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RESUM DEL CONTINGUT 
 
La legislació laboral està en continua modificació, alteració i adaptació a les noves formes de 

la societat, familiars i els avenços tecnològics; fets que tenen repercussió en les relacions 

laborals, el dret del treball i la Seguretat Social. Mitjançat el present treball analitzo des de la 

branca del dret del treball la obligació del registre de la jornada laboral, la qual ha entrat en 

vigor recentment a Espanya. L’objectiu del treball és l’anàlisi previ dels conflictes que ha creat 

la redacció obsoleta de la normativa aplicable a la matèria abans de la implantació d’aquesta 

obligació.  

El cos del treball està estructurat en tres parts. La primera, explico la duració del temps de 

treball, concretament la jornada de treball i els elements que la formen. La segona part, és 

l’estudi de la doctrina jurisprudencial de diferents tribunals nacionals anterior a l’actual 

obligació empresarial de registrar cada dia l’entrada i la sortida dels treballadors i la recent 

ratificació del Tribunal Europeu. Per concloure, com afecta l’excés de dedicació a la feina als 

treballadors en la vida personal i a la salut.  

Paraules clau: registre de la jornada, control horari, hores extraordinàries, temps de treball, 

jurisprudència, excés de treball, dret laboral 

 
ABSTRACT  

 
Labor law is in continuous changing, alteration and adapting to new society and familiar forms, 

as well as technologic advances. This fact has an important repercussion to our labor relations, 

labor law and social security. By this final grade work, I analyze from the point of view of the 

labor law the obligation of a work day registration, which has entered into force recently in 

Spain. The focus of the work is making a previous analysis of the conflicts created by and 

obsolete redaction of the applicable law in terms of obligation implication.  

Final grade work has three parts. First one contains the meaning of work-time, specifically the 

working day and the different elements that conforms it. Second part is dedicated to studying 

previous jurisprudence doctrine of different national courts and European Court ratification too. 

In final part, we will talk about how it affects the excess off dedication to the work to the 

workers in the personal life ant he health.  

Keywords: registration of the day, time control, overtime, work time, jurisprudence, excess 

work, labor law.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu d’aquest treball és conèixer més en profunditat la matèria d’ordenació del temps de 

treball, referida al registre de la jornada diària de treball que permet saber si s’estan aplicant 

correctament les normes reguladores. 

 

El Consell de Ministres va aprovar el 8 de març del 2019, per proposta del partit socialista 

dirigit per Pedro Sánchez, el Real Decret Llei 8/2019 que modifica el Text Refós de l’Estatut 

dels Treballadors per implantar l’obligatorietat de registrar l’inici i la finalització de la jornada 

laboral. Aquesta reforma laboral ha afectat el desenvolupament del meu treball de final de grau, 

ja que fins al moment, només hi havia jurisprudència controvertida i una qüestió prejudicial que 

va realitzar l’Audiència Nacional al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.  

 

Per tant, aquesta nova regulació estableix de forma específica l’obligatorietat de registrar la 

jornada efectiva diària dels treballadors, que fins al moment, per jurisprudència del Tribunal 

Suprem de Justícia (STS núm, 246/2017, del 23 de març) no s’havia de controlar, només quan 

es realitzaven hores extraordinàries. Anteriorment a aquesta reforma, els diferents Tribunals 

que formen el poder judicial del nostre país han estat en contradicció, ja que l’Audiència 

Nacional en diferents sentències reconeix aquesta obligació empresarial i el Tribunal Superior 

de Justícia en alguna ocasió també.  

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha pronunciat el 14 de maig del 2019 sobre la 

qüestió prejudicial que l’Audiència Nacional va plantejar sobre si a Espanya s’estaven aplicant 

correctament les Directives Europees 2003/88, 89/391 i la Carta de Drets Fonamentals de la 

Unió Europea en referència a l’aplicació a l’ordenació del temps de treball i l’aplicació de 

mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut dels treballadors. El Tribunal Europeu 

dicta a favor del criteri de l’AN, reconeixent l’obligatorietat del registre de la jornada i declarant 

que la jurisprudència espanyola en la matèria controvertida, s’oposa a la normativa comunitària.  

 

El meu interès a analitzar l’ordenament jurídic i la jurisprudència en aquest assumpte ve donat 

perquè fins que no ha entrat en vigor aquesta reforma ha estat tema de debat durant anys. 

Cursant l’assignatura de Dret Sancionador, impartit per una Inspectora de Treball em va sorgir 

la curiositat d’investigar sobre el tema.  
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El desenvolupament del treball s’estructura en dos grans blocs: el primer, compren el marc 

normatiu de la jornada de treball, és a dir, la normativa aplicable (nacional, comunitària e 

internacional), l’evolució històrica que ha tingut, els tipus de jornada, la distribució del temps 

de treball i les vacances anuals. El segon bloc, se centra en l’anàlisi del registre de la jornada 

en basant-se en la doctrina jurisprudencial sobre els conflictes més transcendents. També 

comentant la Instrucció de la Inspecció de Treball del 2016, la resolució del Tribunal Europeu 

i la Guia del Registre de la Jornada laboral publicat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.  

 

Finalment, explico les conclusions a les quals he pogut arribar gràcies a tota la informació 

recopilada en manuals, informes, webs (blocs, portals de notícies, etc.), llibres i sobretot 

normativa i jurisprudència. 

 

2. LA JORNADA DE TREBALL  
 

 
2.1 DEFINICIÓ I CONCEPTES  
 

En la Secció 5 del Real Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós 

de la Llei de l’Estatut dels Treballadors es parla del temps de treball: que compren la jornada; 

les hores extraordinàries; el treball nocturn; treball a torns i ritme de treball; descansos 

setmanals, festes i permisos; i les vacacions anuals.  

 

La jornada de treball fa referència al temps de treball, és a dir, el conjunt d’hores que el 

treballador dedica a portar a terme la prestació de serveis per la qual ha estat contractat. Com 

he comentat anteriorment, la jornada de treball inclou en el temps de treball els descansos 

setmanals, les vacances, els festius, etc. La jornada de treball es refereix tant a les hores 

setmanals, mensuals com anuals dedicades a la prestació de serveis.  

 

Aquest concepte està regulat en diferents normatives: nacionals, de la Unió Europea e 

internacionals.  Segons, Palomeque López, M; Álvarez de la Rosa, M. 2018, l’estructura de la 

regulació de la jornada de treball es configura al voltant de tres fonts de la relació laboral: la 

normativa de l’Estat, els convenis col·lectius i la voluntat de les parts. Aquests obvien que la 

normativa nacional s’ha d’interpretar i ajustar a les disposicions mínimes establertes en les 

directives europees.   
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Els articles 40, 43 i 45 de la Constitució Espanyola regulen l’obligació dels poders públics de 

garantir un sistema d’assistència i prestacions socials, de vetllar per la salut pública i protegir i 

millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Aplicat això en l’àmbit de les relacions laborals, les 

polítiques dels poders públics dedicades a la prevenció de riscos i de la protecció de la salut 

integral dels treballadors les trobem en els articles 5 i 7 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, 

de Prevenció de Riscos Laborals, exigint tant als empleats com empleadors la cura de la 

seguretat e higiene en el treball. Aquesta vigilància de la seguretat i salut dels treballadors es 

realitza mitjançant formació (art. 19 LPRL) dels empleats a càrrec de l’empresari.  

 

En els articles 4.2.d i 5.b de l’Estatut dels Treballadors s’assignen els drets dels treballadors de 

garantir la seva integritat física en el lloc de treball i a l’empresari d’adoptar les mesures de 

prevenció de riscos necessàries per garantir la protecció de la seguretat i salut de les persones 

que estan sota les seves ordres.  

 

Com a normativa comunitària de la Unió Europea sobre la jornada de treball i relacionat amb 

la protecció de la seguretat i la salut, trobem: la Directiva 2003/88/ del Parlament Europeu i del 

Consell; la Directiva 89/391/CEE del Consell i la Carta de Drets Fonamentals. Aquestes lleis 

regulen disposicions mínimes en matèria: d’ordenació del temps de treball (concretament, arts. 

3, 5, 6, 12); les mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut dels treballadors en el 

lloc de treball (arts. 3.d), 5, 6, 7, etc.); establerts com a drets fonamentals la protecció de la 

salut, la seguretat i la dignitat en el treball mitjançant la limitació de la jornada (art. 31), 

respectivament. Per últim, la normativa internacional referida a la jornada de treball es regula 

per l’Organització Internacional de Treball en el Conveni C001 de sobre les hores de treball en 

la indústria, de 1919, que Espanya va ratificar el 22 de febrer de 1929 i el Conveni C030 sobre 

les hores de treball en el comerç i oficines, ratificat a Espanya el 22 d’agost de 1939.  

 

Aleshores, tenint en compte tot el marc normatiu, tant nacional, comunitari com internacional, 

sobre la jornada de treball i la seguretat i salut dels treballadors en el treball, existeixen límits 

legals que s’han de respectar en la prestació de serveis perquè hi ha estudis que demostren que 

un excés de dedicació al temps de treball provoca riscos pels treballadors. La Sentencia del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 7951/1999 reconeix que la causa de l’accident de 

treball patit pel treballador és la prolongació de la jornada i la falta de descans entre jornades.  
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2.2 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA JORNADA DE TREBALL 

 

Espanya és el primer país Europeu que l’any 1919 reconeix legalment la protesta dels 

treballadors d’establir el límit legal de vuit hores diàries de treball o quaranta-vuit en còmput 

setmanal. Aquesta victòria és gràcies a la vaga de “La Canadenca” iniciada el febrer de 19191.  

 

La Canadenca era una empresa de 

subministrament elèctric ubicada a 

l’Ebre que proporcionava energia a 

Barcelona. La revolució es va iniciar 

quan la societat va decidir transformar 

contractes temporals en indefinits i 

conseqüentment reduir els salaris dels 

treballadors beneficiats amb la 

transformació. Els empleats que no 

van acceptar aquestes condicions van 

ser despatxats.  

 

En aquest context es va iniciar la vaga per solidaritat amb vuit treballadors que van estar 

acomiadats dels seus llocs de treball. Aquest moviment estava dirigit per la Confederació 

Nacional de Treballadors (CNT), que gràcies a l’organització i la capacitat de convocatòria del 

sindicat van aconseguir: readmetre als treballadors despatxats sense represàlies, increment dels 

salaris, la jornada laboral de vuit hores i la llibertat dels presos per la vaga2.  

 

La manifestació es va estendre 44 dies. Durant el transcurs d’aquesta, que es va iniciar amb una 

vaga del sector elèctric, deixant sense llum a Barcelona, es van unir a ells els treballadors tèxtils, 

els transportistes, els treballadors de l’aigua i per últim, els treballadors dels ferrocarrils de 

Catalunya. Aquests successos solidaris, que tenen com a finalitat una millora de les condicions 

laborals, van paralitzar la ciutat de Barcelona. 

 
                                                
1 A través d’aquesta vaga s’aconsegueix que el 3 d’abril de 1919 es publiqui al Bolletí Oficial del Consell de 
Ministres el decret que estableix “La jornada màxima legal serà de vuit hores al dia o quaranta-vuit a la setmana 
per a tots els treballs a partir del 1 d’octubre”. Bengoechea, S. (2019). “Las ocho horas, una consecuencia de la 
huelga de La Canadiense”.  
2 Confederación Nacional Del Trabajo (s.f.). “La Huelga de la Canadiense y la Jornada de 8 horas”. Link: 
http://puertoreal.cnt.es/denunicas-sindicales/6137-la-huelga-de-la-canadiense-y-la-jornada-de-8-horas.html  

Il·lustració 1- Diari de Madrid, núm. 94. 4 d'abril de 1919 

Font - Butlletí Oficial de l'Estat 
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2.3 TIPUS DE JORNADA  
 

En interpretació de l’article 34.1 de l’ET3 s’arriba a la conclusió que no hi ha una jornada laboral 

general per a tots els àmbits, sinó que mitjançant negociació la representació dels treballadors 

i dels empresaris o en el contracte de treball, s’arribarà a un acord per conveni col·lectiu 

aplicable a l’àmbit de l’activitat desenvolupada la duració de la jornada laboral.  

