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REGISTRE D’HORES DE TREBALL 

 

El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre de 2015, que correspon a l’Estatut dels 
Treballadors, en el seu article 35.5, estableix que és obligatori per a les empreses portar un 
REGISTRE DIARI DE LA JORNADA DE TREBALL,  d’aquells treballadors A TEMPS COMPLET. Fins 
ara només es venia aplicant, i es manté l’obligatorietat, en els casos dels treballadors amb 
contractes a temps parcial. 
 
En aquest registre s’anotarà: hora d’entrada, hora de sortida, el total d’hores treballades per 
jornada, fent constar tant les hores ordinàries com les extraordinàries. Aquest registre mostrarà 
les hores efectives treballades, dia a dia al llarg del mes.    
 
Aquest document una vegada firmat per l’empresa i el treballador, serà arxivat amb la 
documentació de la nòmina, pagament del TC a la Seguretat Social, calendari laboral (que ha de 
tenir l’empresa) en un lloc visible, i altres documents relacionats amb els temes laborals.  
 
Recordar, també, que la jornada de treball està pactada en els convenis col·lectius o en els 
contractes de treball. El número d’hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a 
nou hores diàries, excepte que per conveni o per acord de l’empresa/treballador s’estableixi 
una altra distribució del temps de treball diari, respectant en tot cas el descans entre jornades 
(entre el final d’una jornada i el principi de la següent ha d’haver-hi una diferència de 12 hores). 
No es computaran les hores extraordinàries que hagin estat compensades mitjançant descans 
dins dels 4 mesos següents a la realització d’aquestes hores. 
 
El fet d’insistir en aquest punt del Registre diari de jornada de treballadors, és pel motiu que la 
Inspecció de Treball l’està sol·licitant en diverses províncies en la pròpia inspecció.  En cas que 
l’empresa no disposi d’aquest registre, la Inspecció obliga a confeccionar-lo, fet que comporta 
una sanció econòmica.  
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