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CRITERIS DE CERCA EN JURISPRUDÈNCIA ESTRANGERIA
CATEGORIA
MATÈRIA
TRIBUNAL

RG
Extinció autorització de residència
JCA

Extinció de l’autorització de residència temporal. Absència del territori espanyol
EXTRACTE
Fonament de dret primer
«La qüestió a debatre és si l’absència del territori que ens ocupa, constitueix causa d’extinció (...)
En el cas que ens ocupa, l’Administració extingeix l’autorització per està absent fora del territori des del
dia 8 de juliol de 2014 al 16 de gener de 2015.
La parta actora al·lega i prova que en data 22 d’octubre de 2014 va contraure matrimoni a Paquistan i del
20 de novembre de 2014 al 12 de gener de 2015 el pare de l’actor va estar sota control metge per
descompensació de certes malalties.
No podem entendre que estem davant d’un requisit de caràcter objectiu en la mesura que...»
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CRITERIS DE CERCA EN JURISPRUDÈNCIA ESTRANGERIA
CATEGORIA
MATÈRIA
TRIBUNAL

Règim general
Extinció de l’autorització de residència
JCA

Extinció de l’autorització de residència per inexactitud greu de les al·legacions o de la
documentació aportada.
EXTRACTE
Fonament de dret tercer
«...Esta falta de motivación lleva a la estimación parcial del presente recurso contencioso-administrativo
para que la Administración se proceda a evaluar si, pese a la anulación de un periodo de alta en la
Seguridad Social, el solicitante mantenía requisito de cotización mínima necesaria para la renovación. (...)
el hecho de que computar una alta en la Seguridad Social (...), posteriormente declarada fraudulenta, no
puede ser un obstáculo en todos los casos cuando, pese a ello, el trabajador cumple el requisito de tiempo
mínimo de actividad laboral contemplado en el Reglamento de Extranjería..»
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CRITERIS DE CERCA EN JURISPRUDÈNCIA ESTRANGERIA
CATEGORIA
MATÈRIA
TRIBUNAL

Règim general
Estudiants
JCA

Pròrroga estada per estudis. Menor d’edat. Cobertura de l’assegurança de malaltia.

EXTRACTE
Fonament de dret quart.
«... Entiende el Juzgado que el hecho de que la persona que se responsabiliza de la menor en España
pudiera no haber asumido al parecer por un período corto de meses (...) la obligación de contratar el
seguro de salud exigido por la normativa de aplicación, en ningún caso ha de perjudicar a la menor de
edad.»
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