 

Derivades de les particularitats de cada activitat econòmica s’estableix la diversitat de jornades 

de treball. En primer lloc, hi ha la jornada ordinària; en segon lloc, la jornada especial (art. 2 

ET) que té peculiaritats que així ho requereix (Real Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre 

les jornades especials de treball).  

 

2.3.1 Jornada ordinària  
 

La jornada ordinària de treball fa referència a la duració de la prestació diària de serveis per 

part d’un treballador (Martínez, A. 2018). La llei regula que el temps màxim que pot dedicar 

un treballador a la feina en còmput setmanal és de quaranta hores (art. 34.1 ET). Aleshores, una 

alteració d’aquest temps de treball es denomina jornada especial.   

 

La jornada ordinària de treball està subjecte a les limitacions de l’Estatut dels Treballadors en 

el Capítol II, secció 5ª sobre el temps de treball.  

 
Jornada parcial 
 

La jornada parcial es produeix quan es realitza un contracte a temps parcial en el qual es pacta 

que el nombre d’hores de la prestació de serveis diaris, setmanals, mensuals o anuals és inferior 

a la jornada de treball d’un treballador a temps complet (d’acord a l’article 12.1 del ET). El 

contracte a temps parcial es compara amb un contracte a temps complert de la mateixa empresa, 

amb condicions similars o idèntiques, per comprovar que el numero d’hores establertes en el 

contracte parcial es inferior a la jornada a temps complert.  

 

                                                
3 Real Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors. Capítol II. Secció 5ª.  
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Els treballadors a temps parcial tenen reconeguts els mateixos drets que un treballador a temps 

complet, és a dir, no poden ser tractats amb diferències o discriminats respecte als treballadors 

a temps complet4.  

 

La modalitat de la contractació a temps parcial és aplicable a tots els tipus de contracte 

(temporals e indefinits, excepte contractes de formació – art. 12.2 ET). Aquesta peculiaritat 

s’ha de tenir en compte en el moment de realitzar el pagament del salari, que serà proporcional 

al temps treballat i repercutirà en les cotitzacions a la Seguretat Social. 

 

“La contractació a temps parcial en l’època de la crisi ha tingut un pes molt destacat, perquè no 

va parar de créixer, en canvi, no es paraven de destruir llocs de treball, mentre la contractació 

a temps parcial ascendia” (Lorente Campos, R.; Guamán Hernandez, A., 2017).  

 

A continuació observem un 

gràfic de barres, que 

representa el treball a temps 

parcial involuntari, 

d’Espanya (gris) i la Unió 

Europea (blau) durant els 

anys 2016 i 2017. A primera 

vista impacta la gran 

diferència entre la mitjana Europea i Espanya.  Al llarg del 2016 a la UE s’ha registrat que un 

25,4% de la població tenien contractes a temps parcial sense ser la seva voluntat; i durant el 

2017 un 24,1%. En canvi, a Espanya durant el 2016 s’han realitzat un 60,1% de contractes a 

temps parcial involuntaris i un 57,7% el 2017. És una diferència molt gran en comparació amb 

la mitjana comunitària. Durant el 2016 Espanya ha empleat un 34,7% més de treballadors a 

temps pericial que la UE, mentre que el 2017 s’ha reduït a un 33,4%.  

 

                                                
4La SAN (Sala Social, Secció 1ª), sentència núm. 43/2006 del 16 maig. El litigi es sobre els treballador amb 
contractes a temps parcial que treballaven només els caps de setmana no rebien la mateixa retribució econòmica 
que un treballador a temps complert que prestes servei el mateix dia. El Tribunal estima la demanda declarant que 
es una mesura contraria a dret dels treballadors parcials.  

Font – Institut Nacional d’Estadística 

Tabla I: Treball a temps parcial involuntari d'Espanya i la UE, els anys 2016 i 2017 
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Segons fonts consultades i dades visualitzades5, Espanya és el tercer país6 de la comunitat 

europea amb més contractes a temps parcial involuntaris, és a dir, més gent que voldria tenir 

un contracte a temps complet. Grècia, Eslovàquia e Itàlia són les zones7 on més contractes 

parcials involuntaris hi ha. Segurament la meitat dels contractes a temps parcial realitzats a 

Espanya estan sota la figura de frau de llei8. Per exemple, els treballadors que no tinguin firmats 

annexos contractuals per la realització d’hores complementàries; o l’ús d’aquesta modalitat 

contractual i treballar a temps complet, perquè els empresaris s’estalviïn cotitzacions a la 

Seguretat Social i pagar en “B”9. 

 

Hores extraordinàries 
 

Les hores extraordinàries són aquelles hores de treball que es realitzen per sobre de la duració 

màxima de la jornada ordinària de treball, fixada per conveni col·lectiu o en el contracte de 

treball, en còmput anual. Aleshores, en cas de realitzar més de quaranta hores en una setmana, 

aquestes hores que superen el límit, no tenen per què tenir la consideració d’hores 

extraordinàries, tan sols seran considerades extraordinàries si superen el còmput anual.  

 

En primer lloc, d’acord a l’Art. 12.4.c) i en relació l’art. 35.3 de l’ET els treballadors a temps 

parcial no poden realitzar hores extraordinàries, excepte en el cas de prevenir o reparar sinistres 

o danys extraordinàries i urgents. Això és conseqüència de la reducció del temps de treball en 

comparació amb els treballadors a jornada completa.  En segon lloc, les hores extraordinàries 

dels treballadors a temps complet tenen una altra regulació respecte a la jornada parcial: es 

realitza una cotització addicional a la Seguretat Social, no computen per la base reguladora de 

les prestacions a les quals es poden tenir accés, només per accidents de treball i malalties 

professionals (art. 5 Ordre TMS/83/2019). La remuneració d’aquestes hores ha de ser com a 

mínim amb el mateix preu que l’hora ordinària, tot i que es pot incrementar.  

 

                                                
5 GOMEZ V., MANUEL. (2016, 23 julio) “España entre los paises con más empleo a tiempo parcial”. 
https://elpais.com/economia/2016/07/23/actualidad/1469272660_177645.html  
6 EUROSTAT. (2018, 8 junio) “How common – and how voluntary – is part-time employment?”. 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180608-
1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F  
7 EXPANSIÓN & POR EFE. (2016, 19 mayo) “El 54% de os trabajadores a tiempo parcial en España preferiria 
trabajar más”. http://www.expansion.com/economia/2016/05/19/573d99b6e2704eed768b4606.html  
8 Article 6.4, del Real Decret de 24 de juliol de 1889 pel que es púbica el Codi Civil, “Els actes realitzats sota una 
norma que persegueixin un resultat prohibit per l’ordenament jurídic, tindran la consideració de frau de llei (...).” 
9 Pagar en “B” es igual al salari amb diners en negre, és a dir, que es paga en metàl·lic conceptes retributius sense 
que quedi constància o s’emmascaren les hores extraordinàries amb el plus de productivitat.  
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El límit màxim anual d’hores extraordinàries que pot realitzar un treballador és de 80 hores. No 

es consideren hores extra les que hagin estat compensades en el termini de quatre mesos 

posteriors a la seva realització. Les hores extraordinàries generalment s’ofereix de l’empresari 

cap al treballador. Aquest es lliure de decidir si vol realitzar-les, excepte en el cas que estigui 

previst per conveni col·lectiu o en el contracte individual i quan la realització d’aquestes siguin 

necessàries per prevenir o reparar sinistres o altres danys extraordinàries o urgents, article 35.3 

i 35.4 de l’ET.    

 

Les hores extraordinàries poden ser voluntàries i també estar prohibides en determinades 

situacions la seva realització: els treballadors menors de divuit anys, per la necessitat de 

protecció; els treballadors nocturns (excepte per reparar sinistres o danys extraordinaris); 

contractes a temps parcial; i contractes de formació i aprenentatge.    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Al llarg del 2016 es calculen un total de 3.892,9 milers d’hores extraordinàries no remunerades. 

Els sectors més afectats per aquest excés són la Indústria manufacturera (1.367,8 milers 

d’hores) i l’Hostaleria (1.333,9 milers d’hores). Per contra el sector de l’Administració Pública 

amb 543,5 milers d’hores.  El transcurs del 2017 es totalitzen 3.920,2 milers d’hores 

extraordinàries sense remuneració amb la mateixa afectació sectorial que l’any anterior amb un 

increment del 0,70%.  

 

El nombre total d’hores extraordinàries no remunerades és impressionant. Entenc doncs que al 

no ser remunerades, tampoc s’han compensat amb temps de descans creant així diferents efectes 

negatius: infracotitzacions a la Seguretat Social, incompliment de la normativa laboral i 

Tabla II - Número total d'hores extraordinàries setmanals no remunerades, per sectors durant el període 2016 – 2017. El color 
blau correspon a l’Industria manufacturera; vermell al sector de la Construcció; groc a l’Hostaleria; i verd AAPP. 

Font - Institut Nacional d'Estadística  
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repercussions en la salut dels treballadors. Es pot dir que el sector de la indústria manufacturera 

és on es concentren més dones causat per la segregació horitzontal10 del mercat de treball.  

 

Hores complementàries  
 

L’article 12.5 de l’ET regula les hores complementàries. Són el nombre d’hores que es pacten 

expressament entre empresari i treballador perquè superen les hores ordinàries acordades en el 

contracte a temps parcial11. L’acord exprés entre l’empresari i el treballador, ha de formalitzar-

se per escrit i en el que constarà el nombre d’hores addicionals que es realitzaran en comparació 

a les pactades en el contracte. Aquest acord d’hores és un pacte específic, de caràcter individual 

i annex al contracte.    

 

Hi ha dos tipus d’hores complementàries: les hores complementàries pactades, que són les que 

existeix un acord exprés, per tant, d’obligatori compliment; i les hores complementàries 

voluntàries les ofereix l’empresari en els contractes a temps parcial indefinit, límit que 

s’estableix del 15% respecte a les hores pactades en el contracte. Aquestes últimes no tenen 

caràcter vinculant perquè el treballador es pot negar a realitzar-les sense tenir repercussions 

negatives.  

 

2.3.2 Jornada especial  
 

El Real Decret 1561/199512, del 21 de setembre “té l’objectiu de regular les ampliacions i 

limitacions en l’ordenació de la jornada de treball i descansos en determinats sectors 

d’activitat i treball específics per les seves peculiaritats que així ho requereix”. Per tant, les 

jornades especials de treball són aquelles que es veuen diferenciades de la normativa laboral 

genèrica per emmotllar-se a les característiques i necessitats específiques d’un sector o treball 

determinat.  

 

Serà d’aplicació el RD 1561/1995 i no l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors en referència 

                                                
10 La segregació horitzontal és la dificultat en accedir a determinats sectors professionals. Per exemple, les dones 
estan discriminades en l’accés al mercat laboral per segregació horitzontal perquè majoritàriament es troben en els 
sectors menys valorats, pitjor pagats i condicions laborals denigrants.  
11 El Real Decret Llei 16/2013, del 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar la 
contractació dels treballadors, en l’article primer, modifica l’art. 12.4 i 12.5 de l’ET, prohibint als treballadors 
contractats a temps parcial realitzar hores extraordinàries, excepte en el supòsit de prevenció o reparació de 
sinistres o altres danys extraordinaris i urgents.  
12 Real Decret 1561/1995, del 21 de setembre, sobre jornades especials de treball. Igual abreviat RJE.  



 10 

a la jornada i temps de treball totes les activitats i treballs regulats en aquest. I també totes les 

disposicions que es regulin en aquesta normativa tindran preferència respecte l’Estatut dels 

Treballadors. L’objectiu de la norma especial és realitzar una ordenació més flexible del temps 

de treball per les característiques derivades de l’activitat que porta a terme l’empresa, és a dir, 

té la finalitat d’adaptar la normativa laboral genèrica a situacions particulars que han de tenir 

un tractament diferent per raó de matèria.  

 

Per una banda, d’acord a aquesta norma jurídica amb rang de llei que regula per raons 

extraordinàries, urgents i justificades les matèries sobre ampliació de la jornada de treball de 

quaranta hores setmanals per les determinades necessitats que pugui tenir el sector (restauració, 

treball en el mar, transportistes...) podrà ser superior a aquest màxim establert en l’article 34.1 

ET.  

