
 

Nova obligació d'elaborar el registre diari d'horaris: Visions 
d’Inspecció de Treball i de FEFAC. 13 de juliol 

Tal com us vàrem informar, FEFAC organitza per al pròxim dia 13 de juliol una sessió formativa 
participativa sobre la normativa relativa als horaris dels treballadors de l’oficina de farmàcia i 
la nova obligació d’elaborar un registre de la jornada diària dels treballadors. Tindrà lloc a 
les 20:15 hores a l’Auditori de PIMEC (C/ Viladomat, 174, Barcelona). L’hora aproximada de 
finalització seran les 22 hores. 

Respecte aquesta formació, us comuniquem una novetat, i és que hem assolit, amb la 
col·laboració de PIMEC, comptar amb la participació de l’inspector Treball i Seguretat Social el 
Sr. Antonio Benavides, que ens informarà sobre la nova obligació de l´empresari d´establir un 
sistema de registre diari de la jornada dels seus treballadors. 

La formació també comptarà amb la presència del president de FEFAC, Antoni Torres, i de 
l’assessor de l’empresarial, l’advocat José Manuel Moya, de Bufete Perulles & Moya, que 
plantejaran les qüestions més rellevants en torn els horaris i respondran als dubtes dels 
titulars. L’objectiu és que la sessió estigui molt oberta als comentaris i preguntes dels 
assistents. 

La sessió es dividirà en tres parts: 

1. Normativa: conceptes i nocions legals dels horaris dels treballadors, fixació i modificació de 
l’horari i la seva distribució, tipus de jornada i d’horaris.  

A càrrec del Sr. Antoni Torres i José Manuel Moya. 

2. Novetat laboral: La  sentència de l’Audiència Nacional de data, 4 de desembre de 2015, 
estableix la obligació de l´empresari d´establir un sistema de registre diari de la jornada com 
una eina imprescindible per poder comprovar la realització d’hores extraordinàries. Obligació 
en contractes a temps parcial i complert. Modalitats de registre. Efectes d’incompliment. 

A càrrec del Sr. Antonio Benavides, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

3. Acció de FEFAC sobre el registre i presentació de la plantilla model de registre a 
complimentar i signar diàriament per cada treballador. 

A càrrec del Sr. Antoni Torres. 

En acabar, hi haurà un temps per a resolució de dubtes. 

Si hi ha algun petit canvi d’horari, us avisarem. 

Aquesta sessió és exclusiva per als titulars de la farmàcia. 

 



Socis: Assistència gratuïta 

No socis: 150€ per titular assistent (Data límit d’ingrés: 11/07/2016) Número Cte. 
Ct: 2100-0842-38-0200547399 

Atès que l’aforament és limitat, és imprescindible la confirmació d’assistència mitjançant 
l’enllaç: Inscripció, a través del telèfon 93 323 24 22 o via e-mail fefac@fefac.cat. Es demanarà 
acreditació mitjançant DNI del titular. 

S'adjunta aquesta convocàtoria en pdf. 

Sessió participativa: 

Horaris dels treballadors i la nova obligació d’elaborar el registre diari 
Dia: 13 de juliol 
Hora: 20:15h 
Lloc: PIMEC (C/ Viladomat, 174, Barcelona) 
 

http://bit.ly/2981hzw
mailto:fefac@fefac.cat

	Sessió participativa:

