
 

COMUNICAT LABORAL 
© ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes. 

     
 REIAL DECRET LLEI (RDL) 8/2019- REGISTRE DE JORNADA DE TREBALL 

Aquest RDL afegeix un nou apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET), establint l’obligatorietat per a les 
empreses, amb independència de la seva grandària i a partir  del 12 de maig de 2019, d’efectuar un registre diari de 
jornada. El seu objectiu és controlar que no s’excedeixin les jornades establertes y, si escau, que es retribueixin, o es 
compensin amb descans alternatiu, les hores extres. 

Aquest registre haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona, sense 
perjudici de la flexibilitat horària. L’organització i documentació del registre de jornada s’establirà mitjançant negociació 
col·lectiva, acord d’empresa o, si no, decisió de l’empresari. 

La norma no determina exactament la forma de realitzar aquest registre, de manera que pot triar-se qualsevol sistema 
de registre (manual, informàtic, per control remot a través de mòbils o tauletes, sistema empremta dactilar, targetes, etc) 
sempre que compleixi l’objectiu de la norma i que sigui fiable i invariable, a fi d’evitar la manipulació o alteració de les 
dades. 

L’empresa haurà de conservar aquests registres durant 4 anys, a disposició de les persones treballadores i de la 
Inspecció de Treball, de manera que puguin ser comprovables en qualsevol moment. L’ incompliment d’aquesta obligació 
constituirà una infracció greu, sancionable amb multa de 626€ a 6.250€. 

Aquest registre serà igualment exigible en treballs que no es prestin físicament al centre de treball o amb jornada 
variable. També es preveu que el Govern pugui establir ampliacions o limitacions a l’ordenació i durada de la jornada de 
treball i dels descansos, així com especialitats en les obligacions del registre de jornada per a aquells sectors i categories 
professionals que, per les seves peculiaritats, així ho requereixin. 

Per tot això, us recomanem que  avalueu la situació de registre de jornada i escolliu el sistema que millor s’adapti als 
vostres sistemes de producció, sempre complint els requisits indicats anteriorment. 

 

RDL 6/2019- NOVETATS IMPORTANTS 
 
1. PLANS D’IGUALTAT: 

 
Es modifiquen els articles 45 i 46 de la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de homes i dones, als efectes d’exigir 

l’elaboració i aplicació de plans d’igualtat a les empreses de 50 o més treballadors, el contingut mínim d’aquests i el 
seu registre (aquest últim pendent de desenvolupament reglamentari).  

 
Aquests plans han de contenir: 
- Procés de selecció i contractació. 
- Classificació professional. 
- Formació. 
- Promoció professional. 
- Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre homes i dones. 
- Exercici responsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral. 
- Infra-representació femenina. 
- Retribucions. 
- Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 
Per a la seva realització i aprovació s’estableix una aplicació gradual des de la seva entrada en vigor (08/03/2019): 
 
a) Empreses de 50 a 100 persones: 3 anys. 
b) Empreses de 101 a 150 persones: 2 anys. 
c) Empreses de 151 a 250 persones o més: 1 any. 
 
L’incompliment d’aqueta obligació constituirà una infracció greu, sancionable amb multa de 626€ a 6.250€. 

 
2. IGUALTAT DE REMUNERACIÓ: 

 
A partir de l’entrada en vigor del RDL 6/2019, això és, des del 8 de març de 2019, es modifica l’article 28 de l’ET 

obligant a les empreses a abonar la mateixa retribució per la mateixa prestació de serveis, sense que es pugui produir cap 
discriminació per raó de sexe. 
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Per a això l’empresari estarà obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, complements 

salarials i percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexes i distribuïts per grups professionals, 
categories o llocs de treball iguals o d’igual valor. 

 
A les empreses amb almenys 50 treballadors, s’hauran de justificar les diferencies salarials superiors al 25%, acreditant 

que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores. 
 

3. MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL: 
 

Es modifica l’article 34.8 de l’ET, i es preveu el dret a l’adaptació de la jornada per motius de conciliació de la vida 
familiar i laboral fins que els fills/es compleixin els 12 anys. Això inclou la “durada i distribució de la jornada de treball, 
inclosa la prestació de treball a distància”, sempre que sigui raonable i proporcionada en relació a les necessitats de la 
persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa. 

 
A aquest efecte, es preveu la regulació mitjançant negociació col·lectiva o, si no, negociació entre empresa i 

treballador/a amb un període màxim de 30 dies. Finalitzat aquest període de negociació, l’empresa, per escrit, comunicarà 
l’acceptació de la petició del treballador, la seva proposta alternativa o la seva denegació (en aquest darrer cas haurà 
d’indicar les raons objectives de la seva decisió denegatòria). 

 
A més, es modifica també l’article 37.4 de l’ET, de manera que l’absència d’1 hora de lactància passa a ser 

atorgada a tots dos progenitors, en el cas que tots dos treballin, limitant l’exercici simultani per raons justificades quan 
els dos treballin a la mateixa empresa, així com la possibilitat d’estendre el període de gaudi fins que el lactant compleixi 
els 12 mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels 9 mesos. 

 
4. AMPLIACIÓ PERMÍS DE PATERNITAT: 

 
A partir dels naixements produïts a partir de l’ 1 d’abril de 2019, s’amplia gradualment el permís de paternitat. 
 
Per a aquells naixements produïts a partir de l’1/04/2019 i fins el 31/12/2019, s’estableix un permís de paternitat 

de 8 setmanes, de 12 setmanes en el 2020 i de 16 setmanes en 2021, equiparant-t’ho així a l’actual descans per 
maternitat. A canvi, se suprimeix el permís retribuït per naixement. 

 
També es regula la distribució del permís, de manera que les 2 primeres setmanes seran gaudides de manera 

ininterrompuda i a jornada completa després del part (4 setmanes en 2020, i 6 en 2021), i la resta de manera acumulada o 
interrompuda, a temps complert o parcial, fins que el menor compleixi els 12 mesos. 

 
S’estableix també l’obligació de la persona treballadora de comunicar l’exercici d’aquest dret o el gaudi de cada permís 

setmanal, o acumulació, amb una anticipació mínima de 15 dies.  
 
5. AMPLIACIÓ DE LA NUL·LITAT D’EXTINCIONS CONTRACTUALS: 

 
Es modifiquen els articles 53 i 55 de l’ET a fi d’ampliar de 9 a 12 mesos el període de “nul·litat objectiva” de 
l’acomiadament efectuat a aquells que es reincorporin al treball després de la suspensió del contracte per naixement, 
adopció o guarda amb finalitats d’adopció o acolliment. 
 
6. MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL: 

 
- Subsidi lactància: es crea una nova prestació per “l’exercici responsable de la cura del lactant”. La situació que 

protegeix aquesta prestació serà la reducció de jornada de treball en mitja hora que duguin a terme amb la mateixa 
durada i règim els dos progenitors, adoptants o guardadors/acollidors, quan tots dos treballin, per a la cura del lactant 
des de que compleixi 9 mesos i fins als 12 mesos. 
La prestació serà un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora, i en proporció a la reducció que experimenti la 
jornada de treball. 

- Reducció del recàrrec per ingrés de quotes fora de termini: amb efectes de 01/01/2019 es redueix al 10% el recàrrec 
aplicable, si l’abonament es produeix dins del primer mes natural següent al del venciment del termini d’ingrés (abans 
era del 20%). 
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Aquest comunicat procedeix d’ 
ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 
Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 

Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 
http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 

En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a  addvera@addvera.eu 
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