- Els sectors afectats amb aquesta ampliació de la jornada màxima legal són: els empleats de 

finques urbanes, guàrdies i vigilants (arts. 3 i 4 RD 1561/1995); comerç i hostaleria (arts. 6 

i 7) i transportistes i treball en el mar (arts. 8 i 9).  

 

Per un altra banda, a causa de la perillositat que pot suposar l’exercici de determinades activitats 

o l’exposició a factors nocius, per poder mantenir i cuidar la seguretat i la vigilància de la salut 

en els treballadors s’estableixen limitacions en la jornada laboral.  

- El segment d’activitat que consisteixi en: treballs d’exposició a riscos ambientals i de 

cambres frigorífiques i de congelació (art. 23 RJE); treball en el camp; treball en mines 

(Estatut dels Miners, RD 3255/1983); treball en construcció i obra pública (arts. 29 i 30 RD 

1561/1995); i treball nocturn (arts. 32 i 33).  

 

 

2.4 DISTRIBUCIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL 
 
 
Distribució regular   
 

L’article 34.1 de l’ET declara “la duració de la jornada de treball serà la pactada en els 

convenis col·lectius o en el contracte de treball. La duració màxima de la jornada ordinària de 

treball serà de quaranta hores setmanals de treball efectiu en pro mig en còmput anual”. En 

el mateix article, l’apartat 3 estableix la limitació de les hores ordinàries de treball efectiu que 

no podran ser superior a nou hores diàries, excepte que per conveni col·lectiu, o per defecte, 
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acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, s’estableixi una altra distribució del 

temps de treball diari, respectant sempre el descans mínim entre jornades de dotze hores. 

 

Aleshores, l’Estatut dels Treballadors com a normativa genèrica que regula les relacions 

laborals estableix: el màxim legal de la jornada de treball setmanal en còmput anual és de 1826  

hores, és a dir, pot haver-hi setmanes que es treballen més de quaranta hores, a condició que es 

compensin amb altres setmanes de menys hores de treball o que no superin el còmput anual. 

Aquesta regulació és global i màxima, això vol dir que sempre és millorable, com per exemple 

en el sector de l’Administració Pública 37,5 hores setmanals en còmput anual13.   

 

En l’article 3 de la Directiva 2003/88/CE, del 4 de novembre, s’estipula que el descans diari 

mínim entre jornades es d’onze hores, a diferència de l’article 34.3 de l’ET que el millora amb 

un mínim de dotze hores. Aquesta condició es veu alterada pel Real Decret 1561/1995, sobre 

les jornades especials de treball, en els articles 3, 5, 9, etc. que estableix que el descans mínim 

entre jornades és de deu hores (treballadors de finques urbanes, del camp, transportistes, treball 

en el mar, etc.).  

 
Distribució irregular 
 

L’article 34.2 de l’ET estableix “mitjançant conveni col·lectiu o, per defecte, entre acord de 

l'empresa i els representants dels treballadors, es podrà establir la distribució irregular de la 

jornada al llarg de l’any. En cas contrari, l’empresa podrà distribuir de manera irregular al 

llarg de l'any el deu per cent de la jornada de treball. Aquesta distribució haurà de respectar 

els períodes mínims de descans diari i setmanal, establers per llei i el treballador haurà de ser 

avisat amb un mínim de cinc dies del dia i l’hora de la prestació del servei(...)”.  

 

Aleshores es reconeix el dret de l’empresari, amb acord amb els representants legals dels 

treballadors o mitjançant conveni col·lectiu la distribució irregular de la jornada de treball, que 

fa referència a “l’alteració” de l’horari habitual que realitza el treballador. Aquesta situació és 

conseqüència de les situacions o les condicions i circumstàncies derivades del mercat que 

afecten l’empresa atorgant a l’empresari aquesta potestat de disposar dels treballadors quan ho 

requereixi (respectant el límit).  

                                                
13 Jornada ordinària de treball de l’Administració Pública en base a l’art. 3.1 de la resolució del 28 de febrer del 
2019, de la Secretaria de l’Estat de Funció Pública, pel quan s’estableix l’ordenació del temps de treball dels 
articles 47 i 51 del RDL 5/2015 del 30 d’octubre.  
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Amb la reforma laboral del 2012 és dona avantatge a l’empresari en el sentit que, encara que 

no estigui establert en el conveni col·lectiu aplicable o no hi hagi acord amb els representats 

dels treballadors, aquest podrà distribuir de forma irregular i amb decisió unilateral el 10% de 

la jornada de treball en còmput anual dels seus treballadors. Aquesta modificació haurà de ser 

comunicada amb un preavís mínim de cinc dies als empleats afectats, determinant el dia i l’hora 

en la qual s’haurà de realitzar la prestació del servei. 

 

La compensació d’aquesta distribució irregular, sigui perquè supera o perquè no arriba a la 

duració màxima de la jornada ordinària de treball legal o pactada s’haurà de pagar en el termini 

de dotze mesos des que s’hagi realitzat14.  

 

Aquesta modificació no atorga el dret a l’empresari de canviar els dies establerts en el calendari 

laboral per altres dies, per exemple, treballar un dissabte en comptes d’un dilluns o modificar 

el nombre d’hores anuals establertes al conveni d’aplicació, només pot canviar la distribució 

horària diària, setmanal o mensual15.  

 

2.5 TEMPS DE TREBALL, DESCANSOS, VACANCES E INTERRUPCIONS  
 

“Els temps de treball és tot el període durant el qual el treballador està en el treball, a 

disposició de l’empresari i en l’exercici de la seva activitat o de les seves funcions (...)” d’acord 

l’art. 2.1 de la Directiva 2003/88/CE. “El temps de treball es computarà de forma que l’inici i 

el final de la jornada diària de treball, el treballador es troba en el seu lloc de feina” segons 

l’article 34.5 de l’ET. Consegüentment, no es considera temps de treball efectiu16 el temps que 

el treballador triga a canviar-se de roba per uniformar-se; ni el desplaçament d’anada o tornada 

de la feina; ni l’entrada en el centre de treball fins a arribar al lloc de treball.  

 

Aleshores, el temps de treball efectiu ha de complir uns requisits: que el treballador estigui 

realitzant una prestació de serveis, que estigui a disposició de l’empresari i la presència en el 

lloc de treball. Però la doctrina jurisprudencial és molt diversa en aquest camp, ja que s’han de 

tenir en compte les peculiaritats del servei a realitzar o l’existència d’un centre de treball fixe 

(teletreball, treball a distància, etc.). Per exemple, la STJUE 10-09-2015, estableix que és temps 

                                                
14 SAN, Sala Social, Secció 1ª. núm. 78/2018, del 11 de maig del 2018 
15 STSJ Castilla y Leon, Sala Social núm. 347/2013, del 17 de juliol del 2013, R. 351/2013 
16 Martin Valverde, A., Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F., García Murcia, J. (2018),  “Derecho del trabajo”. 
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de treball efectiu “el desplaçament del treballador des del seu domicili fins a arribar al primer 

client i l’últim client que visita fins a tornar a casa”. La SAN 20-09-2018 no considera temps 

de treball efectiu, en el període de guardià localitzada quan el treballador no realitza una 

intervenció17. La formació es considera temps de treball efectiu, art. 23.1 ET, ja que ajuda a 

portar a terme les funcions encomanades pel lloc de treball ocupat (STSJ d’Aragó, sentència 

núm. 15/2018, 24 de gener). Aplicació de la condició més beneficiosa, a una treballadora que 

té una reducció de jornada a qui l’empresa li denega el descans durant la jornada, reconeixent-

li com a temps de treball efectiu la pausa (STSJ Illes Canàries, sentència núm. 857/2018, del 

31 de juliol).  

 

Com a conseqüència del temps dedicat a la prestació de serveis, els treballadors tenen dret a 

realitzar uns períodes anomenats descansos o vacances anuals, en els que no tenen l’obligació 

de realitzar cap mena de tasques relacionades amb el lloc de treball.  

 

L’art. 34.4 de l’ET com a norma mínima estableix un descans de quinze minuts per una jornada 

diària continuada de sis hores. Pot ser considerat temps de treball efectiu si està pactat en el 

conveni col·lectiu aplicable o el contracte de treball, en cas contrari, s’hauran de compensar 

amb quinze minuts més (o els acordats) de treball efectiu. Els menors d’edat, per una jornada 

diària continuada de més de quatre hores i mitja, tindran un descans mínim de trenta minuts.  

 

Entre la finalització de la jornada laboral i l’inici de la següent jornada, hi hauran d’haver mínim 

dotze hores de descans (art. 34.3 ET), en canvi, això no és d’aplicació a les relacions laboral 

especials, com per exemple, el període mínim de descans entre jornades pels treballadors de la 

marina mercant és de vuit hores (art. 17.2.a. RJE). Com a regla general mínima, els descansos 

setmanals són d’un dia i mig ininterromput, i dos dies pels menors d’edat (art. 37.1 ET), tot i 

que hi ha normativa diferent per les jornades ampliades i les reduïdes.  

 

Les festes laborables són de caràcter no recuperable i retribuïble. Anualment hi ha 14 dies 

festius anuals. L’empresari si per raons tècniques o organitzatives (Casinos, Hospitals, 

Restaurants, etc.) no pot atorgar als seus treballadors el gaudiment dels festius respectius, haurà 

                                                
17 La sentència del TJUE, Sala 5ª, del 21 d febrer del 2018 (assumpte C-518/15) dictamina que “el temps de guàrdia 
que un treballador està en el seu domicili amb l’obligació de respondre en mínim vuit minuts a la convocatòria de 
l’empresari, ha de considerar-se temps de treball efectiu.  
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d’escollir entre donar un altre descans en compensació o incrementar en un 75% del salari el 

dia festiu treballat.  

 

Les vacances anuals són considerades un període de descans prolongat retribuït, de mínim 

trenta dies naturals proporcionals al temps de servei realitzat en l’empresa (art. 38.1 ET). 

 

Els treballadors tenen reconegudes interrupcions en la prestació de serveis que poden ser 

causats per força major o imputables a l’empresari (art. 30 ET); o les previstes en l’art. 37.3 i 

successius (permís per matrimoni, mudança, naixement o adopció, malaltia, etc.).  

 

 

3. EL REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL 

 

Definició 

El registre de la jornada de treball fa referència al control de la jornada diària, és a dir, l’anotació 

de l’hora d’entrada i sortida del centre de treball, i de l’horari de treball dels empleats, de forma 

manual o amb mitjans electrònics. Aquest registre és d’aplicació a tots els treballadors d’una 

empresa, independentment de la modalitat contractual (indefinits o temporals) o de la jornada 

de treball que realitzen (temps complets i temps parcial). No s’exclou d’aquesta obligatorietat 

els empleats que gaudeixin de flexibilitat horària18.  

 

Aquesta nova obligació sorgeix amb el Real Decret – Llei 8/2019, del 8 de març, sobre mesures 

urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, en 

l’article 10 que modifica l’article 34.7 e inclou l’apartat 9 en la Llei de l’Estatut dels 

Treballadors. 

 

Evolució 

Recentment, el dia 12 de març del 2019, s’ha introduït l’obligació legal empresarial de registrar 

la jornada de treball diària, amb la publicació al BOE del RDL 8/2019, del 8 de març.   

 

                                                
18 El Ministeri de Treball i Seguretat Social no considera que sigui un inconvenient per l’empresari haver de registrar la jornada 
dels treballadors que gaudeixin de flexibilitat horària o distribució irregular de la jornada perquè la causa d’aquestes 
irregularitats solen ser per acomodació a les necessitats empresarials o la conciliació dels treballadors.  
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Abans de l’aprovació d’aquest Real Decret Llei, tan sols existia l’obligació expressa normativa 

de registrar diàriament la jornada dels treballadors amb contractes a temps parcial (art. 12.4.c 

ET) i els treballadors amb situacions determinades de jornades especials (RD 1561/1995: per 

exemple: treballadors mòbils – art.10bis.5; treballadors de la marina mercant i treballadors 

ferroviaris – art.18bis.2). Aquesta obligació també es reconeixia abans de la reforma quan es 

realitzen hores extraordinàries (art. 35.5 ET).  

