
 

JORNADA INFORMATIVA 
La Reforma del Reglament d’Estrangeria 
21 novembre 2022 – Format virtual 

 
 
PROGRAMA 

1.  Eixos principals del R.D. 629/2022, de 26 de juliol, pel que es modifica el Reglament de la 
Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva integració 
social, després de la seva reforma per la Llei Orgànica 2/2009, aprovat per R.D. 557/2011, de 
20 d’abril. 

2.  La contractació en origen i la migració circular. 

3.  Els estudiants i l’accés al mercat laboral. 

4.  Les modificacions en les Autoritzacions de Residència per circumstàncies 
excepcionals per motius d’Arrelament: 
● Modificacions en l’arrelament social. 
● Modificacions en l’arrelament laboral. 
● Modificacions en l’arrelament familiar. 
● La nova figura de l’arrelament per a la formació. 

5.  Les Autoritzacions de Treball. 
● Compatibilització entre l’Autorització de treball per compte aliè i la de treball per compte 
 propi. 
● Flexibilització dels requisits per a l’obtenció de l’Autorització de treball per compte propi. 
● Durada de la vigència de les resolucions de renovació d’aquest tipus d’Autoritzacions. 

6.  Modificacions en el procediment de Reagrupació Familiar de menors d’edat. 

7.  Creació de la Unitat de Tramitació d’Expedients d’Estrangeria (U.T.E.X.) 

8.  Precs i preguntes. 
 
 
PONENT 
Sra. Maria Rieradevall i Tarrés 
Advocada Col·l. núm. 2058 ICAG especialitzada en Dret d’Estrangeria i Nacionalitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Escola de Pràctica Professional 2022       

Informació General – Jornada Informativa Virtual 

Data: 21 de novembre 2022 
Hora: 16:00 – 18:00 h. 
 
Aquesta Jornada s’impartirà de forma virtual. 
 
Preu inscripció: Col.legiats Exercents – Gratuït 
 
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigoròs ordre d’inscripció, en la Secretaria del 
Col.legi, abans del dia 18 de novembre, indicant nom i cognoms de la persona assistent (i nom 
del col.legiat/ada, en representació de qui assisteixen, en cas de no ser el propi col.legiat/ada). 
També s’ha d’indicar l’adreça de correu electrònic de la persona assistent, a on enviarem l’enllaç 
de connexió, per a realitzar la inscripció virtual. 

Inscripcions: a través del telèfon 977 22 45 13 
      o enviant un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com 
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