10.11 Circular Informativa
LA CONTRACTACIÓ I SUBCONTRACTACIÓ D’OBRES I SERVEIS : MÉS
OBLIGACIONS DE COMPROVACIÓ PER A LES EMPRESES PRINCIPALS I
CONTRACTISTES.

El

BOE núm. 108, de 6 de maig, publica 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.
Entre les mesures destinades a combatre el treball no declarat s’estableix un nou
mecanisme de control en els processos de contractació i subcontractació d’obres i serveis,
tant si es tracta de la pròpia activitat com si són serveis que es presten de manera
continuada en els centres de l’empresa principal : la comprovació amb caràcter previ a
l’inici de l’activitat de que els treballadors de les empreses contractistes o
subcontractistes que aquestes ocupin en els seus centres de treball han estat donats
d’alta a la Seguretat Social, exigint l’acreditació del compliment de l’obligació.
“Art. 5.1.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten
de forma continuada en sus centros de trabajo, deberán comprobar, con carácter
previo al inicio de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación
y el alta en la Seguridad Social de los trabajadores que estos ocupen en los mismos.”
Conseqüentment es modifica la Llei d’Infraccions i Sancions a l’Ordre Social incloent-hi un
nou apartat, el 12, a l’article 22, que tipifica com a falta greu l’incompliment de l’obligació de
comprovació en aquesta matèria per part dels empresaris en cas de contractes o
subcontractes. Cada treballador no afiliat o no donat d’alta es considerarà una infracció
greu.
“Art. 22.12 (LISOS).- No comprobar por los empresarios que contraten o subcontraten
a otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de
aquéllos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, con carácter
previo al inicio de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación
o alta en la Seguridad Social de los trabajadores que esos ocupen en los mismos,
considerándose una infracción por cada uno de los trabajadores afectados.”
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Per arrodonir-ho es modifica també l’article 49 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
extenent la prohibició de contractar amb les Administracions Públiques a aquelles
empreses que hagin incorregut en l’incompliment de l’obligació de sol·licitar l’afiliació inicial
o l’alta dels treballadors que ingressin al seu servei, o la sol·licitin fora de termini com a
conseqüència d’una actuació inspectora (art. 22.2 LISOS).

La Vall d’En Bas, 7 de maig de 2011.
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