
 

 

 
 
 

REGISTRE DE LA JORNADA DIARIA DELS  
TREBALLADORS A TEMPS COMPLERT  

 

 

Des d’un temps ençà les empreses han de portar un registre de jornada, cas del treball a 

temps parcial, tot registrant‐hi dia a dia l’horari de prestació de serveis del treballador, i 

si escau, el de les hores complementàries realitzades. Aquest registre s’ha de fer mes a 

mes, i l’empresari n’ha d’entregar una còpia al treballador que l’haurà de signar –alhora 

l’empresari conservarà aquest exemplar. No acomplir amb aquesta obligació pot 

suposar‐li a l’empresa una sanció pecuniària, així com que el contracte a temps parcial 

del treballador es consideri a temps complert, amb totes les conseqüències, incloses les 

relatives a la obligació d’assumir la cotització a temps complert. 

 

Recentment, una Sentència de l’Audiència Nacional, STAN de 04/12/2015 (i també STAN de 

19/02/2016), ha determinat que igualment cas de treball a temps complert, les empreses han 

de registrar diàriament la jornada realitzada pels seus treballadors. En aquest procés, per 

part del treballadors, s’hi sol·licitava que a l’empresa s'hi establís un sistema de registre 

de la jornada diària efectiva que permetés comprovar l'adequat compliment dels horaris 

pactats, tant en el conveni sectorial com en els pactes d'empresa que siguin d'aplicació. 

 

També sol·licitaven que es procedís a donar trasllat a la representació legal dels 

treballadors de la informació sobre les hores extraordinàries realitzades, en còmput 

mensual. A la fi la Sentència conclou que, tot i la jornada ser a temps complert, 

efectivament cal que hi hagi un registre de jornada diària, amb el lliurament consegüent 

dels resums diaris de jornada a cada treballador.  

 

 

 



 

 

 

 

Es diu que aquest document servirà per controlar els excessos de jornada, ja que aquests 

resums no poden contenir les hores extraordinàries realitzades diàriament, que només 

concorren quan se supera la jornada ordinària en còmput anual. Per això l'únic mitjà de 

comprovació de la realització d’hores extraordinàries és precisament el registre diari de 

jornada.   
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