
 

1 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS 

D’ESPECIALITZACIÓ EN 

DRET D’ESTRANGERIA 

ICAG 2022 
 

 

 

 

Teòrica : 6, 13, 20, 27 de maig i 3 de juny de 2022 

Pràctica : 10 de juny de 2022 

Examen: 17 de juny de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN DRET D’ESTRANGERIA 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona 
 

 

• Teòrica: 5 dies : 6, 13, 20, 27 de maig i 3 de juny de 2022. (34h): 

o dies 6, 13, 20 maig HORARI de 9.30h a 13.30h i de 16h a 19h. 

o dies 27 de maig i 3 de juny de 2022 HORARI  9.30h a 13.30h i de 16h 

a 18.30h. 

• Pràctica: 10 de juny de 2022. (6h) HORARI 9.30h a 13.30h i de 16h a 18.00h 

• Examen:  17 de juny de 2022. (1h) 

 

Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial d’estrangeria dels partits 

judicials de Girona i Blanes – St. Feliu de Guíxols, així com al torn de designes 

d’aquesta matèria. 

Per obtenir l’habilitació esmentada s’exigeix el compliment dels següents 

requisits: 

  

- L’assistència al 80% de les sessions programades. 

- Per poder accedir a la prova i al certificat habilitador, caldrà assistir 

OBLIGATÒRIAMENT a la sessió pràctica programada pel dia 10 de juny de 

2022.  

- Per tal d’aprovar el curs, serà necessària la superació d’una PROVA 

PRESENCIAL OBLIGATÒRIA, que es durà a terme el divendres dia 17 de 

juny de 2022, de 10.00h a 11.00h, a la seu col·legial. Consistirà en una 

prova tipus test. 

- El compliment dels requisits exigits per a l’accés a qualsevol altre torn 

d’ofici. 
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Temari:  

1. Introducció: el Dret d’estrangeria  

2. Fonts del Dret d’estrangeria: la importància de l’aplicació directe del dret 

internacional.  

3. Sol·licitud visats, i vies de regularització de les persones estrangeres.  

4. Renovació i modificacions d’autoritzacions. Competències de l’estat 

espanyol, i de la generalitat de Catalunya. Tipus estructura de la llei, 

àmbit d’aplicació i drets i llibertats dels estrangers 

5. Sistema de recursos administratius 

6. Recursos administratius i judicials (tsj Madrid) contra denegacions de 

visats 

7. El règim jurídic dels ciutadans de la unió europea i dels seus familiars, 

normativa y jurisprudència. 

8. Nacionalitat espanyola.  

9. Asil i protecció internacional 

10. El dret laboral a Espanya i els treballadors estrangers 

11. Procediment contenciós administratiu. I  esgotament de les vies 

jurisdiccionals en el dret d’estrangeria: c-a, tsj, tc, ts, tjue, tedh 

12. Sentències destacables. 

13. El dret penal en matèria d’estrangeria 

14. Protocol d’actuació del lletrat davant un procediment d’expulsió. 

15. Règim sancionador  

16. Extincions autoritzacions de residencia. Motius. 

17. Estudiants, investigadors, mobilitat d’alumnes, practiques no laborals i 

voluntariat 

18. Traducció i legalització de documentació per tramitacions de 

procediment en matèria d’estrangeria. 

19. Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport a les persones emprenedores i 

la seva internacionalització  (u.g.e.-c.e.). 

20. Menors 

21. La supervisió judicial del dret d’estrangeria. 
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PART TEÒRICA  

6 de maig a 3 de juny  

 

Divendres, 6 de maig de 2022   

 

Mati 

 

 9.30h a 11.30h - Inauguració i presentació del curs. 

Jordi Espelt Plana – Coordinador dels cursos de Dret d’Estrangeria de l’ ICAG, 

Advocat especialitzat en Dret d’Estrangeria i President de la Comissió de Drets 

Humans i Estrangeria  de l’ ICAG. 

