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Laboral: Mesures per combatre l’economia submergida del R.D. 5/2011  

 
El Reial decret llei 5/2011 de “Mesures per a la regularització i control de l’ocupació submergida i foment 
de la rehabilitació d'habitatges”, conté mesures en l’àmbit laboral orientades per un costat a facilitar la 
regularització de l’ocupació irregular i de l’altre un enduriment, a partir de l’1 d’agost de 2011, del règim 
sancionador aplicable. 
 
I. Mesures orientades a la regularització de treballadors ocupats de manera irregular 

 
Fins al 31/7/2011 els empresaris podran regularitzar voluntàriament i sense sancions administratives 
la situació dels treballadors que es trobin ocupats de manera irregular. Caldria però presentar i 
liquidar, si s’escau demanant ajornament, els deutes amb la Seguretat Social que es derivessin. 
 

II. Mesures orientades a combatre l’ocupació irregular 
 

a) Sancions: A partir de l’1/8/2011 augmenta l’import de les sancions aplicables en relació a l’ocupació 
irregular. 
 

Infracció Tipus Abans 1/8/2011 NOU 
 

 
No donar d’alta a un treballador 

 
Greu 

 

 
De 626 a 6.250 € 

 
De 3.126 a 10.000 € 

 
No donar d’alta com a treballadors 
beneficiaris de prestacions 
incompatibles amb el treball 
 

 
Molt greu 

 
De 6.251 a 187.515 € 

 
De 10.001 a 187.515 € 

 

Obstrucció a l’actuació inspectora que 
actuï per comprovar la situació de no 
alta de treballadors 
 

 
Greu 

 
De 626 a 6.250 € 

 
De 3.126 a 10.000 € 

 

Obstrucció a l’actuació inspectora que 
actuï per comprovar l’ocupació de 
beneficiaris de pensions i prestacions 
 

 
Molt greu 

 
De 6.251 a 187.515 € 

 
De 10.001 a 187.515 € 

 

 

b) Deure de comprovació d’alta en casos de subcontractació: S'estableix l'obligació, a partir de l’1/8/2011, que 
els empresaris que contractin o subcontractin amb altres empreses la realització d'obres o serveis comprovin, amb 
caràcter previ a l'inici de l'activitat contractada, que els treballadors que les contractistes o subcontractistes ocupen en 
els seus centres de treball han estat donats d'alta en la Seguretat Social, exigint l'acreditació del compliment d'aquesta 
obligació. L’incompliment d’aquesta obligació es tipifica com a infracció greu. 

Aquest deure de comprovació no serà exigible quan l'activitat contractada es refereixi exclusivament a la construcció o 
reparació que pugui contractar un cap de família respecte del seu habitatge, així com quan el propietari de l'obra o 
indústria no contracti la seva realització per raó d'una activitat empresarial. 

 
 
Quedem com sempre a la vostra disposició per a ampliar-vos aquesta informació. 
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