 

La redacció de l’article 35.5 de l’ET ha causat molta polèmica en la doctrina jurisprudencial en 

referència a l’obligació o no del registre de la jornada ordinària diària de treball.  

 Per una banda, hi ha els lletrats, magistrats i jutges que interpreten l’art. 35.5 de l’ET en 

el sentit que és obligatori registrar les hores ordinàries i les extraordinàries perquè l’objectiu és 

que treballador i empresari coneguin el nombre d’hores extraordinàries que s’han realitzat o no 

i tenir acreditació documental, perquè amb la manca del registre diari no es poden saber 

realment les hores extraordinàries (STSJ Illes Canàries, Les Palmes, núm. 1177/2016 del 22 de 

desembre; SAN, Madrid, núm. 205/2015 del 4 de desembre).  

  

 Per un altra banda, el pol oposat dels anteriors són els que entenen la norma en sentit 

estricte, és a dir, tan sols s’obliga als empresaris a registrar les hores extraordinàries. 

Concretament, l’obligació de registrar l’excés de la jornada ordinària només apareix quan es 

supera el còmput d’hores ordinàries, perquè en el supòsit de què el legislador volgués registrar 

la jornada ordinària ho hagués especificat en l’article 34 de l’ET sobre la jornada de treball. A 

més a més, al·leguen que l’art. 20.3 ET reconeix a l’empresari la facultat de dirigir i controlar 

el compliment dels deures i obligacions laborals dels treballadors (STS, núm. 338/2017, del 20 

d’abril).   

 

Aleshores, veiem aquesta contradicció dels diferents Tribunals de Justícia i l’Audiència 

Nacional que s’ha anat estenent fins que el Tribunal Suprem no va dictar sentència negant 

l’obligació del registre diari de la jornada ordinària de treball (STS, núm. 246/2017, del 23 de 

març). Inclòs, la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social va establir la 

Instrucció 3/2016, perquè ho consideren una mesura adequada per garantir el control de la 

duració de la jornada i una millora de la precarietat laboral, derivada de les sentències de 

l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior de Justícia.  
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Objectiu 

La finalitat d’aquesta reforma, tal com diu el RDL 8/2019 es combatre la precarietat laboral, 

donant l’oportunitat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l’empresa i als treballadors 

de vetllar pel compliment de les hores de treball i creant així seguretat jurídica.  

 

Mitjançant l’article 10 del RDL 8/2019 es modifica l’article 34 del text refós de la Llei de 

l’Estatut dels Treballadors, aprovat per RDL 2/2015, del 23 d’octubre. Concretament, s’inclou 

l’apartat 9 que estableix “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà 

d’incloure l’horari concret d’inici i de finalització de la jornada de treball de cada persona, 

sense perjudici de la flexibilitat horària (...)”.   

 

Aquest deure pretén acreditar el compliment de la normativa relativa als límits i els descansos 

en matèria de jornada laboral i conseqüentment millorar la situació de precarietat laboral 

causada per la realització d’excessives hores extraordinàries, que no són declarades, ni 

remunerades ni compensades, per tant, tampoc cotitzen a la Seguretat Social  creant un gran 

perjudici al sistema i dificultant la conciliació de la vida familiar, laboral i social dels 

treballadors i la seva salut.   

 

Tipus de registre  

A partir de la redacció de l’article 34.9 de l’ET queda molt “a l’aire” la forma per la qual es 

portarà a terme aquest registre, ja que estableix “L’empresa garantirà el registre diari de 

jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada (...). 

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o per defecte, per decisió de l’empresari 

(...) s’organitzarà i documentarà aquest registre de la jornada”. El legislador no defineix un 

mecanisme concret per a controlar el temps de treball. Prèviament a implantar l’instrument de 

control, l’empresari haurà de consultar obligatòriament amb la negociació col·lectiva, els 

representants dels treballadors o acord d’empresa la forma que utilitzarà per verificar la jornada 

laboral.  

 L’empresa no està obligada a arribar a un acord amb els representants legals dels 

treballadors (en cas que hi hagin), però han d’intentar negociar de bona fe per intentar arribar a 

un pacte, en cas contrari, unilateralment la direcció decidirà quin serà el mecanisme de control. 

En el supòsit que no hi hagi representació legal dels treballadors, aquest període de consultes 

no s’ha de realitzar i tampoc hi ha l’obligació legal d’informar als afectats.    
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El registre de la jornada laboral haurà de ser periòdic e incloure l’hora d’entrada i sortida 

concreta del treballador, és a dir, s’ha d’acreditar obligatòriament, sigui per mitjans manuals o 

electrònics19, quin és el moment d’inici de la jornada laboral i quan finalitza.  

 

La normativa no regula ni imposa un instrument determinat per a documentar el registre de la 

jornada, tanmateix, el control de la jornada laboral es pot fer utilitzant paper on els treballadors 

de puny i lletra escriuen l’hora en què han començat la seva jornada; o paral·lelament registres 

electrònics o digitals (aplicacions digitals a través del mòbil, ordinador; targetes d’identificació; 

màquines amb rellotge i empremta per fitxar, etc.). La Guia sobre el Registre de la Jornada 

Laboral i l’actual sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (C-55/18), clarifiquen 

que els documents o instruments on es veurà el registre de la jornada hauran de ser a través d’un 

sistema “objectiu, fiable e immodificable o manipulable a posteriori i accessible”.  

 

3.1 EL REGISTRE DE LA JORNADA A TEMPS PARCIAL 

 

Dins de les modalitats contractuals, trobem els contractes a temps parcial, que són aquells que 

realitzen una prestació de serveis amb un nombre d’hores anual, mensual, setmanal o diari 

inferior a la jornada d’un treballador a temps complet (art. 12.1 ET). 

 

Una de les vàries regles establertes en l’Estatut dels Treballadors, article 4.c) , amb caràcter 

d’imprescindible compliment que tenen els contractes a temps parcial, és l’obligatorietat del 

registre diari de la jornada de treball i la seva totalització mensual, és a dir, el còmput o resum 

mensual d’hores realitzades. Aleshores, el registre de la jornada a temps parcial és el control 

diari de les hores que realitzen els treballadors parcials. Aquesta obligatorietat va sorgir amb el 

RDL 16/2013, del 20 de desembre, sobre mesures per afavorir la contractació estable i la millora 

de la contractació dels treballadors.    

 

Mensualment s’haurà d’entregar al treballador i als representants legals (en el supòsit que hi 

hagi) un resum del total d’hores realitzades durant el període en qüestió. S’hauran d’incloure 

les hores ordinàries i les complementàries que hagi realitzat el treballador i l’empresari està 

obligat a guardar aquests registres durant mínim quatre anys (art. 12.4.c ET). Així com, en el 

                                                
19EXPANSIÓN, Alonso, M., & Alvarado, G. (2019, 12 mayo). “Guía práctica para la aplicación del control 
horario de los trabajadores”.  
http://www.expansion.com/economia/2019/05/12/5cd83e0a268e3e194d8b4570.html  
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cas d’incompliment de l’obligació empresarial de registrar la jornada diària o entregar una còpia 

de les hores mensuals el contracte parcial s’entendrà transformat en un contracte a temps 

complert, per estar en frau de llei20, excepte prova en contra que acrediti el coeficient de 

parcialitat del contracte.  

 

Aquesta transgressió de les normes i límits legals en matèria de temps de treball, incloent les 

hores complementàries i el registre de la jornada és constitutiva d’infracció greu establert en 

l’article 7.5 del RDL 5/2000, de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.  

 

A diferència de l’explicat anteriorment, hi ha el cas excepcional de les persones al servei de la 

llar familiar. D’acord al Real Decret 1620/2011, del 14 de novembre, pel que es regula la relació 

laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, en l’article 9.3 bis, els caps de família 

no estan obligats a portar a terme un registre de l’entrada i la sortida dels treballadors de la llar 

que tinguin una relació laboral amb ells.  

 

3.2 EL REGISTRE DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES 

 

El registre de les hores extraordinàries permet controlar les hores que es realitzen per sobre de 

la duració de la jornada màxima ordinària de treball fixada per llei. Aquesta numeració de les 

hores té per objectiu el control de les mateixes per verificar que no es supera el màxim legal de 

80 hores extra anuals realitzant una prolongació de l’excessiva de la jornada (art. 35.2 ET) i 

supervisar el compliment de les normes que prohibeixen la realització d’hores extra per 

determinats grups de treballadors (menors de 18 anys, treballadors nocturns i discapacitats, etc).  

 

En el Real Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

de l’Estatut dels Treballadors, concretament en l’article 35 apartat 5 s’ordena l’obligatorietat 

dels empresaris de realitzar un registre de les hores extraordinàries realitzades pels treballadors 

que estan sota les seves ordres. Alhora, també s’estableix l’obligatorietat d’una comunicació 

mensual de l’empresari als treballadors amb una còpia dels resums de les hores extra realitzades 

en el rebut del salari. El RD 1561/1995 en la DA3ª b), també regula el caràcter obligatori de la 

                                                
20 Juan José Camino Frías, en els criteris de la Inspecció de Trabajo, va exposar que entre 2010 i 2015 es van 
doblar el número de contractes a temps parcial i que la majoria d’aquest s’han fet en frau de llei, perquè molts 
realitzaven una prestació de serveis a temps complert.  
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comunicació mensual als representants legals, reconeixen el dret d’informació, mitjançant un 

resum de les hores extra realitzades.  

 

En l’últim paràgraf de l’article 35.2 de l’ET es reflecteix la intenció del Govern de la limitació 

legal de les 80 hores extra anuals amb l’objectiu de reduir el treball excessiu realitzat pels 

treballadors ocupats perquè ajudaria a contribuir a la creació d’ocupació pels desocupats.  

 

Com en el cas dels contractes a temps parcial, d’acord al RD 1620/201121, concretament en 

l’article 9.3, s’estableix que la regulació de les hores extraordinàries dels empleats de la llar és 

igual que al règim general, exceptuant el matís de l’article 35.5 de l’ET, en el que s’obliga al 

registre d’aquest excés d’hores ordinàries que no és d’aplicació per aquest sistema especial.  

 

3.3 ANÀLISI JURISPRUDENCIAL: el registre de la jornada, abans i després de les 

Sentències del Tribunal Suprem  

 

Durant un llarg període hi ha hagut molta controvèrsia en referència a l’obligatorietat o no de 

registrar la jornada laboral dels treballadors. Hi ha jurisprudència molt diversa respecte a aquest 

tema, perquè a la llei no s’especificava aquest control de forma clara. Amb el Real Decret 

8/2019 del 8 de març que obliga a les empreses a aplicar un control sobre l’hora d’entrada i 

sortida dels treballadors dels seus llocs de treball amb data d’efecte del 12 de maig, tota la 

divergència doctrinal queda solucionada. Tot i això, analitzaré les diferents posicions dels 

Tribunals respecte a aquest assumpte.  

 

L’Audiència Nacional dicta sentència núm. 207/2015 el 4 de desembre del 2015, sobre conflicte 

col·lectiu entre els sindicats més representatius (UGT, CCOO i CSICA) contra Bankia SA en 

la que es condemna a Bankia a “establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva 

que realitza la plantilla, que permeti comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats (...) 

i informar a la representació legal dels treballadors de la informació sobre les hores 

extraordinàries realitzades, en còmput mensual (...)”.  

