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Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.

La reparació dels danys als béns de titularitat estatal
i en els de les comunitats de regants es finança amb
càrrec als pressupostos dels respectius departaments
ministerials, i a aquest efecte s’han de fer les transfe-
rències de crèdit que siguin necessàries, sense que siguin
aplicables les limitacions contingudes en l’article 70 del
text refós de la Llei general pressupostària, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició addicional tercera. Dies inhàbils.

Es declaren inhàbils els dies 4 al 10 de febrer, en
l’àmbit territorial dels municipis que s’incloguin en l’ordre
que es dicti en desplegament de l’article 1 d’aquest Reial
decret llei, a tota classe d’efectes civils, notarials, mer-
cantils, administratius, judicials i registrals.

Els dies esmentats es descompten en el còmput dels
terminis establerts per a cada cas, i s’han de portar a
efecte els actes i diligències que no hi van poder tenir
lloc en els vuit dies hàbils següents al de la publicació
d’aquest Reial decret llei, sense perjudici de la validesa
de les actuacions i de les diligències practicades en dia
inhàbil, si s’haguessin realitzat amb tots els requisits
legals necessaris.

Disposició addicional quarta. Danys en infraestructures
públiques titularitat de les comunitats de regants.

Als efectes que preveu l’article 3, es declaren d’e-
mergència les obres que ha d’executar el Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació per reparar els danys cau-
sats en infraestructures públiques titularitat de les comu-
nitats de regants, compreses en el seu àmbit de com-
petència.

La reparació d’aquests danys es finança amb càrrec
al pressupost del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, fins a un import màxim de quatre milions d’euros.

Disposició addicional cinquena. Avançaments d’ajuts
vinculats a determinats préstecs per a la millora i
la modernització d’estructures agràries.

En els termes municipals afectats per les inundacions,
amb caràcter preferent, es pot efectuar el pagament anti-
cipat de l’import total dels ajuts de minoració d’anualitats
d’amortització del principal dels préstecs acollits al Reial
decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora i la
modernització de les estructures de producció de les
explotacions agràries, d’aquells expedients de què es
disposi de la corresponent certificació final de compli-
ment de compromisos i realització d’inversions.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els diferents titulars dels departaments
ministerials, en l’àmbit de les seves competències, han
de dictar les disposicions necessàries i establir els ter-
minis per a l’execució del que estableix aquest Reial
decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 de febrer de 2003.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3708 REIAL DECRET 178/2003, de 14 de febrer,

sobre entrada i permanència a Espanya de
nacionals d’estats membres de la Unió Europea
i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu. («BOE» 46, de 22-2-2003.)

Amb motiu de l’adhesió d’Espanya a les Comunitats
Europees, es va dictar el Reial decret 1099/1986, de
26 de maig, sobre entrada, permanència i treball a Espa-
nya de ciutadans dels estats membres de les comunitats
europees, en el qual es regulaven les formalitats admi-
nistratives per a l’exercici dels drets d’entrada i perma-
nència a Espanya per part dels ciutadans dels seus estats
membres per a la realització d’activitats assalariades o
no assalariades o per prestar o rebre serveis a l’empara
del que estableix el Tractat de la Comunitat Econòmica
Europea.

Posteriorment, l’adopció per part del Consell del
Reglament (CEE) número 2194/1991, de 25 de juny
de 1991, relatiu al període transitori aplicable a la lliure
circulació dels treballadors entre Espanya i Portugal i
els altres estats membres, les directives 90/364/CEE,
relativa al dret de residència; 90/365/CEE, relativa al
dret de residència dels treballadors per compte d’altri
o per compte propi que hagin deixat d’exercir una acti-
vitat professional, i 93/96/CEE, relativa al dret de resi-
dència dels estudiants, van motivar que es dictés el Reial
decret 766/1992, de 26 de juny, sobre entrada i per-
manència a Espanya de nacionals d’estats membres de
les comunitats europees.

L’entrada en vigor, l’1 de gener de 1994, de l’Acord
ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, sobre
l’Espai Econòmic Europeu, així com la necessària ade-
quació de l’esmentat Reial decret a la jurisprudència ema-
nada del Tribunal de Justícia de les comunitats europees
(assumpte 267/83, Diatta contra Land Berlin), van obli-
gar a modificar el Reial decret 766/1992, de 26 de
juny, pel Reial decret 737/1995, de 5 de maig, i pel
Reial decret 1710/1997, de 14 de novembre.

Així mateix, s’ha de tenir en compte l’Acord de 21
de juny de 1999, entre la Comunitat Europea i la Con-
federació Suïssa, sobre lliure circulació de persones, que
ha entrat en vigor l’1 de juny de 2002, i pel qual als
ciutadans suïssos i als membres de les seves famílies
els ha de ser aplicable el mateix tractament que als ciu-
tadans dels estats membres de la Unió Europea i als
seus familiars.

La signatura el 28 de juliol de 2000, a Marsella, pels
ministres de l’Interior de França, Alemanya, Itàlia i Espa-
nya, d’una declaració en què es comprometien a suprimir
l’obligació de posseir una targeta de residència en deter-
minats casos, obliga a introduir les corresponents adap-
tacions en el règim que preveuen els reials decrets
esmentats.

De conformitat amb això, és necessari introduir la
no-exigència de targeta de residència per als nacionals
dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats
part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu que
siguin actius, beneficiaris del dret a residir amb caràcter
permanent, estudiants o familiars d’aquestes persones
que siguin al seu torn nacionals dels estats esmentats.

D’altra banda, es considera necessari elaborar un nou
text normatiu que derogui el Reial decret 766/1992,
de 26 de juny, sobre entrada i permanència a Espanya
de nacionals d’estats membres de les comunitats euro-
pees, així com el Reial decret 737/1995, de 5 de maig,
que el modificava, i el Reial decret 1710/1997, de 14
de novembre.
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Això no obstant, de conformitat amb el que disposa
l’article 1 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener,
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seva integració social, reformada per la Llei orgànica
8/2000, de 22 de desembre, que regula l’entrada, la
permanència, el treball i l’establiment dels estrangers
a Espanya, així com les infraccions en matèria d’estran-
geria i el seu règim sancionador, aquesta és d’aplicació
subsidiària per a les persones incloses en l’àmbit d’a-
plicació d’aquest Reial decret.

Finalment, s’assenyala que aquest nou text normatiu
és coherent amb els articles 17 i 18 del Tractat cons-
titutiu de la Comunitat Europea relatius a la ciutadania
de la Unió, així com als drets i principis que hi són
inherents.

Aquest Reial decret té l’informe del Fòrum per a la
Integració Social dels Immigrants i de la Comissió Inter-
ministerial d’Estrangeria.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Afers Exte-
riors, de l’Interior i de Treball i Afers Socials, amb l’a-
provació prèvia del ministre d’Administracions Públiques,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 14 de febrer
de 2003,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret regula les formalitats admi-
nistratives per a l’exercici dels drets d’entrada i perma-
nència a Espanya per part de nacionals dels estats mem-
bres de la Unió Europea i altres estats part en l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu.

2. El contingut d’aquest Reial decret s’entén sense
perjudici del que disposen les lleis especials i els tractats
internacionals en els quals Espanya sigui part.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret s’aplica també, sigui quina sigui
la seva nacionalitat, i en els termes que preveu, als fami-
liars dels espanyols i dels nacionals d’altres estats mem-
bres de la Unió Europea i d’altres estats part de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu, que a continuació es
detallen, i sempre que mantinguin un vincle de convi-
vència estable i permanent amb aquests:

a) Al seu cònjuge, sempre que no estiguin separats
de dret.

b) Als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre
que no estiguin separats de dret, menors de vint-i-un anys
o més grans d’aquesta edat que visquin a càrrec seu.

c) Als seus ascendents i als del seu cònjuge, sempre
que no estiguin separats de dret, que visquin a càrrec
seu, amb l’excepció dels ascendents dels estudiants i
dels seus cònjuges.

CAPÍTOL II

Entrada, estada i residència

Article 3. Drets.

1. Les persones a les quals es refereix aquest Reial
decret tenen dret a entrar, sortir, circular i romandre
lliurement en territori espanyol, amb el compliment previ
de les formalitats que preveu aquest apartat i sense per-
judici dels límits que estableix el capítol IV.

