Registre horari dels treballadors
L’aplicació del nou decret és fàcil i immediata amb Cultilogic.
A partir del 12 de maig, d’acord amb el nou reial decret llei 8/2019, entra en vigor el registre diari de la jornada
laboral dels treballadors. El nou reial decret també afecta a totes les explotacions agrícoles i ramaderes de
qualsevol mida.
S’ha modificat l’article 34 de l’Estatut dels treballadors afegint un nou apartat 9 que incorpora els següents
punts:
-

-

-

Que s’ha de registrar? L’empresa garantirà el registre diari de la jornada, que haurà d’incloure l’horari
concret d’inici i fi de la jornada de treball.
De qui? De cada persona treballadora sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix a l’article
34.
Com es materialitza? Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa, o en el seu defecte, decisió
de l’empresari prèvia consulta als representants legals dels treballadors a l’empresa, s’organitzarà i
documentarà el registre de la jornada.
Quant de temps s’han de conservar els registres i qui ha de tenir accés a ells? L’empresa conservarà
els registres durant 4 anys i romandran a disposició de les persones treballadores, els seus representants
legals i de la Inspecció de treball i Seguretat Social.
Quines conseqüència té no fer el registre? De manera complementaria, el mateix decret 8/2019 també
ha modificat la Llei d’infraccions i Sancions a l’ordre social per incloure l’absència de registre com un nou
motiu d’infracció greu. Pot suposar multes des de 626 fins a 6250 euros per l’empresa que incompleixi.

Com et pot ajudar Cultilogic a donar compliment al nou requisit?
Cultilogic disposa d’un mòdul de gestió de recursos humans que t’ajuda a gestionar tot allò relacionat amb els
teus treballadors.
A més a més, la subscripció PREMIUM incorpora la funcionalitat CULTIJOBS que permet que els teus treballadors
facin el registre horari obligatori des del seu smartphone.
Aquestes són les funcionalitats de CULTIJOBS:
-

Registre horari de la jornada laboral per donar compliment al reial decret llei 8/2019.
Geolocalització dels marcatges (si així ho vols, el sistema identifica i registra la parcel·la des d’on s’ha fet
el marcatge).
Anàlisis dels registres.
Elaboració d’informes.
Assignació de temps a cada operació/activitat
Control de costos
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Cultilogic és molt més que un quadern de camp. És la teva APP integral de gestió
d’explotacions.

*Mostra de la pantalla de registre horari de la jornada laboral

OFERTA!!!
Per només 1 euro, proba la subscripció PREMIUM i totes les seves funcionalitats durant 3 mesos.
Inicia sessió a Cultilogic i podràs acceptar aquesta oferta sense cap compromís ni permanència.
Aquesta oferta inclou suport tècnic.
Contacta amb nosaltres a clients@cultilogic.com i concertarem una visita per ajudar-te a fer la configuració.
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