 

La part demandant, al·lega partint de l’art. 35.5 de l’ET, que la implantació d’un registre diari 

de la jornada és necessari per a poder computar les hores extraordinàries que realitza cada 

                                                
21 Real Decret 1620/2011, del 4 de novembre, pel que es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar 
familiar.  
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treballador. Així mateix, aquest control permetria que s’abonés aquest excés de jornada i 

ajudaria als treballadors i als representants legals poder corroborar el compliment de la 

legislació corresponent. També reclama l’aplicació del dret dels representants dels treballadors 

de ser informats mensualment sobre les hores extraordinàries realitzades, segons la DA 3ª del 

RD 1561/1995. El Tribunal de l’Audiència Nacional resol favorablement aquesta demanda 

perquè la STS 11-12-2003 i la STS 25-04-2006 estableixen que l’Estatut dels Treballadors 

reconeix un mitja documental de prova perquè el treballador pugui acreditar la realització 

d’hores extraordinàries tenint en compte que té la càrrega probatòria. Aquesta documentació ha 

de ser proporcionada per l’empresari (35.5 ET), perquè en cas contrari el treballador no tindria 

mitjans per poder demostrar aquest fet (els Tribunals són molt meticulosos alhora d’acceptar 

determinades proves). També afegeix que la Inspecció de treball no pot controlar si es superen 

o no els límits de la jornada ordinària si no existeix el registre de la jornada diària.  

 

L’Audiència Nacional repeteix jurisprudència estimant l’obligació empresarial d’establir 

sistemes de registre de la jornada laboral utilitzat com a precedent el cas Bankia en la sentència 

núm. 25/201622, del 19 de febrer i la sentència núm. 77/201623, del 6 de maig. Altrament, en 

base als precedents dictats per l’Audiència Nacional el Tribunal Superior de Justícia de les Illes 

Canàries en la sentència núm. 1177/201624, del 22 de desembre.  

 

En conseqüència a la reiteració de la doctrina per part del Tribunal de l’Audiència Nacional, 

obligant als empresaris a registrar diàriament la jornada laboral, la Direcció General de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social emet la Instrucció 3/2016 sobre la intensificació del 

control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries. Que analitzaré en el proper 

apartat.  

 

Fins aquí s’observa que durant el període d’inicis del 2015 fins a finals del 2016, tant 

l’Audiència Nacional com el Tribunal Superior de Justícia dictaminen sentències realitzant una 

                                                
22 SAN núm. 25/201622, del 19 de febrer. Conflicte col·lectiu entre la Confederació Intersindical Galega i Abanca 
Corporación Bancaria SA.  
23 SAN núm. 77/2016, del 6 de maig. Litigi en matèria de conflicte col·lectiu entre FESIBAC-CGT i Banc Sabadell.  
24 STSJ Illes Canàries, núm 1177/2016 del 22 de desembre. Conflicte causat per vulneració de drets fonamentals 
(d’informació) de la representant social dels treballadors, per conèixer les hores extraordinàries que no són 
registrades, ja que la plantilla esta molt sobrecarregada, estimant finalment la sol·licitud d’imposar sistemes de 
registre de la jornada.  
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interpretació extensiva (Baamonde Méndez, J. 2017)25 de l’article 35.5 de l’ET de la que deriva 

l’obligatorietat de registrar cada dia la jornada laboral de tots els treballadors, no tan sols dels 

parcials o quan es realitzen hores extraordinàries.  

 

La sentència núm. 246/2017 del 23 de març del 2017, del Ple de la Sala Social del Tribunal 

Suprem estima el recurs de cassació interposat per Bankia SA contra la Federació de Serveis 

de Comissions Obreres anul·lant i cassant la sentència núm. 207/2015 de l’Audiència Nacional. 

A través d’aquesta doctrina queda revocada l’obligació empresarial de portar a terme un registre 

diari de la jornada laboral perquè estima la vulneració de l’art. 20.3 de l’ET clarificant que es 

potestat de l’empresari establir les mesures més oportunes de control dels treballadors per 

comprovar el compliment dels seus drets i deures. Això en relació amb l’article 35.5 de l’ET 

perquè de “lege data” no existeix l’obligació de registrar les hores ordinàries, tan sols les 

extraordinàries quan aquestes es realitzin. Els magistrats consideren que el legislador hagués 

inclòs en l’art. 34 de l’ET un apartat específic requerint l’obligació d’aquest registre de la 

jornada ordinària, com ho ha fet mitjançant el RD 1556/1995 en relacions especials de treball i 

els contractes a temps parcial; utilitzant com a precedent de la seva interpretació la SSTS del 3 

d’octubre del 2006 (R. 146/2005). Fins i tot argumenten “els Tribunals no poden substituir al 

legislador imposant a les empreses un complicat sistema de control horari”.  

 

La sentència s’estima mitjançant el vot majoritari de la Sala Social, però hi ha tres vots 

particulars formats per cinc magistrats, que discrepen de la “interpretació literal” de la 

normativa realitzada per la majoria del Ple. 

 Els magistrats coincideixen en què s’ha realitzat una “interpretació restrictiva” de 

l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors i que “l’obligació de registrar les hores 

extraordinàries es buida de contingut si no ‘s’efectua un control o un seguiment de la jornada 

que realitza el treballador”; d’acord a l’article 14.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

en relació amb la Directiva 2003/88/CE l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries per a 

la protecció de la seguretat i salut dels treballadors limitant i controlant els temps de treball; 

aquest control també es veu reflectit en el còmput i cotització a la Seguretat Social per l’excés 

d’hores realitzades; és un mitjà documental de prova pels treballadors; per últim, la redacció 

                                                
25 Baamonde Méndez, J. (2018). La STS 246/2017 de 23 de marzo, o cómo el tribunal supremo anula de un 
plumazo la jurisprudencia de la Audiencia Nacional sobre el control de la jornada laboral y las horas 
extraordinarias. https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3269 
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original de l’Estatut dels Treballadors en la Llei 8/198026 versus la consolidada actualment per 

RDL 1/1995 va veure alterada la redacció de l’art. 35.5 donant a entendre que el registre es de 

la jornada laboral, no de les hores extraordinàries.  

 

A conseqüència de la unificació de la doctrina en el cas Bankia, el TS també anul·la i cassa la 

SAN 25/2016, del 19 de febrer (cas ABANCA). De manera que, les resolucions del Tribunal 

Suprem anul·len la doctrina de l’Audiència Nacional sobre l’obligació de l’empresari de 

registrar diàriament la jornada laboral de tots els treballadors, per poder conèixer que es 

compleix les normes en matèria de temps de treball (descansos diaris i setmanals) i fan 

modificar la Instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball sobre la intensificació del control en 

matèria de temps de treball i hores extraordinàries. Com diu Francisco Trillo, professor de Dret 

del Treball i de la Seguretat Social, aquestes resolucions del Tribunal Suprem van ser un “pas 

enrere pels drets laborals bàsics”.  

 

 
3.4 INSTRUCCIÓ 3/2016 - DIRECCIÓ GENERAL DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL 
 

La Instrucció 3/2016 sorgeix de les sentències estimatòries de l’Audiència Nacional (SAN 04-

12-2015, 19-02-2016, 06-05-2016) que declara l’obligació empresarial de registrar diàriament 

la jornada efectiva dels treballadors. Com a conseqüència d’aquesta jurisprudència, la Inspecció 

de Treball considera oportú “intensificar el control del compliment de la normativa sobre temps 

de treball, en particular els aspectes referents a les regles sobre jornada màxima i hores 

extraordinàries, així com la cotització i la compensació d’aquestes”. A aquest objectiu, se li 

afegeixen l’acumulació de denúncies que va rebre l’organisme sobre sectors en el que es 

realitzen en gran volum hores extraordinàries i que no es compensaven; i per l’Enquesta de la 

Població Activa que l’Institut Nacional d’Estadística on es demostrava els sectors més afectats 

(Banca, Indústria Manufacturera, Hostaleria, etc.). 

 

La Direcció General de la Inspecció de Treball pretenia amb aquesta campanya portar a terme: 

un equilibri entre la jornada de treball i el salari, ja que aquests han de ser proporcionals, és a 

dir, el temps que es dedica a la prestació d’un servei ha de ser proporcional a la retribució 

salarial que es rep; el temps de treball, és “temps perdut” en conciliació de la vida familiar i 

personal, perquè l’excés de dedicació al treball acaba tenint repercussions negatives en l’àmbit 

                                                
26 Vot particular del Magistrat Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Julià. 
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personal, familiar, social i laboral, com per exemple, el síndrome de Burnout, l’estrès laboral... 

Per últim, la realització d’hores extraordinàries per part de treballadors ocupats repercuteix en 

la no disminució de la taxa d’atur, perquè aquest excés d’hores és un encobriment de llocs de 

treball disponibles.  

  

Durant la vigència de la Instrucció 3/2016, la Inspecció podia sol·licitar en les visites un 

document en el qual constés el registre de la jornada laboral efectiva dels treballadors i les hores 

extraordinàries realitzades i la manca del control constituïa infracció greu (art. 7.5 LISOS). 

Posteriorment, surt la Instrucció 1/2017 que modifica i complementa la Instrucció 3/2016 

perquè en la Sentència núm. 246/2017 del Tribunal Suprem de Justícia del cas Bankia anul·len 

i cassen l’obligació de controlar la jornada ordinària.  

 

3.4.1 Infraccions en l’incompliment del registre de la jornada laboral 
 

Actualment, amb el Real Decret Llei 8/2019, del 8 de març, amb l’article 11, sobre infraccions 

laborals, es modifica l’article 7.5 de la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social 

5/2000, del 4 d’agost que estableix “la transgressió de les normes i límits legals o pactats en 

matèria de jornada, treball nocturns, hores extraordinàries (...), descansos, permisos, registre 

de jornada i, en general, el temps de treball dels arts. 12, 23, 34 i 38 de l’Estatut” seran 

considerades infraccions greus amb multes que oscil·len en quanties d’entre 626€ i 6.250€, 

d’acord l’art. 40.1.b) de la LISOS, segons el grau establert (per reincidència, volum de 

facturació de l’empresa, etc.) d’acord amb el criteri de graduació de les sancions (art. 39 

LISOS). Especificant que l’incompliment del registre de la jornada laboral es constitutiu 

d’infracció greu (ja que el TS va declarar en el seu moment de la llei de l’Ordre Social no 

preveia com a sanció aquesta negligència: sentència núm. 246/2017).  

 

L’incompliment en el no registre de la jornada laboral pot anar acompanyat d’altres sancions 

derivades de la falta d’aquest control: superar el límit anual d’hores extraordinàries (art. 7.5 

LISOS); la falta de la retribució o compensació amb descansos per la realització d’hores 

extraordinàries (art. 8.1 LISOS); no cotització de les hores extraordinàries, que tenen 

peculiaritats en seguretat social respecte les hores ordinàries (art. 22.3 LISOS); i no declarar en 

nòmina les hores extra realitzades o encobrir-les amb altres conceptes (art. 7.5 LISOS).  
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La LISOS també preveu una infracció greu en l’art. 7.7 sobre la vulneració dels drets 

d’informació, audiència i consulta als representants dels treballadors per no informar 

l’empresari sobre la realització d’hores extraordinàries i del registre de la jornada en relació a 

l’art. 9 de l’Estatut dels Treballadors, on s’estableix que els documents referents al control de 

la jornada estaran a disposició dels representants legals dels treballadors, dels treballadors i de 

la Inspecció de Treball.  

 

3.5 RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA SOBRE 
L’ASSUMPTE C-55/18 
 
 
Recentment, el 14 de maig del 2019, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol les 

qüestions prejudicials plantejades per l’Audiència Nacional el 19-01-18, amb l’assumpte C-

55/18, que declara que la normativa espanyola s’oposa a les normes comunitàries reflectides en 

la Directiva 2003/88/CE, la Directiva 89/391/CEE i la Carta de Drets Fonamental de la Unió 

Europea.  

 

Per arribar a aquestes conclusions, el Tribunal analitza en profunditat el marc jurídic d’aplicació 

al conflicte sobre el registre de la jornada laboral: primerament amb el Dret de la Unió Europea, 

després el Dret Espanyol i fent menció a convenis amb l’Organització Internacional del Treball. 

Responen sobre la base de l’art. 31.2 de la Carta de Drets Fonamental de la Unió Europea; els 

arts. 3, 5, 6, 16 i 22 de la Directiva 2003/88/CE sobre aspectes de l’ordenació del temps de 

treball; i els arts. 4 i 16 de la Directiva 89/391/CEE sobre mesures per promoure la seguretat i 

la salut dels treballadors en el lloc de treball; i els arts. 34 i 35 de l’Estatut dels Treballadors.  