2. Així mateix, aquestes persones, exceptuant les
que preveu el paràgraf c) de l’article 2, tenen dret a
accedir a qualsevol activitat, tant per compte d’altri com
per compte propi, en les mateixes condicions que els
espanyols, sense perjudici de la limitació que estableix
l’article 39.4 del Tractat constitutiu de la Comunitat
Europea.

3. Els titulars dels drets als quals es refereixen els
apartats anteriors estan obligats, només en els casos
determinats i de la manera que preveu aquest Reial
decret, a so�icitar una targeta de residència per a la
qual cosa han de presentar la documentació a què a�u-
deix l’article 11.

Article 4. Entrada.

1. L’entrada en territori espanyol s’efectua amb el
passaport o, si s’escau, el document d’identitat en vigor
i en què consti la nacionalitat del titular.

2. Els familiars que no tinguin la nacionalitat d’un
dels estats membres de la Unió Europea o d’un altre
estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
necessiten, a més, el visat corresponent, sense perjudici
del que disposin tractats o convenis internacionals en
els quals Espanya sigui part. L’expedició d’aquests visats
és gratuïta.

3. Qualsevol resolució denegatòria d’una so�icitud
de visat presentada per un estranger dels inclosos en
l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret ha de ser moti-
vada, indicant les raons d’ordre públic, seguretat o salut
públiques en què es basi la resolució denegatòria esmen-
tada, que s’han de posar en coneixement de l’interessat,
tret que això sigui contrari a la seguretat de l’Estat.

Article 5. Estada.

1. En els casos en què la permanència a Espanya,
sigui quina sigui la seva finalitat, sigui d’una durada infe-
rior a tres mesos, és suficient la possessió de passaport
o document d’identitat en vigor, en virtut del qual s’hagi
entrat en el territori espanyol.

2. Els familiars que no tinguin la nacionalitat d’un
dels estats membres de la Unió Europea o d’un altre
estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
necessiten, a més, el visat corresponent, sense perjudici
del que disposin tractats o convenis internacionals en
els quals Espanya sigui part i tenint en compte el que
estableix l’article anterior.

Article 6. Casos de residència sense targeta.

1. Poden residir a Espanya sense necessitat de tar-
geta de residència expedida per les autoritats espanyoles
per a aquesta finalitat les persones següents que siguin
titulars d’un document d’identitat o un passaport nacio-
nal vàlid i en vigor:

a) Nacionals dels estats membres de la Unió Euro-
pea o d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Eco-
nòmic Europeu, que siguin treballadors per compte propi
o d’altri, estudiants o beneficiaris del dret a residir amb
caràcter permanent.

b) Familiars de les persones del paràgraf anterior,
així com familiars de ciutadans espanyols, el vincle dels
quals sigui un dels que estableix l’article 2 d’aquest Reial
decret, sempre que siguin nacionals d’algun estat mem-
bre de la Unió Europea o nacionals d’un altre dels estats
part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

c) Els nacionals dels estats membres de la Unió
Europea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu que treballin a Espanya mantenint
la seva residència al territori d’algun d’aquests estats
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i al qual tornen tots els dies o, com a mínim, una vegada
per setmana.

2. Això no obstant, en qualsevol dels casos de l’a-
partat anterior en els quals l’interessat so�iciti l’esmen-
tada targeta de residència, els òrgans administratius
tenen l’obligació d’informar l’interessat sobre la no-exi-
gència d’aquesta targeta. Però, si malgrat això, l’inte-
ressat presenta la corresponent so�icitud, se li expedeix
la targeta de residència que correspongui o un certificat
de residència.

3. Per a la realització de les activitats econòmiques
per compte propi o per compte d’altri, per a la prestació
de serveis o per a estudis, els interessats estan sotmesos
a la normativa específica vigent en igualtat de condicions
que els ciutadans espanyols.

Article 7. Dret a residir amb caràcter permanent.

