
 

Apunt laboral. Montse Cerqueda 

PERMÍS DE RESIDÈNCIA PER 
ARRELAMENT 
 
L'estranger que es troba en situació irregular a 
Espanya pot obtenir l'autorització de residència 
temporal per arrelament laboral si acredita, 
acumulativament: 
 
1. La permanència al país durant almenys 2 anys, 
que ha de provar-se mitjançant documents 

originals o còpies degudament compulsades i es considera continuada sempre 
que les absències no hagin superat els 90 dies en els 2 últims anys. 

 
2. L'existència d'una relació laboral prèvia realitzada en situació legal d'estada 
o residència, fins i tot a l'empara d'autoritzacions de residència que ja no estan 
vigents, la durada de les quals no sigui inferior a 6 mesos, continuats o no, en 
els 2 anys immediatament anteriors a la sol·licitud.  
 
3. Mancar d'antecedents penals a Espanya i als seus països anteriors durant 
els últims 5 anys de residència per delictes existents en l'ordenament espanyol. 
 
4. No trobar-se dins del termini de compromís de no retorn a Espanya que 
l'estranger hagi assumit en retornar voluntàriament al seu país d'origen. 
 
5. No tenir prohibida l'entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable en els 
Estats membres de l'espai Schengen. 
  



 
 
Apunt jurídic. Marta Montserrat  

AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT PRIVAT 
COMPLEMENTARI DE MERCADERIES - 
ÀMBIT ESTATAL (MPC) 

Es aquella autorització que habilita a l’empresa per tal 
de transportar mercaderies per compte propi com a 
complement d'activitats econòmiques principals que 
realitzen empreses o autònoms/ònomes que no es 
dediquen al transport de mercaderies per compte 
d'altri.  

REQUISITS PER A LA SEVA SOL·LICITUD:  

1. Ser persona física o jurídica. 
2. El titular de l'autorització ha de tenir nacionalitat d’algun estat membre de la 

Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, o de qualsevol altre estat, als 
ciutadans del qual s’estengui el règim d'aplicació, així com als membres de 
les seves famílies. Ha de resultar acreditat que compta amb el corresponent 
número d'identificació fiscal. 
Si el titular de l'autorització tingués una nacionalitat diferent a les anteriors, 
haurà d'acreditar-se que disposa d'una autorització de residència de llarga 
durada o de residència temporal i treball i, com al supòsit anterior, amb el 
corresponent número d'identificació fiscal vigent i no revocat. 

3. Acreditar que el volum de transport autoritzat es correspon amb el volum de 
mercaderies adquirides i produïdes i amb el nombre de clients i proveïdors. 

4. Complir amb les obligacions de caràcter fiscal. Cal: 
o Estar donat d'alta en el cens, en l'epígraf corresponent. En cap cas, 722, 757 

o 849.5. 
5. Disposar com a mínim d'un vehicle d’una MMA superior a 3.500 kg a nom del 

sol·licitant en règim de propietat, arrendament financer o arrendament 
ordinari. 

6. Els conductors dels vehicles hauran d’estar integrats en la organització de 
l’empresa i comptar amb les habilitacions que resultin pertinents. 

7. No ser titular de cap autorització de transport públic de mercaderies ni privat 
de mercaderies. 

8. No tenir sancions pendents de pagament, per infracció de la normativa de 
transports, que s'hagin imposat per una resolució que posi fi a la via 
administrativa. 

9. Pagar la taxa corresponent. 
10. Disposar d'adreça de correu electrònic i signatura electrònica, així com de 

l'equip informàtic necessari per a documentar a distància el contracte i 
d'altres formalitats mercantils amb els clients. 

 

 



 

 

REQUISITS PER AL VISAT  

La sol·licitud de visat s'ha de presentar els anys senars i el termini s'aplica tenint 
en compte la darrera xifra del número o codi d'identificació fiscal de l'empresa 
sol·licitant. 

1. Es tracta de la renovació de totes les autoritzacions. 
2. El visat s'ha d'efectuar cada dos anys d'acord amb el calendari establert. 
3. Les autoritzacions no visades en la periodicitat establerta es consideren 

caducades, sense perjudici de la seva possible rehabilitació. Així mateix, 
les còpies corresponents als vehicles concrets amb relació als quals no es 
demani el visat, seran donades de baixa sense que en cap cas es puguin 
rehabilitar. 

Calendari per visar 

• Les empreses amb NIF o CIF acabat en: 
o 1: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de gener. 
o 2: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de febrer. 
o 3: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de març. 
o 4: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes d'abril. 
o 5: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de maig. 
o 6: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de juny. 
o 7: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de juliol. 
o 8: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de setembre. 
o 9: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes d'octubre 
o 0: Entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de novembre. 

Si teniu qualsevol qüestió o gestió relativa, podeu consultar a COELL.  

 
  



 
 

 

Apunt Fiscal. Joan Viaña  

TANCAMENT DE L’’EXERCICI, COMPRA 
DE MATERIAL I CONTROL 
D’EXISTÈNCIES 

Estem entrant a final d’any i moltes empreses ja 
tenen resultats provisionals. Les que veuen que van 
bastant bé es plantegen d’efectuar compres a final 
d’any amb l’objectiu de minorar el benefici i per tant 
pagar menys impostos. 

