
ABRIL 2019 Núm. 265
 

GremiCarn – Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques 

C/ Consell de Cent, 80 – 08015 Barcelona – Tel. 93 424 10 58 – Fax. 93 423 60 92 – C/e. gremi@gremicarn.cat – www.gremicarn.cat 

 

 

 

INFO 
GremiCarn 

Abril2019 
 

   

REGISTRE DE JORNADA   Dipòsit Legal B-43949-95 

Publicat, al BOE de 12 de març de 2019, el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita 
contra la precarietat laboral a la jornada de treball.  

S’estableixen noves obligacions sobre el registre obligatori de jornada, d’aplicació a partir del 12 de maig de 2019. 
Entre les novetats d’interès es troba la que cada persona treballadora, de forma individual, mitjançant un informe, ha de rebre 
la relació d’hores ordinàries i extraordinàries mensuals. Igualment, la forma de compensació de les hores extres realitzades. 

Termini d’adaptació: Les empreses disposaran de dos mesos des de la publicació del Reial Decret en el Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE) per posar en marxa aquesta mesura, la data límit és el 12 de maig de 2019. 

Conservació: Les empreses hauran de guardar aquests registres durant quatre anys. 

Disponibilitat dels registres: Romandran a disposició del treballador, dels seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

Incompliments: Es considera infracció greu no tenir el registre de jornada, sancionable amb una multa màxima de 6.250 euros. 

Inspecció de Treball: Amb tota probabilitat requerirà que les empreses comptin amb sistemes de registre. En cas d’inspecció de 
Treball caldrà que hi hagi al centre de treball un registre de jornada diari. 

Calendari laboral i quadrants amb horaris: No es consideren un registre de jornada a efectes de complir amb el que s’estableix 
per Llei. 

Possibles excepcions en el compliment de l’obligació empresarial de registre horari: La norma fa referència a professions com 
la de comercial, o transportistes donats els problemes per registrar la seva jornada. En aquests casos sembla previsible la necessitat 
d’utilització de mecanismes telemàtics. 

El tipus de sistema de registre: Serà de lliure elecció de l’empresa, sempre que garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i 
reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada. Excepte modificació 
normativa que ho especifiqui podrà realitzar-se mitjançant sistemes manuals, analògics o digitals. 

Per conveni col·lectiu podria negociar la forma de registre. 

Us recordem que el conveni de Cansaladeria estableix una jornada màxima anual de 1794 hores de treball efectiu. 

Recomanem visitar el web de GremiCarn.cat per veure els exemples de diferents tipus de registre que es poden dur a terme. 
Per més informació contactar amb el Departament Laboral de GremiCarn. 

Obligatorietat del Registre de la Jornada Laboral 
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Campanya de Renda 2018 
 
La campanya de la Renda 2018 s’iniciarà el proper 2 d’abril i finalitzarà l’1 de juliol de 2019 per 
presentar les declaracions de Renda i Patrimoni 2018. 
 
Des de GremiCarn, com cada any, oferim la possibilitat de fer les seves declaracions a les nostres oficines, per fer-ho caldrà 
demanar dia i hora de visita des del dia 29 d’abril i fins el dia 21 de juny, en horari de dilluns a dijous de 9 a 13h. i de 15 a 
18 h. 
 
La documentació necessària per fer la declaració és: 
 

 Certificats de prestacions de la Seguretat Social de baixa de malaltia (autònoms), maternitat, atur... 
 Certificats d'interessos i retencions de Caixes i Bancs. 
 Certificats de sous i retencions per treball personal. 
 Els pagaments d'hipoteques i interessos. 
 Rebuts de contribució urbana (IBI). 
 Certificats de Fons de Pensions. 
 Escriptures de compra-venda d'immobles. 

 
Pagament d’impostos 
 
El proper dia 20 d’abril finalitzen els següents pagaments corresponents a l’exercici 2018: 
 

 1r. Trimestre d’IVA 
 1r. Trimestre d’EO 
 1r. termini a compte d’impostos de Societats 
 Model 111, retencions IRPF treball personal 
 Model 115, retencions de lloguers 

 
Els agremiats que gestionen aquests serveis a través de GremiCarn, rebran el càrrec als seus comptes bancaris el darrer dia 
de pagament. 
 
Certificats signatura digital 
 
Cada vegada amb més freqüència ens trobem que les diferents administracions públiques estan apostant per potenciar els 
sistemes telemàtics de gestió de tràmits simplificant de manera significativa moltes gestions. 
 
És per això que aconsellem que aquelles persones o empreses que no tinguin el certificat digital el tramitin. 
 
Des del Departament Fiscal i Laboral de GremiCarn ens posem a la vostra disposició per a fer els tràmits corresponents per 
a obtenir el certificat digital. 
 