1. Són titulars del dret a residir amb caràcter per-
manent els nacionals dels estats membres de la Unió
Europea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu que hagin desenvolupat una activitat
econòmica per compte propi o d’altri en territori espanyol
i es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que en el moment en què cessi la seva activitat
hagin arribat a l’edat prevista per la legislació espanyola
per a la jubilació amb dret a pensió, havent exercit la
seva activitat durant els 12 mesos precedents i havent
residit a Espanya durant més de tres anys.

b) Que hagin cessat en l’acompliment de la seva
activitat com a conseqüència d’incapacitat permanent
per al treball, havent residit a Espanya durant més de
dos anys sense interrupció. No és necessari acreditar
cap temps de residència si la incapacitat és conseqüèn-
cia d’accident de treball o de malaltia professional que
doni dret a una pensió de la qual sigui responsable, total-
ment o parcialment, un organisme de l’Estat espanyol.

c) Que després de tres anys d’activitat i de residèn-
cia continuades en territori espanyol exerceixin la seva
activitat en un altre estat membre i mantinguin la seva
residència a Espanya, i tornin al territori espanyol
almenys una vegada per setmana.

2. S’expedeix o es renova, quan sigui necessari, la
targeta de residència als membres de la família dels qui
compleixin els requisits que assenyala l’apartat anterior,
que resideixin amb ells a Espanya.

3. Si el titular del dret a residir en territori espanyol
ha mort en el curs de la seva vida activa, s’expedeix
i es renova la targeta de residència als membres de
la seva família, quan sigui necessari i es doni alguna
de les circumstàncies següents:

a) Que el titular del dret a residir en territori espanyol
hagi residit a Espanya en la data de la mort durant dos
anys, com a mínim.

b) Que la mort sigui a causa d’accident de treball
o malaltia professional.

c) Que el cònjuge supervivent, sempre que no esti-
gui separat de dret, sigui ciutadà espanyol i hagi perdut
la nacionalitat espanyola com a conseqüència del matri-
moni amb el difunt.

4. S’expedeix o renova la targeta de residència als
membres de la família, sigui quina sigui la seva nacio-
nalitat, quan sigui necessari i el titular del dret a residir
amb caràcter permanent a Espanya hagi mort després
d’adquirir aquest dret.

5. Per a l’exercici del dret de residència, en els casos
que preveuen els apartats anteriors, el beneficiari disposa
d’un termini de dos anys, comptats a partir del dia en
què, per aplicació del que es disposa, adquireixin el dret
a obtenir-la.

Article 8. Casos de residència amb targeta.

1. La residència temporal a Espanya amb una dura-
da superior a tres mesos i inferior a un any es documenta
en els casos que no preveu l’article 6 d’aquest Reial
decret amb una targeta de residència, de vigència limi-
tada a la durada de la residència.

2. La residència a Espanya amb una durada superior
a un any es documenta amb una targeta de residència
renovable que té cinc anys de vigència, en els casos
que no preveu l’article 6 d’aquest Reial decret.

3. Els familiars, previstos a l’article 2, de nacionals
dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats
part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, que tin-
guin la nacionalitat d’un tercer estat, són documentats
amb una targeta de residència la vigència de la qual
està vinculada a la residència de la persona de la qual
depenguin, sense perjudici del dret a residir amb caràcter
permanent.

4. Els familiars d’espanyols que siguin nacionals de
tercers estats són documentats amb una targeta de resi-
dència amb cinc anys de vigència, sense perjudici del
dret a residir amb caràcter permanent.

Article 9. Vigència i renovació de les targetes de resi-
dència.

1. La vigència i la renovació de les targetes de resi-
dència està condicionada al fet que el seu titular continuï
trobant-se en algun dels casos que donen dret a obte-
nir-la; si s’escau, els interessats han de comunicar el
canvi de circumstàncies a les autoritats competents.

2. Les absències que no es prolonguin més de sis
mesos consecutius o que siguin causades pel compli-
ment d’obligacions militars no afecten la validesa de les
targetes.

CAPÍTOL III

Procediment de so�icitud, tramitació, expedició
i renovació de targetes de residència

Article 10. Tramitació i resolució de les so�icituds.

1. Les so�icituds de les targetes de residència que
preveu aquest Reial decret, quan siguin obligatòries,
s’han de presentar en el termini d’un mes a partir de
la data d’entrada a Espanya; a l’interessat se li ha de
lliurar resguard de la seva so�icitud que, en el cas de
nacionals dels estats membres de la Unió Europea i altres
estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,
és suficient per acreditar la seva situació.