 

El Tribunal comença definit com a dret fonamental del treballador la limitació de la duració 

màxima del temps de treball, els descansos diaris i setmanals, establerts en l’art. 2 de la CDF. 

Aleshores, no es pot fer una “interpretació restrictiva” (com ha fet el TSJ en la sentència núm. 

246/2017) de les disposicions mínimes regulades en les Directives comunitàries que regulen la 

duració del temps de treball per fomentar la millora de la seguretat i la salut dels treballadors. 

En fer una interpretació restrictiva de la normativa genèrica, es limiten drets i obligacions que 

es tenen reconeguts, tant per la part empresarial, com pel treballador perquè la normativa potser 

ambigua i arcaica i s’ha de tenir en compte les circumstàncies i el context social dels fets per 

poder fer una aplicació correcta i justa.  
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Llavors, d’acord als arts. 3 i 5 de la Directiva 2003/88/CE els Estats Membres han d’adoptar 

les mesures necessàries perquè tots els treballadors gaudeixin, d’un període mínim d’onze hores 

consecutives de descans per períodes de vint-i-quatre hores. Amb un màxim setmanal de 

quaranta-vuit hores de treball, incloent-hi hores extraordinàries (art. 6.b de la mateixa 

Directiva). Per tant, es deixa en mans dels Estats Membres la forma per la qual es regularà les 

mesures necessàries per al compliment d’aquestes normes mínimes, però “els criteris no poden 

buidar de contingut els drets consagrats en la Directiva i la Carta”. Consegüentment, els Estats 

Membres han d’aplicar aquestes mesures amb “plena efectivitat” de les Directives, 

seguidament és el Govern l’encarregat de fer complir les normatives comunitàries als 

empresaris, per poder atendre les obligacions que disposen.  

 

Recorda que el treballador és considerat la “part dèbil” de la relació laboral i, per tant, no s’ha 

de donar facilitats als empresaris per minvar els seus drets. El Tribunal esmenta de les 

conclusions de l’Advocat General Pitruzzella senyalant “sense tal sistema no es possible 

determinar objectivament i de manera fiable el nombre d’hores de treball efectuades pel 

treballador ni la seva distribució en el temps, com tampoc el nombre d’hores realitzades per 

sobre de la jornada ordinària de treball que puguin ser considerades hores extraordinàries” 

(coincidint el TJUE, amb l’Advocat General i amb la jurisprudència de l’AN). Per tant, d’acord 

al principi de norma més favorable resulta lògica l’existència d’un mecanisme de registre per 

afavorir els drets dels treballadors sorgits de la prestació de serveis.  

 

Com s’ha explicat en el marc teòric, anteriorment a la reforma laboral del 2019, les hores 

extraordinàries només es registraven quan es realitzaven, creant una incoherència legislativa 

des del meu punt de vista, perquè si no es registraven diàriament, com es podien controlar 

correctament? L’excés de jornada només es pot conèixer quan es registra la jornada ordinària, 

ja que és un excedent d’aquesta.  

 

Aleshores, com exposa el Tribunal, la implantació de sistemes de registre de la jornada té dues 

funcions: per una banda, ser un mitjà documental “objectiu, fiable i accessible” per computar 

el temps de treball efectiu dels treballadors per controlar el límit d’hores extraordinàries a 

realitzar. Per un altra banda, el compliment dels períodes mínims de descans diari, setmanal i 

la duració màxima de la jornada de treball consagrats en la Directiva 2003/88 , la CDFUE i 

l’Estatut dels Treballadors (tenint en compte que hi ha relacions de treball especials, RD 

1561/1995). Fets que afecten les mesures de seguretat i salut dels treballadors regulats en la 
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Directiva 89/391; i permetre que els representants legals dels treballadors exerceixin les 

funcions de defensa en matèria.  

 

Tal com va al·legar la Direcció General de la Inspecció de Treball, el TJUE corrobora que el 

sistema de registre de la jornada laboral permet a les autoritats i els tribunals pertinents el 

control efectiu d’aquests drets referents a la duració del temps de treball.  

 

Finalment, el Tribunal Europeu conclou què la normativa comunitària està per sobre de la 

jurisprudència nacional consolidada (SSTS 246/2017, SSTS 338/2017). Consegüentment, la 

interpretació normativa que han fet els Tribunals espanyols sobre la no obligació empresarial 

d’establir un sistema que permeti computar la jornada laboral diària realitzada per cada 

treballador es contraria al dret comunitari perquè és incompatible amb els objectius de les 

directives, obligant als òrgans jurisdiccionals nacionals modificar aquestes resolucions.   

 
 
3.6 GUIA SOBRE EL REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL  

 

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social emet el 13 de maig la Guia sobre el 

Registre de la Jornada Laboral com a conseqüència de l’entrada en vigor, el dia abans, de 

l’obligació empresarial de registrar l’horari d’entrada i sortida dels treballadors del seu lloc de 

treball.  

 

L’objectiu de la Guia és facilitar al col·lectiu empresarial, que és al que es dirigeix la 

responsabilitat d’aplicar l’art. 34.9 ET, la interpretació, concreció i determinació del registre de 

la jornada perquè hi ha molta diversitat de sectors d’activitat i de formes de treball. La pauta, 

“estableix criteris, a títol informatiu, en relació amb el deure empresarial, sense perjudici de 

la interpretació de la norma que faran posteriorment els Jutjats i Tribunals de l’ordre social”. 

 

La Guia està dividida en quatre apartats: l’àmbit d’aplicació del registre horari; el contingut i 

el sistema de registre horari; la conservació i l’accés a aquest control; i el registre de les hores 

extraordinàries. Són els punts tractats derivats de les diverses consultes que han anat sorgint 

sobre la modificació de l’Estatut dels Treballadors.  

 

En primer lloc, l’aplicació de l’obligatorietat és per la totalitat de treballadors que s’adhereixen 

a l’art.1 de l’ET, independentment de si la realització de les funcions es porten a terme en un 
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centre de treball determinat o en un horari concret. Per contra, hi ha empleats que es regulen 

per les pròpies formes internes d’organització o la normativa especial: alta direcció (art. 2.1 

ET); treballadors autònoms (Llei 20/2007)27; treballadors de cooperatives (Llei 27/1999)28; i 

treballadors amb registres específics regulats en el RD 1561/199529. Així mateix, concreta que 

els empresaris que tinguin treballadors amb flexibilitat horària o una distribució irregular dels 

temps de treball (treball a distància, teletreball, treballadors desplaçats, etc.) no s’abstenen 

d’aquesta obligació. És vàlida l’autogestió per part dels empleats del control de la jornada si els 

empresaris confien en la veracitat dels documents.  

 

En el cas de les Empreses de Treball Temporal30, l’empresa usuària és l’encarregada de 

controlar la jornada laboral mitjançant el registre. Però hi ha d’haver coordinació31 entre 

societats per l’aportació i verificació dels documents. En canvi, en el cas dels subcontractes, 

l’empresa principal és la responsable de posar a disposició els mecanismes pertinents per fer la 

vigilància, perquè en cas de ser l’empresa subcontractista la que ho regulés hi hauria cessió 

il·legal de treballadors.  

 

En segon lloc, sobre el contingut, el sistema de registre i la conservació, el Ministeri fixa que 

“es objecte de control tot el que formi part de la jornada”, i recomana que quedi constància dels 

descansos mínims legals obligatoris o voluntaris, perquè no es sobreentengui que des de l’hora 

d’inici fins a la finalització de la jornada sigui temps de treball efectiu. La llei no preveu un 

format determinat pel control de la jornada, es igual de vàlid utilitzar instruments tradicionals 

(paper) com tecnològics (aplicacions, targetes...), però els mecanismes emprats hauran de 

proporcionar informació “fiable, immodificable i no manipulable posteriorment” i respectar la 

intimitat  dels treballadors32. Els registres de la jornada s’hauran d’arxivar durant quatre anys 

amb el desglossament diari de la jornada, no es vàlid la totalització de períodes per estalviar 

espai o paper.  

 

Les empreses s’han de sotmetre a un període de consultes i diàleg amb els representants legals 

dels treballadors (en el cas que hi hagi aquesta figura) per saber com serà l’organització i 

                                                
27 Llei 20/2007, del 11 de juliol, Estatut del Treball Autònom. 
28 Llei 27/1999, del 16 de juliol, de Cooperatives.  
29 Real Decret 1561/1995, del 21 de setembre, sobre jornades especials de treball.  Annex II – model de registre 
de les hores de treball o descans dels treballadors de vaixells dedicats a la marina mercant 
30 D’acord a l’art. 15.1 de la Llei 14/1994, del 1 de juny, per la que es regulen les Empreses de Treball Temporal.  
31 Article 12.1 de la Llei 14/1994.  
32 Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals. 
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documentació del registre horari més adequat. En cas de no arribar a acord, o no haver 

representants l’empresari unilateralment establirà el mètode que consideri més adequat. El 

sindicat de Comissions Obreres descriu com a eufemisme33 deixar en mans de les empreses el 

registre de la jornada laboral com a mesura contra la precarietat laboral en la jornada de treball. 

 

Per últim, el registre de la jornada laboral i el registre de les hores extraordinàries estan 

relacionats entre si, ja que gràcies al registre de la jornada es pot conèixer si s’han realitzat 

hores per sobre de la jornada o si s’ha realitzat el temps de treball pertinent, però aquestes 

obligacions són “independents i compatibles”. Aleshores, s’entén que els registres es poden 

utilitzar “simultàniament”, però la realització d’hores extra haurà de ser comunicada 

expressament als representants legals dels treballadors (DA3ª del RD 1561/1995).   

 

3.7 LA JORNADA DE TREBALL DES DEL PUNT DE VISTA DE LA PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS  

 

La Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals no preveu concretament 

com un factor de risc l’excés de temps de treball, però atès el dret dels treballadors de ser 

protegits davant dels riscos laborals, l’art. 14.2 LPRL diu “l’empresari realitzarà la prevenció 

de riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva en l’empresa i l’adopció de 

les mesures necessàries per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors (...)”. Tot 

seguit, mitjançant una interpretació lògica i relacionat amb l’art. 4.7.d) de la LPRL estableix 

com a condició de treball l’organització i l’ordenació del treball que afecta la generació de 

riscos per la seguretat i la salut del treballador.  

 

En conseqüència, una combinació de les normes en matèria d’ordenació del temps de treball i 

l’obligació empresarial de vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors en el lloc de treball 

donen lloc a la consideració que l’excés del límit de la jornada causa conseqüències sobre la 

salut dels treballadors, hi ha estudis que ho demostren i jurisprudència que ho recolza.  

El cos humà no té la capacitat de retroalimentació per ser conscient de prendre descansos quan 

desenvolupa una activitat laboral34. Consegüentment, és necessària la limitació del temps de 

                                                
33 Confederació Sindical De Comissions Obreres (CCOO), 2019. “El texto aprobado hoy no obliga a las empresas 
a tener un registro efectivo de la jornada.” 
34 Haro-García, L., Sánchez-Román, R., Juárez-Pérez, A. C., & Larios-Díaz, E. (2006, 6 abril). “Justificaciones 
médicas de la jornada laboral máxima de ocho horas.”  
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dedicació al treball. D’acord la NTP 17735, s’entén com a càrrega de treball el conjunt de 

requeriment psico-físics als quals el treballador es sotmet durant la jornada laboral. El INSHT36 

al·lega que la jornada de treball excessiva produeix desgast físic i mental e impedeix a l’individu 

fer front a situacions estressants. Recapitulant, el temps de treball forma part de l’organització 

del treball i l’increment de dedicació al treball acaba tenint efectes negatius sobre la salut del 

treballador mitjançant l’estrès o patologies semblants com la Síndrome de Burnout37.  

 

Tant la dedicació excessiva com la sobrecàrrega del volum de treball tenen repercussió directa 

e immediata sobre la salut i la vida personal dels treballadors. Partint de l’estudi de 

Urrutikoctxca, M. (2010) s’incrementen els riscos d’accident de treball per esgotament al no 

respectar els descansos legals establerts; es produeixen errors en el compliment de sistemes de 

seguretat laboral; disminueix la capacitat de dedicació i alerta, etc.  

