
 

 

CONTROL DE LA JORNADA LABORAL = 
 + SALUT + CONCILIACIÓ PERSONAL 

Els delegats i delegades de UGT amb tu día a día 

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia a favor de la posició que 
a la UGT venim defensant des de fa molts anys: primer davant les empreses i patronals, després 
davant els tribunals de justícia, passant per la Inspecció de Treball; en favor d'obligar per llei a les 
empreses a que estableixin un Registre de la Jornada, verificable pel treballador o treballadora, pels 
seus representants legals i per la Inspecció de Treball.  
 
És el que UGT va demanar davant l'Audiència Nacional (AN) contra Bankia i NCG Banco; 
demandes en què l´AN va fallar a favor nostre.  
 
L'advocat general, ha proposat al tribunal que "... declari que la Carta de Drets de la UE i la Directiva 
2003/88 imposi a les empreses l'obligació d'implantar un sistema de còmput de la Jornada 
laboral ..."  
 
La directiva 2003/88 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en matèria d'ordenació 
del temps de treball pel que fa als períodes de descans diari, de pauses, de descans setmanal, a la 
durada màxima de treball setmanal, a les vacances anuals i a aspectes del treball nocturn, de la 
feina per torns i del ritme de treball. La mateixa directiva diu: "La millora de la seguretat, de la 
higiene i de la salut dels treballadors en el treball representa un objectiu que no pot subordinar-se 
a consideracions de caràcter purament econòmic".  
 
El control de la jornada va més enllà de la cotització a la seguretat social i a la hisenda pública de 
les hores que es realitzen i a la pròpia creació d'ocupació, també permetrà eliminar una de les 
principals causes del deteriorament de la salut dels treballadors i treballadores del Sector 
Financer, prou pressió patim ja amb objectius, trucades, rànquings, formació fora de l'horari 
laboral i amenaces de tot tipus realitzant la jornada 
estipulada en el Conveni Col·lectiu.  
 
A més, és l'eina que garanteix el respecte de la conciliació de 
la vida personal amb la vida professional. És el camí cap al 
dret a desconnectar després d'haver complert la nostra 
Jornada laboral.  

6 de febrer de 2019  