2. La tramitació de les so�icituds correspon a les
oficines d’estrangers de la província on pretengui roman-
dre o fixar la residència l’interessat o, si no n’hi ha, a
les comissaries provincials de policia.

3. La resolució d’aquestes so�icituds correspon als
subdelegats del Govern i delegats del Govern a les comu-
nitats autònomes uniprovincials.

Article 11. Requisits.

1. Els so�icitants de targeta de residència han d’ad-
juntar a la seva so�icitud, en tot cas, tres fotografies
i el document d’identitat o passaport, en funció de la
seva nacionalitat, a l’empara de la qual és titular del
dret de residència.

En el cas que aquest document d’identitat o passaport
estigui caducat, s’ha d’aportar còpia d’aquest i de la so�i-
citud de renovació.

2. Si es tracta de treballador fronterer, ha d’aportar
un certificat de residència, documents sobre la seva acti-
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vitat laboral i acreditació que torna tots els dies o, com
a mínim, una vegada per setmana a l’Estat de residència.

3. Quan els interessats siguin familiars de les per-
sones assenyalades a l’apartat 1 d’aquest article, amb
l’abast que preveu l’article 2, han de presentar, a més
de la documentació esmentada a l’apartat 1:

A) El document que acrediti el vincle de parentiu
amb el familiar resident a Espanya.

B) La documentació acreditativa que el seu familiar
resideix a Espanya, i, en els casos que preveu l’article
2.b) i c) d’aquest Reial decret, que el so�icitant viu a
compte d’aquest familiar.

C) El visat de residència al passaport, o so�icitud
d’exempció d’aquest, que s’ha de presentar conjunta-
ment amb la so�icitud de targeta de residència.

Les autoritats competents poden eximir del requisit
del visat en resoldre la so�icitud de targeta de residència,
sempre que no hi hagi mala fe en el so�icitant i es doni
algun dels casos següents:

1r Estrangers que no puguin aportar el visat perquè
són originaris o procedeixen d’una zona en què hi ha
un conflicte o disturbi de caràcter bè�ic, polític, ètnic
o d’una altra naturalesa, la magnitud del qual impedeix
l’obtenció del corresponent visat, o en la qual s’hagi esde-
vingut un desastre natural els efectes del qual perdurin
en el moment de la so�icitud del visat esmentat.

2n Estrangers que no poden aconseguir el visat per-
què el trasllat al país del qual són originaris o procedeixen
implica un perill per a la seva seguretat o la de la seva
família, o perquè no tenen vincles personals amb el país
esmentat.

3r Estrangers menors d’edat o incapacitats:

a) Que siguin fills d’espanyols o de nacionals d’un
estat part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
residents a Espanya.

b) Que estiguin subjectes legalment a la tutela d’un
ciutadà o institució espanyols o d’un nacional de l’Espai
Econòmic Europeu residents a Espanya, de manera que
compleixi els elements necessaris per produir efectes
en territori espanyol.

4t Estrangers que siguin cònjuges d’espanyol o de
resident legal que sigui nacional d’un estat part de l’A-
cord sobre l’Espai Econòmic Europeu, sempre que no
estiguin separats de dret i s’acrediti la convivència a
Espanya almenys durant un any.

5è Espanyols d’origen que hagin perdut la nacio-
nalitat espanyola.

6è Estrangers que acreditin patir una malaltia o
impediment que requereixi assistència sanitària i els
impossibiliti el retorn al seu país per obtenir el visat.

7è Estrangers als quals s’hagi concedit la cèdula
d’inscripció a la qual es refereix l’article 56 del Reglament
d’execució de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener,
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seva integració social, reformada per la Llei orgànica
8/2000, de 22 de desembre, aprovat mitjançant el Reial
decret 864/2001, de 20 de juliol.

8è Estrangers que hagin entrat a Espanya amb un
visat de residència vàlidament expedit per les autoritats
consulars espanyoles i no hagin pogut obtenir la corres-
ponent targeta de residència per causes alienes a la seva
voluntat.