 

L’Organització Mundial de la Salut defineix la Síndrome de Burnout38 com “l’esgotament físic 

i mental causat per l’estrès crònic associat al treball i a l’atur”. Per identificar aquesta malaltia 

s’han de donar tres situacions: increment del distanciament del treball, és a dir, falta de 

motivació o pensaments negatius respecte al treball; sentiments d’esgotament o manca de 

passió; i la disminució de l’eficàcia professional.  

 

Diversos Tribunals troben un nexe causal entre accidents  i l’incompliment de la jornada per 

part dels empresaris o el sotmetiment continu a situacions de pressió o autoexigència. Així es 

veu reflectit en la STSJ de Madrid 05-10-2005 afirma que “l’excés de jornada pot generar estrès 

laboral i la desatenció d’aquest risc es considera infracció de les obligacions preventives i 

contractuals de l’empresari”. La SSTJ Madrid 31-03-2008, un forner es va suïcidar per causa 

de situacions d’estrès generades per la pressió de la direcció empresarial per realitzar hores 

extraordinàries, concloent que “la sobrecàrrega temporal o l’excés de treball pot induir a una 

situació depressiva”. Per concretar, la STSJ d’Andalusia, Sevilla 01-06-2017, estima la 

declaració d’incapacitat permanent total derivat de contingència professional causat per la 

                                                
35 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nota técnica de prevención núm.177. “La carga física 
de trabajo: definición y evaluación.”  
36 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministeri de Treball i Afers Socials. “Estrès Laboral”.  
37 El Síndrome de Burnout es conegut com el síndrome del “quemado” o “quemarse en el trabajo” vínculat a 
l’àmbit laboral, l’estrès causat pel treball i l’estil de vida. Font de la Nota tècnica de prevención núm. 704. 
“Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout”: definición y proceso de generación.”  
38 CIE-11 para estadísticas de mortalidad y morbilidad.. Problemas asociados con el empleo o el desembleo. 
Síndome de desgaste ocupacional (QD85).  
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Síndrome de Burnout causat per la intensitat i gran responsabilitat a la qual estava sotmesa la 

treballadora durant tota la seva carrera professional en l’empresa.  

 

El fet d’incomplir els límits establerts per la jornada laboral, els descansos mínims legals i el 

temps de treball que generen riscos per la seguretat i la salut dels treballadors han de ser 

considerats infraccions de les normes de Prevenció de Riscos Laborals39. En l’assemblea del 25 

de maig del 2019, l’Organització Mundial de la Salut ha conclòs en incloure en la “Clasificación 

Internacional de Enfermedades” associades al treball la “Síndrome de Burnout” o el treballador 

“cremat”. Els sectors més afectats amb aquestes patologies són el sanitari40 i el docent41, per 

sobrecàrrega de tasques i treball mental e insatisfacció laboral amb les condicions de treball. 

  

  

                                                
39 Urrutikoctxca Barrutia, Mikel, 2010. “Vivir para trabajar: la excesiva jornada de trabajo como factor de riesgo 
laboral”. Nº77.  
40 Gómez Esteban, R (2004, junio). “El estrés laboral del médico: Burnout y trabajo en equipo.” 
41 Cardozo Gutierrez, L.A (2016, mayo). “El estrés en el profesorado.”  
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4. CONCLUSIONS  
 
El present treball m’ha servit per endinsar-me en el contingut de la jornada de treball i aprendre 

sobre tota la teoria normativa que ho regula. Així com conèixer com és la realitat, és a dir, 

l’aplicació pràctica de la matèria.  

 

El meu treball ha estat marcat per l’entrada en vigor del Real Decret Llei 8/2019 que modifica 

la Llei de l’Estatut dels Treballadors disposant l’obligació empresarial de registrar la duració 

del temps de treball. La veritat és què m’ha fet canviar una mica la direcció en la qual volia 

orientar l’estudi, però alhora m’ha servit per recolzar la meva opinió referent a la necessitat de 

tenir un control del temps que dediquen les persones a la prestació de serveis a tercers.  

 

Primerament, la redacció de l’art. 35.5 de l’ET abans de l’efectiva obligació de registrar la 

jornada ha sigut el causant de tota la contrarietat de la doctrina jurisprudencial. L’Audiència 

Nacional va crear precedent establint l’obligació de registrar la jornada a la totalitat de 

treballadors. Mentre que, el Tribunal Suprem anul·la la doctrina jurisprudencial de l’Audiència 

Nacional declarant que només s’ha de registrar la jornada quan es realitzaven hores 

extraordinàries. Em sembla inadequada i passiva la postura que ha adoptat el Tribunal Suprem 

com a òrgan superior de tots els Tribunals (excepte el Constitucional) respecte a la interpretació 

i aplicació de la norma controvertida. És a dir, tan sols s’ha limitat a l’execució literal de la 

normativa sense tenir en compte el context social en què ens trobem, ni tots els fets provats 

(EPA) sobre l’excés d’hores extraordinàries no recompensades i la gran quantitat de contractes 

en frau de llei per superar les hores contractades, ni la manifestació de la Inspecció de Treball 

de la necessitat de control. 

 

Segonament, compartiré la meva opinió respecte als articles 10 i 11 del RD 8/2019: penso que 

són resultat de les controvèrsies que hi ha hagut durant anys entre els diferents Tribunals 

espanyols en matèria de jornada, sobre si era obligatori o no registrar la jornada laboral. 

L’entrada en vigor de l’obligatorietat ha estat precipitada, però necessària i poc específica per 

posar fi a la precarietat laboral. 

 

Particularment considero, que la redacció de l’art. 10 del RD 8/2019, que modifica e inclou 

l’apartat 9 en l’article 34 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors és insuficient i molt genèrica, 

perquè tot i haver-hi diverses modalitats de treball i fer-se complicat un registre de la jornada 
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homogeni, es deixa en mans de l’empresari la forma en la qual es portarà a terme el control i 

aquest ho realitzarà a través dels mecanismes que estimi més oportuns per als seus interessos i 

beneficis. En conseqüència, és un avantatge pels empresaris perquè poden donar l’ordre als 

treballadors que tenen prohibit anotar les hores que realitzen per sobre de la jornada ordinària 

(en el cas de realitzar un registre manual) o les alternatives tecnològiques adaptades per a 

realitzar els controls es poden alterar (encara que és més complicat i poden deixar rastres 

aquestes modificacions).   

 

Alhora, encara que s’estableixi la “prèvia consulta amb els representants legals” per escollir el 

mecanisme de control de la jornada, sabem de sobres que amb les últimes reformes laborals 

s’han donat avantatges a les empreses amb una descentralització de la negociació col·lectiva i 

flexibilitat interna amb prioritat aplicativa dels convenis d’empresa que són negociats pels 

comitès d’empresa o representants dels treballadors perquè estan plenament capacitats per 

poder defensar correctament els seus interessos o estan coaccionats pels directius. La realitat és 

què els comitès d’empresa, els representants legals i sindicalistes han perdut força de negociació 

i això es veu reflectit en el moment de lluitar per unes condicions més avantatjoses i d’acord a 

drets reconeguts.  

 

Tercerament, és una bona mesura per reduir l’abús i l’increment de la realització d’hores 

extraordinàries, però repercutirà més a petites i mitjanes empreses, que a les grans empreses, ja 

que les sancions tot i ser graduals i que es calculin en funció de la reincidència, una gran 

empresa o una multinacional preferirà abans pagar les sancions de la ITSS que haver de pagar, 

cotitzar totes les HE o contractar més personal. Seguint aquesta línia, l’art. 11 del RD 8/2019 

que modifica l’art. 11 de la LISOS tipifica com a infracció greu l’incompliment del registre de 

la jornada laboral de forma global, no individual per dimensió de l’empresa i treballadors que 

la formen, és a dir, hagués estat més efectiu una sanció individual i gradual per treballador a 

qui no se li controla la jornada.  

 

El punt més important, en la meva opinió és que mitjançant el control documental o tecnològic 

del temps de treball, s’ha invertit la càrrega de la prova en les reclamacions per compensació o 

retribució econòmica de la realització de les hores extraordinàries i conseqüentment s’ha creat 

seguretat jurídica. En altres paraules, ara és l’empresa la que haurà de demostrar que el 

treballador no ha obrat més hores de les establertes legalment, per contra, l’empresa haurà 

d’abonar totes les hores que el treballador al·lega que ha fet.  



 33 

 

Així doncs, l’entrada en vigor de l’obligatorietat de registrar l’inici i la finalització de la jornada 

laboral efectiva es primordial a efectes de la salut i la seguretat dels treballadors, ja que s’ha 

demostrat mitjançant estudis i s’han donat casos reals en els quals aquesta superació legal de la 

jornada ha tingut conseqüències palpables sobre la vida dels treballadors. O sigui, els 

empresaris no se n’adonen compte que la càrrega excessiva de tasques als treballadors, 

l’incrementen del temps de treball i la mala organització del treball els repercuteixen 

negativament tant a ells, com als seus empleats causant l’efecte contrari de l’objectiu 

d’incrementar la productivitat. A través d’aquesta reforma es pot millorar les condicions 

laborals en matèria de jornada demostrant que un treballador descansat és més fructuós i 

qualitativament s’aprofita millor el temps de treball si els ocupadors apliquen de forma correcta 

la llei i no utilitzen “la incertesa” per infringir la norma.  

 

Per finalitzar, el fet que hi hagi una limitació de la jornada de treball es causa del dret de 

conciliació de la vida familiar i laboral, el dret de la protecció de la salut i la seguretat en el 

treball i conèixer el treball realitzat durant el període. Aleshores, aquest control del temps de 

treball ordinari permetrà que es puguin demostrar – complets o no – els drets que tenen 

reconeguts les persones ocupades i evitar l’abús de les patronals. 

 

Recollint tot el que s’ha dit, penso que es convenient i necessari que a mida que la Inspecció de 

Treball i els Tribunals es comencin a trobar amb mecanismes de registre horari i apareguin 

litigis en la matèria, vagin regulant mesures addicionals mitjançant reglaments del registre de 

la jornada. Concretament, desenvolupar reglaments que s’adeqüin a les singularitats de cada 

sector d’activitats i a les diferents formes mitjançant les quals es pot prestar servei, per assolir 

amb plena efectivitat el compliment de la jornada màxima (diària, setmanal, mensual o anual); 

els descansos legals establerts (diaris, setmanals i anuals); les bosses d’hores extraordinàries; i 

la conciliació de la vida personal i laboral.  

  



 34 

5. BIBLIOGRAFIA  

 
Organitzat per: 
 

- Articles / Llibres   
 

• Baamonde Méndez, J. (2018). “La STS 246/2017 de 23 de marzo, o cómo el tribunal 

supremo anula de un plumazo la jurisprudencia de la Audiencia Nacional sobre el control 

de la jornada laboral y las horas extraordinarias.” Anuario Da Facultade De Dereito Da 

Universidade Da Coruña, 21, 1-26. https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3269 

• Bengoechea, S. (2019, 23 enero). “Las ocho horas, una consecuencia de la huelga de La 

Canadiense” 

• Cardozo Gutierrez, L.A (2016, mayo). “El estrés en el profesorado.” Link:   

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322016000100006  

• Gómez Esteban, R (2004, junio). “El estrés laboral del médico: Burnout y trabajo en 

equipo.” Link: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-

57352004000200004  

• Haro-García, L., Sánchez-Román, R., Juárez-Pérez, A. C., & Larios-Díaz, E. (2006, 6 abril). 

“Justificaciones médicas de la jornada laboral máxima de ocho horas.”Link:   

https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2007/im072n.pdf  

• Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, & Chavarría Cosar, R. 

(1984). “La carga física de trabajo: definición y evaluación.” [Nota técnica de prevención 

núm. 177]. Link:  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/

101a200/ntp_177.pdf  

• Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, & Fidalgo Vega, M. 

(2003). “Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout”: definición y proceso de 

generación.” [Nota técnica de prevención núm. 704]. Link: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/

701a750/ntp_704.pdf 

• Lorente Campos, R., & Guamán Hernández, A. (2017, 24 enero). “Expansión de la 

temporalidad y erosión de la relación de empleo estándar en España: ¿La irrupción de un 

nuevo paradigma de la relación de empleo?” [Cuaderno de Relaciones Laborales]. 



