
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ RELLEVANT  
sobre el REIAL DECRET-LLEI 5 / 2011,  

DE MESURES PER A LA REGULARITZACIÓ I EL CONTROL DE 
L'OCUPACIÓ SUBMERGIDA 

 
 
 
 
 
CONTEXT I OBJECTIUS  
 
El passat 6 de maig es va publicar al BOE el Reial decret llei 5 / 
2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de 
l’ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.  
 
 
Amb aquesta norma, el Govern d'Espanya pretén combatre una 
pràctica empresarial deslleial, que distorsiona el mercat i dificulta el 
sistema de protecció social i les garanties dels treballadors. Es 
tracta, a més, d'un comportament social especialment perniciós en 
el moment present, atès que dificulta la recuperació econòmica i els 
objectius nacionals de reducció del dèficit públic.  
 
 
El Pla inclou mesures extraordinàries d'estímul a la regularització 
del treball no declarat, d'enduriment de les sancions i d'impuls i 
aprofundiment del control per part de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Fins al 31 de juliol 
 
PERÍODE VOLUNTARI DE REGULARITZACIÓ  
 
Des de l'aprovació de la norma i fins al pròxim 31 de juliol de 2011, 
els empresaris poden procedir voluntàriament a la regularització de 
l'ocupació que tinguin no declarada.  
 
Quins avantatges ofereix per a l'empresari la regularització 
voluntària?  
 
A. No podrà ser objecte de sancions administratives com a 
conseqüència de la regularització.  
 
B. L'empresari pot (per a formalitzar la relació laboral) optar per 
qualsevol de les modalitats contractuals vigents (indefinides o 
temporals, inclosos els contractes formatius), amb una durada 
mínima del contracte de sis mesos.  
 
C. Seran aplicables a aquests contractes de treball tots els supòsits 
de bonificacions i reduccions de cotitzacions a la Seguretat Social 
actualment vigents.  
 
D. L'empresari podrà beneficiar-se dels ajornaments previstos 
reglamentàriament per a l'ingrés de les cotitzacions a la Seguretat 
Social corresponents a l'ocupació aforada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

A partir de l'1 agost  
 

DESAVANTATGES DE NO HAVER ACOLLIT AL PERÍODE 
VOLUNTARI:  

 
A partir del 1 de agost de 2011, la situació canvia per complet:  

 
1. Desaparició de tots els avantatges anteriors.  
 
2. Enduriment molt considerable de les sancions administratives 
relacionades amb les conductes fraudulentes d'ocupació irregular 
(veure la taula de la pàgina següent).  
 
 
3. Ampliació legal dels subjectes responsables, imposant-se als 
empresaris que contractin o subcontractin amb altres la realització 
d'obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d'aquells o que 
es presta de forma continuada en els seus centres de treball, 
l'obligació de comprovar, amb caràcter previ a l'inici de la prestació 
de l'activitat contractada, l'afiliació i alta a la Seguretat Social dels 
treballadors ocupats en els mateixos.  
 
4. Es preveu que els empresaris puguin ser exclosos de l'accés a 
ajuts, bonificacions i altres beneficis derivats dels programes 
d'ocupació per un període de fins a dos anys.  
 
5. La llei preveu la prohibició de contractació amb el sector públic.  
 
6. La norma preveu també la publicitat de les sancions i dels 
sancionats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Major control i inspecció  
 
El Pla comprèn la intensificació de l'activitat i eficàcia de les 
actuacions de vigilància i control del treball no declarat per part de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el marc de les grans 
accions empreses contra el frau en els últims anys.  
 
Es preveu un increment d'un 10% de la plantilla d'inspectors de 
Treball i Seguretat Social en el segon semestre del 2011.  
 
 
Infracció   Sancions actuals     a partir de l'1 d'agost 

  
 

Incomplir la obligació 
de l’afiliació i alta a la 
Seguretat Social 

De 626-6250 € De 3.126 a 10.000 €
  
 
 

Donar ocupació com a 
treballadors a 
beneficiaris de 
prestacions de 
Seguretat Social, 
incompatibles amb el 
treball per compte 
d'altri, sense alta prèvia 

De 6.251 a 187.515 € De 10.001 a 187.515 € 

       
 
 
El Govern té la ferma voluntat i decisió de combatre amb caràcter 
extraordinari i urgent el fenomen de l'ocupació irregular, com un dels 
elements de l'economia submergida més perjudicials per a la consecució 
d'un creixement econòmic capaç de generar ocupació de qualitat, 
competència empresarial, reequilibri dels comptes públics, protecció social 
dels treballadors i justícia i solidaritat.  
 
MÉS INFORMACIÓ  
 
Reial decret llei 5 / 2011, de 29 de maig (BOE de 6 de maig de 2011).�


