
 

Conferència sobre la NO obligació d’elaborar el registre horari 
de tota la plantilla 

Us convoquem a una formació on l’assessor laboral de FEFAC explicarà les conseqüències de 
la sentència del Tribunal Suprem sobre el registre horari 

Tal com us hem informat (+info), una sentència del Tribunal Suprem del passat 23 de març 
estableix que les empreses no estan obligades a elaborar un registre horari de la jornada 
diària de tota la plantilla, sinó només dels treballadors a temps parcial i només de les hores 
extraordinàries dels treballadors a temps complert. 

Aquesta decisió judicial fa variar la situació originada l’any 2016 arran de dues sentències que 
sí consideraven obligatori el registre horari per a tots els treballadors, qüestió sobre la qual us 
vàrem informar àmpliament des de FEFAC (+info). 

Amb l’objectiu d’analitzar l’impacte de la sentència del Tribunal Suprem sobre el registre horari 
de la jornada dels treballadors i aclarir possibles dubtes, us convoquem a una conferència, que 
tindrà lloc a l’Auditori de PIMEC (C/ Viladomat, 174, Barcelona) el pròxim dia 26 d’abril a les 
20 hores (amb una durada aproximada d’una hora i mitja). 

La formació anirà a càrrec de l’assessor de l’empresarial en matèria laboral, l’advocat José 
Manuel Moya, de Bufete Perulles & Moya. 

Aquesta sessió és exclusiva per a titulars de la farmàcia. 

Socis: Assistència gratuïta 

No socis: 150€ per titular assistent 

IBAN: ES32 2100 0842 3102 0056 0336  (Data límit d’ingrés: 24/04/2017)  

Atès que l’aforament és limitat, és imprescindible la confirmació d’assistència mitjançant el 
següent enllaç: Inscripció  

També ho podeu fer a través del telèfon 93 323 24 22 o via e-mail fefac@fefac.cat. Es 
demanarà acreditació mitjançant DNI del titular. 

 

 

Conferència sobre la NO obligació d’elaborar el registre 
horari de tota la plantilla 

Dia: 26 d’abril 

Hora: 20 hores 

Lloc: Auditori de PIMEC (C/ Viladomat, 174, Barcelona) 

 

 

http://www.fefac.cat/noticia.asp?id=5255
http://www.fefac.cat/noticia.asp?id=4661
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKTNmT2tGkQRbE1iuV8Nzk0j7ejxHl4hIGpOfGsnIYEN_Yhw/viewform?c=0&w=1
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