 35 

• Martin Valverde, A., Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F., García Murcia, J. (2018),  “Derecho 

del trabajo”. Capítulo 14. La prestación de trabajo.  

• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, & Hoyo Delgado., M. A. (s.f.). “Estrés Laboral”. Link:  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLIC

ACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivul

gativos/Fichero%20pdf/Estres%20laboral.pdf  

• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2019, 13 mayo). “Guía sobre el 

Registro de la Jornada Laboral”. 

• Monereo Pérez, J.L (2014). “La ordenación del tiempo de trabajo en el siglo XXI. Retos, 

oportunidades y riesgos emergentes.” VI Aspectos críticos de la regulación del tiempo de 

trabajo en España. 

• Moya-Albiol, L.; Ángel Serrano, M.; González-Bono, E. Rodríguez-Alarcón, G.; Salvador, 

A. (2005). “Respuesta psicofisiológica de estrés en una jornada laboral”.  [Psicothema, 

Universidad de Oviedo]. Link: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72717204  

• Palomeque López, M; Álvarez de la Rosa, M. (2018). “Derecho del Trabajo”. Capítulo XX 

y XXI. La prestación de trabajo: la classe de trabajo y el tiempo de trabajo 

• Rojo Torrecilla, E. (2019, 13 mayo). “Registro de la jornada de trabajo. De la sentencia 

Bankia de la AN (4.12.2015) a la modificación del art. 34 LET por el RDL 8/2019 de 8 de 

marzo (con entrada en vigor el 12 de mayo). Unas notas sobre el recorrido judicial y 

normativo.” [Publicación en un blog]. Link:  

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/03/registro-de-la-jornada-de-trabajo-de-la.html 

• Sala Franco, T. (2014). “Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales”. Capítulo 

tercero: las obligaciones de los empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.  

• Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente; UGT-CEC. (2015). “Guía Estudio sobre 

el estrés por deterioro de las condiciones de trabajo.” Link:  

https://www.diba.cat/documents/467843/112963151/Guia_EstresDeterioro_Web.pdf/2b56

15d9-eae1-42e2-83f8-640f90c5b78e  

• Sr. Pitruzzella Giovanni (2019, 31 de gener). “Conclusions de l’advocat general sobre 

l’assumpte C-55/18.” 

• Urrutikoetxea Barrutia, M. (2010, diciembre). “Vivir para trabajar: la excesiva jornada de 

trabajo como factor de riesgo laboral.” [Gestión Práctica de Riesgos Laborales, núm. 77]. 

http://pdfs.wke.es/0/3/4/9/pd0000060349.pdf  



 36 

- Jurisprudència  

 

• Audiència Nacional (Sala Social, Secció 1ª), auto núm. 57/2018, del 3 de setembre.  

• Audiència Nacional (Sala Social, Secció 1ª), sentència núm. 137/2018, del 20 de setembre. 

• Audiència Nacional (Sala Social, Secció 1ª), sentència núm. 207/2015 del 4 de desembre.  

• Audiència Nacional (Sala Social, Secció 1ª), sentència núm. 25/2016, del 19 de febrer.  

• Audiència Nacional (Sala Social, Secció 1ª), sentència núm. 43/2006 del 16 maig.  

• Audiència Nacional (Sala Social, Secció 1ª), sentència núm. 77/2016, del 6 de maig. 

• Audiència Nacional (Sala Social, Secció 1ª), sentència núm. 78/2018, del 11 de maig. 

• Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala 5ª) del 21 d febrer del 2018 (assumpte C-

518/15).  

• Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 10 setembre 2015, TJCE 2015, 205  

• Tribunal de Justícia de la Unión Europea (Gran Sala), del 16 de maig del 2019 (assumpte 

C-55/18).  

• Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Sevilla (Sala Social, Secció 1ª), sentència núm. 

1683/2017, del 1 de juny. 

• Tribunal Superior de Justícia d’Aragó (Sala Social, Secció 1ª),  sentència núm.15/2018, del 

24 de gener.  

• Tribunal Superior de Justícia de Castilla y Leon (Sala Social), sentència núm. 347/2013, del 

17 de juliol. 

• Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Social), sentència núm. 7951/1999 del 8 

de novembre.  

• Tribunal Superior de Justícia de Illes Canàries, Les Palmes (Sala Social, Secció 1ª), núm. 

1177/2016 del 22 de desembre.  

• Tribunal Superior de Justícia de les Illes Canàries, Les Palmes (Sala Social, Secció 1ª), 

sentència núm. 857/2018, del 31 de juliol. 

• Tribunal Superior de Justícia Madrid (Sala Social, Secció 2ª), sentència núm. 796/2005, del 

5 d’octubre. 

• Tribunal Superior de Justícia Madrid (Sala Social, Secció 3ª), sentència núm. 323/2008, del 

31 de març. 

• Tribunal Suprem, (Sala Social, Ple), sentència núm. 246/2017, del 23 de març. 

• Tribunal Suprem, (Sala Social, Secció 1ª), sentència núm. 338/2017, del 20 d’abril. 



 37 

- Recursos electrònics  

 

• EXPANSIÓN, Alonso, M., & Alvarado, G. (2019, 12 mayo). “Guía práctica para la 

aplicación del control horario de los trabajadores”.  Link:  

http://www.expansion.com/economia/2019/05/12/5cd83e0a268e3e194d8b4570.html 

• 20MINUTOS. (2019, 28 mayo). ¿Qué es el síndrome del trabajador 'quemado' o 'burn 

out'? “La OMS ya lo reconoce como enfermedad laboral.” Link:  

https://www.20minutos.es/noticia/3654015/0/oms-sindrome-trabajador-quemado-burnout/  

• Camino Frías, J. J. (s.f.). “El registro de la jornada efectiva. A tiempo parcial y a tiempo 

completo. Criterios de la inspección.”  Link:  https://coeval.es/wp-

content/uploads/2016/10/EL-REGISTRO-DE-LA-JORNADA-EFECTIVA.pdf  

• CIE-11 para estadísticas de mortalidad y morbilidad. “Problemas asociados con el empleo 

o el desembleo. Síndome de desgaste ocupacional (QD85).“ 

• Confederació Sindical De Comissions Obreres (CCOO), 2019. “El texto aprobado hoy no 

obliga a las empresas a tener un registro efectivo de la jornada.” Link:  

https://www.ccoo.es/noticia:374829--

El_texto_aprobado_hoy_no_obliga_a_las_empresas_a_tener_un_registro_efectivo_de_jor

nada  

• Confederación Nacional del Trabajo. (s.f.). “La Huelga de la Canadiense y la Jornada de 

8 horas.” Link: http://puertoreal.cnt.es/denunicas-sindicales/6137-la-huelga-de-la-

canadiense-y-la-jornada-de-8-horas.html  

• EUROSTAT. (2018, 8 junio) “How common – and how voluntary – is part-time 

employment?”. Link: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-

20180608-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F 

• EXPANSIÓN & POR EFE. (2016, 19 mayo) “El 54% de os trabajadores a tiempo parcial 

en España preferiria trabajar más”. Link:  

http://www.expansion.com/economia/2016/05/19/573d99b6e2704eed768b4606.html 

• GOMEZ V., MANUEL. (2016, 23 julio) “España entre los paises con más empleo a tiempo 

parcial”. Link:  

https://elpais.com/economia/2016/07/23/actualidad/1469272660_177645.html 

• INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA. Link: https://www.ine.es  

• ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALL 



 

6. ANNEXOS  
 
6.1 QÜESTIÓ PREJUDICIAL DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL AL TRIBUNAL DE 
JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA, AUTO 19 DE GENER DEL 2018 
 

D’acord amb l’article 10.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i amb l’article 42.1 de la Llei 

d’Enjudiciament Civil, en relació a l’article 267 del Tractat de Funcionament de la Unió 

Europea el Tribunal de l’Audiència Nacional, la Sala Social, Secció 1ª mitjançant auto núm. 

3/2018, el 19 de gener de 2018 planteja una sèrie de qüestions prejudicials al Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea.  

 

La Sala Social de l’Audiència Nacional planteja tres qüestions prejudicials al Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea derivades del conflicte col·lectiu entre la Federació de Serveis de 

Comissions Obreres i l’entitat bancaria Deutsche Bank sobre l’obligació empresarial d’establir 

un sistema que registri la jornada ordinària efectiva de treball dels empleats. Aquestes qüestions 

es realitzen a un Tribunal superior al de l’àmbit nacional donat que durant l’època en la que es 

plantejaven els litigis hi havia molta discrepància entre les doctrines dels Tribunals espanyols 

en resoldre sentències. Per tant, l’Audiència Nacional decideix resoldre el litigi consultat al 

TJUE si els Tribunals espanyols estan fent una correcta aplicació e interpretació de la normativa 

comunitària europea a partir de la normativa espanyola quan dicten sentència.  

 

En breus paraules, les qüestions plantejades són: 

1. “El Regne Espanyol, mitjançant els art. 34 i 35 de l’ET, estan adoptant les mesures 

necessàries per garantir l’efectivitat de les limitacions de la duració de la jornada de 

treball, descans setmanal i diari que s’estableixen als art. 3, 5 i 6 de la Directiva 

2003/88/CE (...)?”  

2. “La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Directiva 2003/88/CEE i la 

Directiva 89/391/CEE, (...), s’ha d’interpretar en el sentit que s’oposen a la normativa 

nacional interna que conte els articles 34 i 35 de l’ET, de la que, segons la doctrina 

jurisprudencial consolidada, no es dedueix que es exigible a les empreses l’establiment 

d’un sistema de registre de la jornada diària efectiva de treball pels treballadors a temps 

complet que no s’hagi establert de forma expressa (...)?” 

3. “(...) s’ha d’entendre que d’acord al manament peremptori dirigit als Estats Membres, 

establers en La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Directiva 



 

2003/88/CEE (...), de limitar la duració de la jornada de tots els treballadors en general, 

s’assegura perquè els treballadors ordinaris amb la normativa nacional interna, de l’art. 

34 i 35 de l’ET, que segons doctrina jurisprudencial consolidada (...), no es exigible per 

les empreses un establiment d’un sistema de registre de la jornada diària efectiva de 

treball (...)?” 

 

El 29 de gener de 2018, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea rep les qüestions prejudicials 

de l’Audiència Nacional. Aquestes es registren amb assumpte C-55/18, sobre les quals, un any 

després, l’Advocat General Sr. Giovanni Pitruzzella manifesta una sèrie de conclusions sobre 

el conflicte, de les quals el TJUE no està vinculat.  

 

El Sr. Giovanni Pitruzzella proposa al Tribunal de Justícia que declari que les empreses estan 

obligades a implantar un sistema de còmput de la jornada laboral efectiva. Aquest argumenta, 

mitjançant un anàlisi de les Directives i la Carta de Drets Fonamentals que s’apliquen al cas en 

matèria de jornada laboral, que: 

- La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Directiva 2003/88 imposen a les 

empreses l’obligació instrumental d’implantar un sistema de còmput de la jornada 

efectiva dels treballadors a temps complert que no s’hagin compromès de forma 

expressa a realitzar hores extraordinàries. Afegint que els Estats Membres tenen llibertat 

per establir la forma de registre del temps de treball efectiu.  

- Al·lega que sense un sistema de computació del temps de treball, no hi ha garanties de 

que s’estiguin complint les lleis sobre limitació de la jornada de treball i que el 

treballador no pot obtenir la defensa judicial dels drets que la Directiva 2003/88 li 

reconeix.  

 

Aleshores, d’acord a les conclusions que extrau l’advocat general Pitruzzella, Espanya s’oposa 

a la normativa europea igual que la interpretació del Tribunal Suprem d’aquestes normes. És 

obligació de l’empresari vetllar per compliment de les Directives en matèria d’ordenació del 

temps de treball, descansos i vacances que es confereixen als treballadors, com el control de la 

quantitat de treball realitzada pels empleats, vetllant per la protecció de la salut i la seguretat en 

el lloc de treball.  


