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PROGRAMA

Tema 1: Condició jurídica del treballador estranger

Condició jurídica de l’estranger. Diferents règims: 1) integració europea i règim d’estrangeria; 2)
règim comú; 3) règims privilegiats.- El treballador estranger: concepte i diferents categories.

Tema 2. Drets i llibertats del treballadors estrangers a Espanya 

Drets dels treballadors en situació de legalitat: especialment el dret a la reagrupació familiar i el
dret  al  treball  dels  familiar  reagrupats.-  Drets  dels  treballadors nacionals  d’Estats  de la  Unió
Europea.- La situació del asilats.

Tema 3. Règim dels treballadors comunitaris 

Lliure  circulació  de  treballadors.-Contingut  jurídic:  el  principi  d’igualtat  de  tracte  i  el  règim
jurídic dels treballadors comunitaris.- Exclusions a l’àmbit de la lliure circulació de treballadors:
les ocupacions a l’administració pública.

Tema 4. El dret d’establiment i la lliure prestació de serveis. 

Concepte  d’establiment  i  serveis.-  Àmbit  d’aplicació:  les  persones  físiques  i  jurídiques.-
Contingut jurídic: el principi d’igualtat de tracte i l’equivalència de les condicions per accedir a
una activitat econòmica.- Les excepcions per raó d’interès general.

Tema 5. Entrada dels nacionals de tercers Estats a Espanya  



L’entrada  d’estrangers  a  Espanya:  examen  especial  del  visat.-  Supòsits  d’exenció  de  visat.-
Prohibició d’entrada.

Tema 6. Permanència i treball dels estrangers a Espanya

Permís  de  residència  i  permís  de  treball.-  Procediment  i  requisits  per  a  la  seva  obtenció.
Renovació del permís de treball.

Tema 7. Règims especials

Règim especial dels treballadors de temporada.- Règim especial dels treballadors tranfronterers i
prestació transnacionals de serveis.

Tema 8. El contracte de treball: la seva internacionalització

Introducció.- Normativa aplicable al contracte de treball: 1) Dret internacional privat autònom; 2)
Dret internacional privat convencional; 3) Dret internacional privat institucional.

Tema 9. Competència judicial internacional

Concepte  i  delimitació.-  Límits  internacionals  a  l'establiment  de  la  competència  dels
tribunals interns.- L'atribució de la competència judicial internacional: el fur general del
domicili del demandat i el fur especial pel contracte de treball.- Les normes de protecció de
la part dèbil: treballadors.- La jerarquització i articulació de les diferents competències.

Tema 10. Dret aplicable al contracte de treball

La  llei  aplicable  al  contracte.-  Paper  de  l’autonomia  de  la  voluntat.-  Connexions
objectives.- Àmbit de la llei aplicable.- Incidència de les normes imperatives.- La forma
dels contractes.

Tema 11. Reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres a Espanya

Eficàcia internacional de les decisions judicials: distinció entre reconeixement i execució.-
El sistema espanyol vigent: règim institucional, règim convencional, règim de reciprocitat i
règim legal supletori.- El procediment d'execució de sentències estrangeres a Espanya en els
diferents règims.

Tema 12. Dret de la Seguretat Social

Règim  aplicable:  A)  normativa  interna;  B)  convenis  internacionals;  C)  normativa
comunitària.- La Seguretat Social dels treballadors estrangers.



BIBLIOGRAFIA

- SAGARRA  TRÍAS,  E.:  La  legislación  sobre  extranjería  e  inmigración:  una
lectura: los derechos fundamentales y las libertades públicas de los extranjeros en
España,  Barcelona,  Universidad  de  Barcelona.  Servicio  de  Información  y
Publicaciones, 2002, 1ª ed., 1ª imp., 2002.

- SALINAS MOLINA, F. [ET. AL.]: Derecho internacional privado. Trabajadores
extranjeros  :  aspectos  sindicales,  laborals  y  de  seguida  social,  San  Sebastián,
Contesto General del Poder Judicial, 1ª ed., 1ª imp., 2002.

- JUÁREZ  PÉREZ,  P.:  Las  relaciones  laborals  en  los  grups  internacionals  de
Sociedad, Granada, Comares, 2000.

- CARRASCOSA  GONZÁLEZ,  J.;  SÁNCHEZ  JIMÉNEZ,  M.A.:  Sistema
espanyol de     delecto de nacionalitat y extranjería, 1ª ed., 1ª imp., Murcia, Diego
Marín Librero Editor, S.L., 2002.

- CASAS BAAMONDE, M.E.:  Los desplazamientos temporales de trabajadores en
la Unión Europea y en el espacio económico europeo, Civitas, 2001.

- CRUZ VILLALÓN, J.-GÓMEZ MUÑOZ, J.M.:  Legislación laboral de la Unión
Europea, Tecnos, 2001.

- FERRER GÓMEZ, A.:  La libre circulación de nacionales de terceros Estados y
miembros de la familia en la Unión Europea, Universidad Autónoma de Barcelona,
Instituto de Estudios Europeos, 2001.

- CAMAS RODA,  F.:  La normativa  internacional  y  comunitaria  de  seguridad  y
salud en el trabajo, Tirant lo Blanch, 2003.

CONTINGUT

L'objectiu de l'assignatura és introduir als alumnes de l'ensenyament de Relacions Laborals en el
coneixement d'un Dret Internacional del treball i de la Seguretat Social, així com del marc jurídic
en el que es desenvolupen les relacions internacionals del treball, distingint els tres àmbits de
producció jurídica que afecten a aquesta matèria com és: la producció autònoma, la convencional
i la comunitària.

AVALUACIÓ  

L'assignatura  té  el  caràcter  quadrimestral.  Cada  alumne té  dos  convocatòries.  L'examen
escrit  constarà  d'una  part  teòrica  i  d'una  part  pràctica.  Al  llarg del  curs  es  proposaran
lectures i treballs sobre diversos temes relacionats amb l'assignatura.