1.- INTRODUCCIÓ: EL DRET D’ESTRANGERIA  

2.- FONTS DEL DRET D’ESTRANGERIA: LA IMPORTÀNCIA DE L’APLICACIÓ DIRECTE 

DEL DRET INTERNACIONAL.  

3.- SOL·LICITUD VISATS, I VIES DE REGULARITZACIÓ DE LES PERSONES 

ESTRANGERES.  

▪ Entrada. Tramitació de visats i tipus de visats.  

▪ El règim d’estada a Espanya.  

▪ Règim de residència legal a Espanya. Residència temporal i llarga 

durada  

▪ Tramitació de l’Autorització de Residència.  

▪ Tramitació de l’Autorització de Treball.  

▪ El procediment de la Reagrupació Familiar.  

▪ Visat i Autorització de Residència dels estudiants.  

▪ Tramitació de la Cèdula d’Inscripció per a Estrangers 

indocumentats.  

▪ El Règim General: l’oferta nominativa, la sol·licitud de visat...  

▪ El contingent  

▪ Autorització de Residència per Circumstàncies Excepcionals, per 

Raons Humanitàries i col·laboració amb la Justícia. Arrelament 

social, laboral i familiar. 

▪ Autoritzacions de la  Llei de suport als emprenedors, i la seva 

internacionalització. 

▪ Document d’Asil i protecció internacional. 

 

Jordi Bartina Bota – Advocat especialitzat en Dret d’Estrangeria i membre de la 

Comissió de drets Humans i Estrangeria de l’ ICAG. 
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 11.30h a 13.30h 

4.- RENOVACIÓ I MODIFICACIONS D’AUTORITZACIONS. COMPETÈNCIES DE 

L’ESTAT ESPANYOL, I DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TIPUS ESTRUCTURA DE LA 

LLEI, ÀMBIT D’APLICACIÓ I DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS: 

▪ Tramitació de renovacions i modificacions. Procediments i tipus. 

▪ Competències de l’Estat Espanyol, i de la Generalitat de 

Catalunya. 

▪ Notificacions i Plataformes: Sede Electrònica, Red Sara, Mercurio, 

etc. 

▪ Silenci administratiu. Distinció entre diferents sol·licituds de 

renovació i efectes.  

 

Mònica Migueles Ferrer – Advocada especialitzada en Dret d’Estrangeria i 

membre de la Comissió de drets Humans i Estrangeria  de l’ ICAG. 

TARDA  

 

 16.00h a 19.00h 

5.- SISTEMA DE RECURSOS ADMINISTRATIUS: 

▪ Diferents tipus de recursos administratius . 

▪ El recurs d’alçada. 

▪ El recurs de reposició. 

▪ El recurs extraordinari de revisió 

▪ Escrit d'al·legacions en el tràmit d’audiència a l’interessat. 

 

 

6.- RECURSOS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS (TSJ MADRID) CONTRA DENEGACIONS 

DE VISATS: 

 

Pau Masó Frauca – Advocat especialitzat en Dret d’Estrangeria i membre de la 

Comissió de Drets Humans i Estrangeria  de l’ ICAG 

Divendres, 13 de maig 2022   

 

MATI   

 

 9.30h a 11.30h 

7.- EL RÉGIM JURÍDIC DELS CIUTADANS DE LA UNIÓ EUROPEA I DELS SEUS 

FAMILIARS, NORMATIVA Y JURISPRUDÈNCIA. -RD. 240/2007, 16 de febrer, sobre 

entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats 

membres de la Unió Europea i d’altres Estats part a l’Acord sobre l’Espai 

Econòmic Europeu-: 
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▪ Règim d’entrada i sortida de comunitaris i els seus familiars a 

España.  

▪ Estança, residència i Residència permanent. 

▪ Expedició de certificats de registre i targetes de residència. 

Requisits i Limitacions.  

▪ Principals motius de denegació de targetes de familiars de 

ciutadans UE.  

