CURS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D’ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL
11ª EDICIÓ

Calendari: del 23 d’octubre al 11 de desembre de 2018, amb un total de 26 hores lectives. Les
classes tindran lloc els dimarts i dijous de 19 a 21h.
Places limitades
Preu: 100 euros.
Beques: possibilitat d’ajuda per a persones amb especials dificultats econòmiques, que caldrà
acreditar.
Lloc: Seu de la Fundació ACSAR al carrer Via Laietana 16 de Barcelona.
Objectiu general: capacitar a professionals a efectes de desenvolupar-se amb suficiència en el
coneixement teòric i pràctic en matèria d’asil i d’apatrídia, i en el seu cas, orientar, assistir i
portar la defensa de casos. Es pretén assolir l'objectiu general mitjançant classes presencials
expositives, dirigides per professionals amb amplia experiència en el sector, basades en els
fonaments jurídic-teòrics i projectades a la praxi i les seves peculiaritats.
Els ponents seran professionals amb llarga experiència docent i que treballen el tema dels drets
humans i la protecció internacional a entitats de reconegut prestigi.
Dirigit a: advocats, juristes, funcionaris de la Administració Pública, estudiants, assistents
socials, organitzacions del tercer sector i altres persones interessades en la temàtica del curs.
Es lliurarà certificat amb una assistència mínima al 80% de les sessions.
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PROGRAMA DEL CURS :
Dimarts, 23.10.2018
Tema I.- Presentació del curs i exposició dels seus objectius.
Asil: origen històric: breu ressenya.
La Unió Europea i el sistema comú d’asil.
La Protecció Internacional: règim Jurídic regulador. Concepte jurídic. Anàlisis de les diferents
causes de persecució i la seva conceptualització. Especial referència a la persecució per
pertinència a determinat grup social: la orientació sexual i els motius de gènere.

Dijous, 25.10.2018
Tema II.- Vies legals i segures per a persones que busquen la Protecció Internacional:
mecanismes de reubicació i reassentament; sol·licitud de protecció internacional en
ambaixades i consolats; corredors humanitaris. Altres vies.

Dimarts, 30.10.18
Tema III.-Els actes de persecució: característiques i formes. Els Agents de persecució. Els agents
de protecció: referència al Protocol de Estambul. Necessitats de protecció internacional
sorgides “in situ.
La protecció subsidiària: concepte jurídic. Danys greus: conceptualització legal. La prova i la
seva dificultat: prova indiciària. Jurisprudència. Causes d’exclusió i causes de denegació del
benefici de la protecció internacional i de la protecció subsidiària.

Dimarts, 6.11.2018
Tema IV.- L’apatrídia: règim jurídic regulador. Referències dins la Llei d’asil i de la Protecció
Subsidiària. Concepte jurídic: jurisprudència. Sol·licitud: legitimació, llocs de presentació.
Formularis i documentació. Tramitació i instrucció. Concessió, denegació: efectes i
documentació. Compatibilitat amb l’asil: elements comuns i diferenciadors. La realitat derivada
de la praxis.

Dijous, 8.11.2018
Tema V.- Àrees geogràfiques productores de refugiats. La seva relació amb les diferents causes
de persecució motivadores del Dret a la Protecció Internacional: Àsia, Orient Mitjà, l'Àfrica,
Amèrica Llatina i Europa Oriental. Àrees productores d'apàtrides: causes sociopolítiques. Àrees
no productores de refugiats i apàtrides, considerades segures. Concepte de país segur: efectes
jurídics.
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Dimarts, 13.11.2018
Tema VI.- La trata de persones: El seu impacte en las víctimes. Protocols d’actuació.

Dijous, 15.11.2018
Tema VII.- Dret a la sol·licitud de Protecció Internacional, en territori nacional: beneficiaris, lloc,
termini i forma de presentació. Drets i obligacions del sol·licitant. Efectes de la sol·licitud.
Formularis i documentació del sol·licitant. Causes d’inadmissió a tràmit: per falta de
competència i per falta de requisits. El rol de l’ACNUR. Termini per a la resolució i silenci
administratiu (referència i anàlisis de la jurisprudència). Especial referència a la Unió Europea i
al Reglament sobre els criteris per determinar el país responsable. Formularis.

Dimarts, 20.11.2018
Tema, VIII.- Sol·licitud de Protecció Internacional en frontera: concepte de frontera i règim
jurídic regulador. Lloc i forma de presentació. Efectes de la sol·licitud: la permanència del
sol·licitant en el lloc fronterer durant la tramitació de la sol·licitud. Causes d’inadmissió a
tràmit: efectes. Termini de resolució, el seu còmput i silenci administratiu. El rol de l’ACNUR. El
dret de reexamen. L’inadmès: és possible la seva devolució?, règim jurídic aplicable. Especial
referència al Non refoulement i la interdicció de l’art. 3 de la Convenció contra la Tortura.
L’admès a tràmit: documentació, mesures cautelars. Condicions d’acollida al sol·licitant de
protecció Internacional: prestacions socials i dret al treball.
Dijous, 22.11.2018
Tema IX.- El polissonatge. Responsabilitats: règim jurídic. Protocol oficial d'actuació: llums i
ombres. Polissonatge i protecció Internacional.

Dimarts, 27.11.2018
Tema X.- La minoria d’edat i la protecció Internacional. Règim jurídic: normativa relativa a l’asil
i normativa relativa a la minoria d’edat i el seu anàlisis. Menors acompanyats. Menors no
acompanyats: el desemparament del menor. Altres persones vulnerables.

Dijous, 29.11.2018
Tema XI.- Fase d’instrucció de la sol·licitud:
La Tramitació d’Urgència: circumstancies determinants. Especial referència a sol·licituds de
protecció Internacional formulades en Centres d’Internament d’Estrangers.
El procediment ordinari: accés a l’expedient i al seu impuls.
El rol i la importància de l’instructor. El rol i la importància de l’ACNUR. La importància i el rol
del Lletrat. Aportació de més proves.
La Proposta de l’Instructor. La C.I.A.R: Proposta de Resolució Definitiva. Resolució: òrgan
competent i notificació. Altres formes de finalització de l’expedient: la caducitat, el desistiment
i el silenci administratiu.
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Dimarts, 4.12.2018
Tema XII.- La concessió de la Protecció Internacional, o de la Protecció Subsidiària, i els seus
efectes: documentació, prestacions socials i econòmiques, dret de residència i treball,
nacionalitat. Matrimoni. El manteniment de la unitat familiar: El dret a l’extensió familiar de
l’asil i el dret al reagrupament familiar.
El cessament i la revocació de la Protecció Internacional. Procediment. L’expulsió de l’asilat.
La denegació de la Protecció Internacional: efectes. Els recursos administratius contra les
resolucions definitives: règim jurídic regulador. El recurs de revisió.

Dimarts, 11.12.2018
Tema XIII.- El control jurisdiccional de l'activitat administrativa en matèria de Protecció
Internacional i d’Apatrídia. Actes expressos i presumptes susceptibles de recurs. El dret a la
justícia gratuïta.
Recurs contra la resolució d'inadmissió a tràmit: Òrgan competent. Terminis d'interposició.
Legitimació i representació. Procediment i la seva tramitació. Finalització. Recursos: apel·lació.
Mesures cautelars i cautelaríssimes: Incidents del judici principal.
Recurs contra la resolució denegatòria de l'asil: Òrgan competent. Terminis d'interposició.
Legitimació i Representació. Procediment i tramitació. Finalització. Recurs de Cassació.

Barcelona, setembre de 2018

Amb el suport de :
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