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Temari:

I. DRET DE LA NACIONALITAT

Tema 1. La nacionalitat i el dret de la nacionalitat
Concepte i naturalesa del vincle nacional. Aspectes interns i internacionals de la 
nacionalitat. La ciutadania europea. La normativa espanyola en matèria de nacionalitat: 
a) la Constitució de 1978; b) la regulació posterior: especial referència a la Llei 11/1990, 
de 17 de desembre i   la Llei 36/2002, de 8 d’octubre. 

Tema 2. Adquisició de la nacionalitat
Idees generals. La nacionalitat d'origen. Ius sanguinis i ius soli. Dret espanyol actual. La 
possessió d'estat. L'opció de nacionalitat. 

Tema 3. La naturalització
Concepte. Evolució i dret comparat. Dret espanyol: a)per carta de naturalització; b)per 
residència en territori espanyol. L'expedient de naturalització. Efectes de la naturalització.

Tema 4. Pèrdua i recuperacio de la nacionalitat
Idees generals. La pèrdua de la nacionalitat espanyola: a) la pèrdua voluntària: requisits; 
b) la pèrdua com a sanció: supòsits d'admissibilitat. La recuperació de la nacionalitat 
espanyola en els diversos supòsits.

Tema 5. Els conflictes de nacionalitat
Plantejament de la qüestió. La doble nacionalitat. La doble nacionalitat com a anomalia. 
La doble nacionalitat i la Constitució de 1978: a) la doble nacionalitat convencional; b) la 
doble nacionalitat sorgida al marge del convenis: supòsits. Incidència de la normativa 
comunitària en matèria de doble nacionalitat. L'apatrídia. Causes. La lluita contra la 
apatrídia en el dret convencional i en el dret intern espanyol.

II. CONDICIO JURIDICA DE L'ESTRANGER

Tema 6. El règim jurídic de l'estranger
Consideracions generals: etapes en la seva evolució històrica. Condició jurídica de 
l'estranger, dret internacional públic i dret internacional privat. La integració europea i el 
règim d'estrangeria: lliure circulació de treballadors, lliure prestació de serveis i llibertat 
d'establiment.

Tema 7. Trets generals del sistema espanyol
La Constitució de 1978. La Llei orgànica d´estrangeria 4/2002, de 11 de gener i les 
seves succesives reformes El Reglament desenvolupador de la Llei Orgànica 
d´estrangeria. Les regularitzacions d'estrangers. Els drets dels estrangers: a) drets 
fonamentals i llibertats públiques; b) drets polítics i accés a les funcions públiques; c) els 
drets de caràcter civil i mercantil. Les obligacions dels estrangers. Dret comunitari i drets 

Presentació:



dels estrangers.

Tema 8. Entrada i permanència dels estrangers
Idees generals. L'entrada d'estrangers a espanya: examen especial del visat. La 
permanència d'estrangers en territori espanyol. Estada i residència: examen dels 
diversos supòsits. La residència dels ciutadans comunitaris.

Tema 9. El treball dels estrangers a Espanya
El treball d'estrangers a Espanya: treball pel seu compte i treball per compte d'altri. El 
treball de nacionals d'un Estat membre de l'UE en un altre Estat membre. Homologació i 
convalidació d'estudis i títols acadèmics i la seva validesa professional: a) dret espanyol; 
b) dret convencional i incidència de la integració europea.

Tema 10. Sortida i expulsió dels estrangers
Idees generals. La sortida voluntària. L'expulsió: supòsits, procediments i recursos. 
Diferències respecte a la devolució. Règim especial dels asilats i els refugiats.

Forma d'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.
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