▪ Jurisprudència aplicable (TS, TJUE...). 

 

Pau Masó Frauca – Advocat especialitzat en Dret d’Estrangeria i membre de la 

Comissió de Drets Humans i Estrangeria  de l’ ICAG. 

 

 11.30h a 13.30h 

8.- NACIONALITAT ESPANYOLA.  

▪ Procediment d’adquisició de nacionalitat espanyola, motius, 

terminis. 

▪ Actual procediment per l’ adquisició de la nacionalitat espanyola 

per residència (Real     Decret 1004/2015, de 6 de novembre).  

▪ Motius freqüents de denegació: temps de residència, falta 

d’integració i els antecedents desfavorables. 

▪ Examen DELE, CCSE, Exempcions i Dispenses. 

▪ Recursos administratius i judicials contra denegacions de 

nacionalitat.  

 

 Ignacio Cardona Alonso – Advocat especialitzat en Dret d’Estrangeria i membre 

de la Comissió de Drets Humans i Estrangeria de l’ ICAG. 

TARDA   

 

 16.00h a 19’00h 

9.- ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL.  

▪ La regulació vigent fins l’aprovació de la Llei 12/2009, reguladora 

del dret d’asil i de la protecció subsidiària.  

▪ El marc europeu de l’asil i refugi  

▪ Polítiques europees d’asil i refugi  

▪ Directives europees  

▪ La normativa vigent a Espanya 

▪ El paper dels advocats en el procediment  

▪ L’atenció a col·lectius vulnerables  
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▪ Detecció i defensa de les víctimes de Tràfic. Estudi específic Tràfic 

de persones per explotació sexual. 

▪ Diferències amb la protecció temporal (persones refugiades de la 

guerra d’Ucraïna) 

 

Anna Serra Gironès – Advocada, Responsable Servei d’Acollida a Immigrants i 

Refugiats de Creu Roja a Girona, i membre de la Comissió de Drets Humans i 

Estrangeria de l’ I.C.A.G. 

Divendres, 20 de maig de 2022   

 

MATI   

 

 9.30h a 11.30h 

10.- EL DRET LABORAL A ESPANYA I ELS TREBALLADORS ESTRANGERS.  

▪ Condicions de treball i acomiadaments dels treballadors 

estrangers.  

▪ El  dret al cobrament de la prestació d’atur per part dels 

treballadors estrangers.  

▪ Mesures sancionadores contra les empreses infractores de la 

legislació del treball dels estrangers.  

▪ Arrelament laboral.  

▪ Problemàtica en investigacions d’empreses fictícies i la reacció en 

cadena de les diverses administracions i jutjat. 

▪ Treballadors transfronterers. 

 

 Jordi Espelt Plana – Coordinador dels cursos de Dret d’Estrangeria de l’ ICAG, 

Advocat especialitzat en Dret d’Estrangeria i President de la Comissió de Drets 

Humans i Estrangeria  de l’ ICAG. 

 11.30h a 13.30h 

11.- PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. I  ESGOTAMENT DE LES VIES 

JURISDICCIONALS EN EL DRET D’ESTRANGERIA: C-A, TSJ, TC, TS, TJUE, TEDH. 

▪ Qüestions de fons i jurisprudència en Dret d’estrangeria.  

 

 12.- SENTÈNCIES DESTACABLES. 

 

Ignacio Cardona Alonso – Advocat especialitzat en Dret d’Estrangeria i membre 

de la Comissió de drets Humans i Estrangeria de l’ ICAG. 

TARDA   

 

 16.00h a 19h 
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 13.- EL DRET PENAL EN MATERIA D’ESTRANGERIA.  

▪ L’estudi de l’art. 89 Codi Penal. La substitució per expulsió en la via 

penal.  

▪ L’estudi de l’art. 57.2 de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener 

▪ Els tipus penals més rellevants en matèria d’estrangeria: 

▪ Delicte contra el dret dels treballadors. 

