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05.10 Circular Informativa 
 
GESTIÓ COL·LECTIVA CONTRACTACIÓ EN ORIGEN 
 
La Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya ha 
estat modificada diversos cops, l’últim correspon a la Llei Orgànica 2/2009, de 11 de desembre, i 
entre d’altres, ha reformat l’article 39 que es referia al contingent de treballadors estrangers, com 
a innovacions destacarem en primer lloc, la nova denominació del procediment com a Gestió 
col·lectiva de contractacions en origen  i, en segon lloc, que serà el Ministeri de Treball i 
Immigració qui té l’atribució per a la seva aprovació, aquest ministeri estarà facultat per aprovar 
la previsió anual de les ocupacions i, si escau, de les xifres previstes d’ocupacions per ser 
cobertes mitjançant la gestió col·lectiva de contractacions en origen de determinada durada, a les 
que només podran accedir els treballadors estrangers que no estiguin ni resideixin en territori 
espanyol.     
 
Un altre de les novetats es que seran les Comunitats Autònomes les subministradores de la 
informació en lloc del Servico Público de Ocupación Estatal.   
 
També hem de fer esment al Real Decret 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions 
i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d’immigració: autoritzacions inicials de treball 
per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva 
relació laboral. Aquesta competència transferida afecta a les autoritzacions inicials de treball per 
compte d’altri i compte propi, a les modificacions d’autoritzacions inicials i a la gestió col·lectiva 
de contractacions en origen. Aquesta competència la Generalitat l’exerceix en coordinació amb 
la que correspon al Estat en matèria de entrada i residencia de persones estrangeres i s’ha 
dissenyat un procediment conjunt entre les dues administracions per a la resolució de les 
autoritzacions de residència i treball, que s’inicia amb una única sol·licitud de l’interessat i finalitza 
amb una resolució conjunta firmada per les dues Administracions (art. 11.5 Ordre MTIN DE 23 de 
desembre).  
 
Des del dia 1 d’octubre de 2009 les empreses i/o organitzacions empresarials han de presentar 
les ofertes per a cobrir llocs de treball estable, les han de tramitar a través de les deu oficines 
del Servei d’Ocupació de Catalunya habilitades específicament per aquest tràmit: Manresa, 
Barcelona - Aragó, Barcelona – Sepulveda, Sabadell, L’Hospitalet - La Farga, Tarragona I, 
Tortosa, Girona, Figueres i Lleida II-Comarcal. 
 
Les ofertes per cobrir llocs de treball de temporada s’han de tramitar a les àrees o 
dependencies del Ministeri de Treball e Immigració de la província on s’ha de desenvolupar 
l’activitat laboral.  
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Les contractacions han de seguir tenint una durada mínima d’1 any en el cas de les ofertes per 
cobrir llocs de treball estables. En  les ofertes per cobrir llocs de treball temporal, per l’ocupació 
de temporada o de campanya la durada màxima serà de 9 mesos dins d’un període de 12 
consecutius i d’1 any pels contractes d’obra o servei;  el que si que ha canviat, i des del dia 13 de 
desembre, es que les taxes s’han d’abonar en el moment de fer la sol·licitud, els articles 44 a 
47 de la Llei Orgànica 2/2009 estableixen que el fet imposable de les taxes passa a ser la 
tramitació de les autoritzacions administratives (fins ara era la concessió de les autoritzacions 
administratives) i es meritaran en el moment de fer la sol·licitud de l’autorització i, així mateix l’art. 
11 de l’Orde del MTIM de 23 de desembre reguladora de la gestió col·lectiva de les 
contractacions en origen, assenyala que la Direcció General d’Immigració, un cop acabat el 
procés de selecció dels treballadors i abans de demanar informació als organismes pertinents 
per si existeixen causes de denegació, comprovarà l’abonament de les taxes. 
 
En la gestió de les autoritzacions, per valorar les causes de denegació a demés dels òrgans 
policíacs fins com ara, es demanarà informació al Registro Central de Penados y Rebledes. 
 
Els terminis per presentar les sol·licituds, segueixen sent els mateixos un màxim de sis mesos en 
totes, i un mínim d’un mes en les ofertes de caràcter estable i un mínim de tres mesos en les de 
treball de caràcter temporal.  
 
Quan la relació laboral es desenvolupi només en un Comunitat Autònoma que tingui la 
competència en les autoritzacions inicials de treball per compte aliena, els òrgans competents de 
les comunitats autònomes i de l’administració general de l’estat tindran que dictar de manera 
coordinada i concordant, una resolució conjunta que es notificarà als interessats per l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma. En cas de resolució denegatòria, tan per causes 
denegació de causes laborals com de residència, es recollirà la causa especifica de denegació 
així com l’òrgan que en el seu cas tingui que conèixer sobre un possible recurs administratiu.    
 
En relació als visats la documentació a aportar no ha experimentat cap canvi. Un cop sigui emes 
el visat per contractes de treball estable, aquest habilitarà per l’entrada i estada durant un 
període de tres mesos, en els que es tindrà que produir l’alta a la Seguretat Social del 
treballador, aquesta es la que donarà eficàcia a  l’autorització de residencia i treball.  
 
  
El contingent 2009 d’estrangers no comunitaris es va xifrar en 901 llocs de treball, i per aquest 
any 2010  la xifra es de 168, les places per metges (medicina general) per a Catalunya son 8, 2 
per cada província. 
 
 

Barcelona, a 15 de gener de 2010 


