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A la reunió d'ahir hem exposat la nostra posició sobre el document lliurat per la Patronal que no és una 
proposta, són algunes consideracions que el Registre de Jornada per a ells ha de contenir. 

 

• El registre és obligatori per a tot el personal, excepte per a aquells que tinguin contracte de l'alta direcció. 

 

•  Per a la UGT el registre ha de ser electrònic, al segle XXI entitats punteres en tecnologia, que s'estan gastant 

milions d'euros en la transformació digital, que ens exposin que en alguns casos el registre ha de realitzar-se a mà i en 
paper, ens sembla inadmissible. 

 

• El sistema de registre no ha de ser intrusiu amb els drets fonamentals de la persona treballadora (dret intimitat, a la 
pròpia imatge, a la protecció de dades i als drets digitals, etc.). 

 

•  UGT considera que el personal sigui el que hagi de teclejar el temps de treball realitzat, és inacceptable, per a 

això està el sistema electrònic que ho calcularà automàticament. La Patronal el que vol és que el treballador / a 
s'autoreguli declarant les pauses realitzades (fumar una cigarreta, trucar a casa, ...), això sí, sense perjudici que després 
l'empresa pugui sancionar si les dades que has introduït, considera aquesta que no són correctes, és per això que 
considerem que és imprescindible que es realitzi de forma automàtica. 

 

• En quant a l'àmbit d'aplicació, aquelles entitats que ja el tenen implantat hauran de adaptar-lo al possible 
acord, però la Patronal no té aquest criteri intentant donar per válidocualquier tipus d'acord anterior a la norma. 

 

• Per a nosaltres, tal com diu la Directiva Europea, s'ha de considerar temps de treball des del moment que el treballador / a 
es posa a disposició de l'empresa, inclosos els desplaçaments dins de la jornada laboral. 

 

• La formació tant presencial com online és temps de treball. 

 

• Es pugui consultar no només la informació diària, sinó també l'acumulada trimestralment pel personal i de la part social. 

 

• Es creï una comissió paritària per al seguiment i interpretació dels possibles acords que se signin a cada entitat. 

 

•   Desconnexió digital. 

 

Propera reunió el 2 de juliol. Us seguirem informant. 

 

 

 

 

 

También puedes dirigirte a:  Avda. América, 25, 7ª Planta.- 28002 MADRID - Fax 915 897 587 -  Tfno. 915 897 160   financiero@fesmcugt.org 

Els delegats i delegades de la UGT amb tu cada dia 