▪ Delicte de falsificació documental. 

▪ Tràfic de persones. 

 

Narcís Badosa Morató – Advocat especialista en Dret Penal i membre de la 

Comissió de Drets Humans i Estrangeria de l’ ICAG. 

Divendres, 27 de maig de  2022   

  

MATI   

 

 9.30h a 11.30h 

14.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL LLETRAT DAVANT UN PROCEDIMENT 

D’EXPULSIÓ. 

  

(Ponent/s per determinar) 

 11.30h a 13.30h 

15.- RÉGIM SANCIONADOR  

▪ Procediments, la sanció d’expulsió i la seva execució.  

▪ L’ internament, el retorn i la devolució.  

▪ Les mesures cautelars en els expedients sancionadors.  

▪ La prescripció i revocació de les sancions administratives en 

matèria d’estrangeria. 

 

Juan José Colinet Vergara -  Cap del Grup Operatiu d’Estranger de la Comissaria 

provincial de Girona, Sotsinspector del. Cos Nacional de Policia (CNP) 

actualment jubilat. 

TAULA RODONA – DEBAT. 

TARDA 

 

 16.00h a 18.30h 

16.- EXTINCIONS AUTORITZACIONS DE RESIDENCIA. MOTIUS. 

17.- ESTUDIANTS, INVESTIGADORS, MOVILITAT D’ALUMNES, PRACTIQUES NO 

LABORALS I VOLUNTARIAT. 
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18.- TRADUCCIÓ I LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER TRAMITACIONS DE 

PROCEDIMENT EN MATERIA D’ESTRANGERIA. 

(Ponent per determinar) 

Divendres, 03 de juny de  2022   

  

MATI   

 

 9.30h a 12.30h 

19.- Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport a les persones emprenedores i la 

seva internacionalització  (U.G.E.-C.E.). 

  

Inversors 

Emprenedors 

Professionals altament qualificats 

Investigadors 

Treballadors que efectuen moviments intraempresarials (ICT) 

Familiars dels supòsits anteriors 

Treballadors en produccions del sector audiovisual i cultural 

 

(Ponent/s per determinar) 

 12.30h a 13.30h 

20.- MENORS 

 

(Ponent per determinar) 

 

TARDA 

 

 16.00h a 18.30h 

21.- LA SUPERVISIÓ JUDICIAL DEL DRET D’ESTRANGERIA. 

TAULA RODONA - DEBAT- 

 

Asunción Loranca Ruilopez- Magistrada Jutjat Contenciós núm. 1 de Girona. 

  



 

10 
 

PART PRÀCTICA - 10 de juny 

 

Divendres, 10 de juny de 2022 

 

MATI  i TARDA 

 

 9.30h a 13.30h 

 16.00h a 18.30h 

A efectes d’adequar el contingut del programa amb els requisits establerts en 

els Protocols aprovats pel CGAE i proposats per la Subcomissió d’Estrangeria i 

Protecció Internacional del CICAC es realitzarà una sessió pràctica al Col·legi 

D’Advocats de Girona, a on es plantejaran diversos casos pràctics i en donarem 

resposta a com resoldre’ls. 

 

Opcionalment, i de forma voluntària es buscarà dia alternatiu, si s’escau, per 

visitar les oficines competents en els diversos temes relacionats en el curs, 

concretament: 

 

▪ Subdelegació del Govern a Girona.   

▪ Comissaria Provincial de Girona del “Cuerpo Nacional de Policía”.  

▪ Registre Civil de Girona. 

▪ Jutjats Contenciosos. Administratius al Palau de Justícia de Girona. 

▪ Generalitat de Catalunya, Secció estrangeria.  

 

EXAMEN  - 17 de juny 

Divendres, 17 de juny de 2022 

 

MATI   

 

 10h a 11h 

EXÀMEN 

▪ Prova presencial obligatòria, tipus test. 

▪ Durada 1 hora.  

El contingut del programa podrà ser objecte de modificacions. 