És una decisió en principi correcta, però no del tot: 

a) Des del el punt de vista de l’IVA, normalment, és correcte. Les quotes 
d’IVA suportat seran deduïbles en aquest darrer trimestre i, en 
conseqüència, la quantitat a pagar en aquest impost serà menor. Si, a 
més, podem demorar algun pagament als proveïdors, l’efecte financer 
encara serà millor. 

b) En canvi, si comprem existències, és a dir, material per revendre, tindrem 
un efecte enganyós, ja que tot el que no haurem venut d’ara a final d’any 
suposarà un augment d’existències; i, per tant, més ingrés. O sigui que 
l’augment de compres quedarà neutralitzat amb aquest ingrés comptable 
i el resultat gairebé no ens variarà. 

c) Si adquirim béns d’ inversió, per exemple, una furgoneta o una màquina, 
pensem que a efectes d’IVA estem igualment en el supòsit primer, és a 
dir, tot deduïble. En canvi, no podrem deduir la despesa sinó que s’haurà 
d’amortitzar; i com que l’hem adquirit al desembre, la quantitat que 
restarem enguany serà molt petita. 

 

 

  



 
 

Apunt FLC.  Lucía López Alé, 
gerent 

LA FUNDACIÓ SEGUEIX APOSTANT PER 
LA INNOVACIÓ APLICANT LA 
TECNOLOGIA 360º 
 
Actualment, el sector de la construcció és una opció de 
futur real i se situa com un sector amb grans sortides 
laborals i on es necessita mà d'obra qualificada davant 
la manca de relleu generacional i la falta de joves i de 
dones interessats/des en formar part d’aquesta activitat 
productiva. 

La indústria de la construcció està immersa en un procés de transformació que està 
evolucionant per adaptar-se a les noves necessitats en quant a innovació, construcció 
sostenible i rehabilitació eficient, a través de les noves tecnologies i de nous perfils 
professionals més digitals d'acord amb les noves tècniques de construcció actuals. 

Aquest procés de transformació només és possible a través d'una millora en 
l'especialització i la qualificació dels professionals de la construcció, actuals i futurs. 

La Fundació Laboral de la Construcció aposta fermament per la FORMACIÓ com a 
element de transformació del sector, impulsant programes adaptats a les necessitats 
reals del sector i de les empreses. 

L'any passat la Fundació a Catalunya va formar un total de 9.973 professionals de la 
construcció, un 35,72 % més que el 2020, dels que un 29,70% eren joves menors de 
35 anys i un 12% del total eren dones. Cursosenconstruccion.com 

Lucía López, gerent a Catalunya de l'entitat paritària, manifesta que “un dels nostres 
reptes és aconseguir atraure talent i nous professionals, així com joves i dones al 
nostre sector i que l'identifiquin com un treball digne i de futur on desenvolupar la seva 
carrera professional, apostant pels nous oficis que estan sorgint al sector, cada dia 
més innovador i digitalitzat”. 

En relació a aquest compromís, la Fundació Laboral està desenvolupant diferents 
acords i actuacions, entre les quals destaquen el Conveni de Col·laboració amb el 
Departament d'Educació, l'organització de visites d'IES als nostres quatre centres, 
donant a conèixer la realitat del sector en matèria de formació, ocupació i seguretat i 
salut. 

 

https://www.cursosenconstruccion.com/


 

 

 

L'entitat paritària manté també un acord de col·laboració amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), per tal de fer activitats conjuntes enfocades a potenciar la 
formació pràctica dels alumnes del Grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació. 

Així mateix, la Fundació desenvolupa projectes formatius específics per a joves menors 
de 30 anys com és el cas dels projectes singulars del Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) o del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de la Cambra de 
Comerç. En aquests programes s'imparteixen Certificats de Professionalitat o formació 
a mida que responen a les necessitats més actuals del sector. 

“A la Fundació treballem activament a través dels nostres serveis d’OCUPACIÓ en 
atraure talent jove al sector, millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades i 
col·laborar amb les empreses per identificar les necessitats de qualificació”, indica 
Lucía López. 

A través del servei d'orientació laboral, el portal d'ocupació 
Construyendoempleo.com i les accions com Agència de Col·locació, es posen en 
contacte empreses i professionals per impulsar l'ocupabilitat al sector. 

Conscient que l'avenç del sector té com a motor principal la INNOVACIÓ en 
processos, materials, eines, programes, la Fundació participa en nombrosos projectes 
nacionals i internacionals, col·laborant amb institucions i fabricants en el foment de les 
tendències més noves i promovent la formació en Metodologia BIM (Bulding 
Information Modeling) als professionals del sector per a l'adquisició i millora de 
competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació 
digital, resultant clau per accedir a molts llocs laborals al sector. 

Més informació a https://catalunya.fundacionlaboral.org/ 

 

 

https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
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