 
Podeu ampliar la informació i sol·licitar dia i hora a través del telèfon 93 424 10 58 o mitjançant els correus electrònics 
administracio@gremicarn.cat i info@gremicarn.cat 

Departament Fiscal 
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A la província de Barcelona hi ha 4 Cambres de Comerç -  Barcelona, Manresa, Sabadell i Terrassa – i totes tenen el mateix 
sistema d’elecció dels membres dels seus Plens.  
 
Per facilitar la consulta del cens els electors i les electores podran fer la consulta a través de les pàgines web de les Cambres: 
 

- Cambra de Comerç de Barcelona:  http://www.cambrabcn.org  
- Cambra de Comerç de Manresa:     https://www.cambramanresa.cat  
- Cambra de Comerç de Sabadell:     https://www.cambrasabadell.org  
- Cambra de Comerç de Terrassa:     https://www.cambraterrassa.org  

 
Les Cambres són corporacions de Dret Públic que presten serveis a les empreses, i que tenen com a funció principal 
la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.  Cada una 
d’elles és en si mateixa una mena de Parlament de les empreses de la seva demarcació.   
 
Són electors i electores totes les persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de cada 
corporació.  
 
Totes les empreses de la demarcació poden votar per els candidats que es presenten en els epígrafs fiscals que paguen; si 
una empresa te diferents activitats, podrà votar pels candidats de cada una d’elles.  
 
Amb més o menys coherència, els epígrafs es conformen en grups representatius d’un nombre d’empreses que tenen un pes 
similar dins de l’economia de la demarcació.  
 
Us expliquem el cas de la Cambra de Comerç de Barcelona ja que està sent la més mediàtica. 
 
El Ple de la Cambra de Barcelona estarà format per 3 grups:  
 

- 40 membres que hauran de ser elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors de la 
Cambra, classificats en grups i categories  

- 14 membres, empreses electores de la demarcació de la Cambra que aportin 75.000€ durant 4 anys  
- 6 membres que hauran de ser elegits pels altres membres del Ple entre persones de reconegut prestigi en la vida 

econòmica dins l’àmbit territorial de la Cambra, a proposta de les organitzacions empresarials  
 

El cens total d’electors cridats a les urnes és de 238.542 persones jurídiques i 184.604 persones físiques, entre els quals 
s'inclouen autònoms, emprenedors, petites, mitjanes i grans empreses 
 
Les empreses agremiades estan adscrites al Grup 8 categoria 6, que inclou bàsicament els comerços alimentaris. 
 
El nostre President, el senyor Pròsper Puig Brignardelli, es presenta a l’elecció per aquest Grup 8 categoria 6. 
 
 
 

Properament us informarem del sistema de votació a les Cambres de Comerç. Per ampliar aquesta informació podeu 
posar-vos en contacte amb la Secretaria General de GremiCarn al telèfon 93 424 10 58 o c/e. gremi@gremicarn.cat  

Eleccions a les Cambres de Comerç 
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Normativa sanitària en carnisseries i xarcuteries. Posada al dia 
Dia: Dimarts 7 de maig de 16:30 a 19:30 h 
Professor: Josep Dolcet 
Posada al dia sobre la normativa sanitària del sector. Tipus d’autoritzacions sanitàries, transport, plans d’autocontrol i 
etiquetatge nutricional als establiments minoristes. 
 
Els additius a la carnisseria i la xarcuteria. Normativa vigent i condicions d’utilització 
Dia: Dimarts 14 de maig de 16 a 20h. 
Professor: Josep Dolcet 
Sessió teòrica monogràfica dedicada a l’actualització normativa en matèria d’utilització dels additius alimentaris. 
 
Mousses i patés per untar 
Dia: Dilluns 20 de maig de 16 a 20h.  
Professors: Francesc Reina i Josep Dolcet 
Sessió específica dirigida als petits establiments de xarcuteria. Elaboració de patés i mousses de carns, peix i vegetals. 
 
Xarcuteria vegetal 
Dia: Dilluns 3 de juny de 16 a 20h. 
Professor: Francesc Reina 
Elaboració de diferents tipus de preparats i presentacions a base de, llegums, hortalisses, bolets, fruites i tofu. Elaboració de 
patés vegetals amb base de patata i altres tubercles. Presentació i consells de cocció i consum dels productes. 
 
Informació al consumidor i Etiquetatge de la carn i els productes de xarcuteria 
Dia: Dimarts 11 de juny de 16 a 20h. 
Professor: Josep Dolcet 
De forma molt senzilla es traslladarà als assistents els elements bàsics de com elaborar una etiqueta dels productes, envasats 
o no, que s’expedeixen o elaboren al seu establiment. 
 
Podeu consultar el programa complert de cadascun dels cursos i realitzar les reserves de  plaça a través del web de l’Escola 
de la Fundació Oficis de la Carn: http://escolaoficisdelacarn.cat 
 
 
 

Nous Cursos Escola Oficis de la Carn 


