

 En relació amb el sistema de conservació del registre, res preveu la norma, en 

conseqüència, és vàlid qualsevol mitjà, físic o de qualsevol altre tipus, sempre que 
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garanteixi la fiabilitat i veracitat de les dades registrades. Aquestes dades, hauran 

de romandre físicament en el centre de treball o ser accessible des d’aquest de 

forma immediata, quan així ho sol·licitin els treballadors, els seus representants o 

la Inspecció de Treball i Seguretat Social. En cas que el registre s'instrumenti en 

paper, a l'efecte de conservació podrà arxivar-se en suport informàtic mitjançant 

l’escaneig dels documents originals. 

 

 Que els registres de jornada hagin de romandre a la disposició dels treballadors, 

els seus representants o de la Inspecció de Treball i Seguretat Social no implica 

l'obligació per a l'empresari de lliurar còpies dels mateix, tret que així ho disposi un 

conveni col·lectiu o existeixi pacte exprés en contrari, ni que hagi de lliurar-se a cada 

persona treballadora còpia del seu registre diari. 

 

 Quan el registre de jornada es realitzi per mitjans electrònics o informàtics 

(fitxatge, targeta magnètica o similar, empremta dactilar, mitjançant ordinador…) la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà requerir en la seva visita la impressió 

dels registres corresponents o bé la seva descàrrega o subministrament en 

suport informàtic i en format llegible i tractable. Si el registre es porta manualment, 

la Inspecció podrà recaptar els documents originals o bé sol·licitar còpia 

d’aquests. 

 

Pot consultar el Criteri Tècnic complet en la web del Ministeri de Treball i Seguretat Social fent 

clic aquí. 

 

Els professionals de l'àrea laboral estan a la seva disposició per a qualsevol aclariment o 

ampliació del contingut de la present circular. 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 
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