9è Estrangers ascendents de ciutadà espanyol o de
resident legal que sigui nacional d’un estat part de l’A-
cord sobre l’Espai Econòmic Europeu, que visqui a càrrec
d’aquest i compleixi els requisits necessaris per bene-
ficiar-se de la reagrupació familiar.

10è Estrangers la residència a Espanya dels quals
sigui considerada d’interès públic.

Article 12. Informes previs.

1. Les autoritats competents per tramitar i resoldre
les so�icituds de targetes de residència poden, excep-
cionalment, demanar informació sobre possibles ante-
cedents judicials de l’interessat a les autoritats de l’Estat
d’origen o a les d’altres estats.

2. Així mateix, quan així ho aconsellin raons d’ordre
públic, seguretat pública o salut pública, es pot exigir
a l’interessat la presentació d’un certificat mèdic acre-
ditatiu del seu estat de salut.

3. En els casos de so�icitud de targeta de familiar
de resident comunitari i d’exempció del visat correspo-
nent, l’autoritat competent per resoldre sobre l’exempció
de visat ha de so�icitar un informe previ a la Direcció
General d’Estrangeria i Immigració quan hi hagi qualsevol
dubte sobre el criteri que s’ha de seguir per resoldre
l’exempció de visat, així com sobre els casos que poden
donar lloc a la seva obtenció.

Article 13. Efectes de la so�icitud i termini de resolució.

1. La so�icitud i tramitació de la targeta de resi-
dència no suposa cap obstacle a la permanència pro-
visional dels interessats a Espanya, ni al desenvolupa-
ment de les seves activitats.

2. Les so�icituds de targetes temporals de residèn-
cia es tramiten amb caràcter preferent i han de ser resol-
tes en un termini de tres mesos, comptats a partir de
l’endemà de la data d’entrada de la so�icitud al registre
de l’òrgan competent per tramitar-les.

3. La resolució relativa a la primera targeta de resi-
dència i el seu lliurament han de ser fetes en el termini
de tres mesos, comptats a partir de l’endemà de la data
d’entrada de la so�icitud al registre de l’òrgan competent
per tramitar-les.

Article 14. Renovació de les targetes de residència.

Les renovacions de targetes de residència es tramiten
de conformitat amb el que disposen els articles 10, 11
i 12. Per a la renovació no cal presentar visat ni certificat
mèdic.

Article 15. Expedició de la targeta i del certificat de
residència.

L’expedició de la corresponent targeta o del certificat
de residència es realitza de conformitat amb els models
que determini el Ministeri de l’Interior i amb l’abonament
previ de la taxa corresponent, de conformitat amb la
legislació vigent de taxes i preus públics, la quantia de
la qual és l’equivalent a la que s’exigeix als espanyols
per obtenir i renovar el document nacional d’identitat.

CAPÍTOL IV

Mesures aplicables per raons d’ordre públic,
seguretat pública i salut pública

Article 16. Mesures per raons d’ordre públic, seguretat
i salut pública.

1. Quan ho imposin raons d’ordre públic, de segu-
retat pública o de salut pública, es pot adoptar alguna
de les mesures següents:

a) Impedir l’entrada a Espanya, encara que els inte-
ressats presentin la documentació que preveu l’article 4.

b) Denegar l’expedició o la renovació de les targetes
de residència.

c) Ordenar l’expulsió o la devolució del territori espa-
nyol.
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2. Les mesures que preveu l’apartat anterior s’ate-
nen als criteris següents:

a) Han de ser adoptades d’acord amb la legislació
reguladora de l’ordre públic i la seguretat pública, el que
disposa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, refor-
mada per la Llei 8/2000, de 22 de desembre, i les dis-
posicions reglamentàries vigents en la matèria.

b) Poden ser revocades d’ofici o a instància de part
quan deixin de subsistir les raons que van motivar la
seva adopció.

c) No poden ser adoptades amb finalitats econò-
miques.

d) Quan s’adoptin per raons d’ordre públic o de
seguretat pública, han d’estar fundades exclusivament
en el comportament personal de qui sigui objecte d’a-
quelles mesures.

3. La caducitat del document d’identitat o del pas-
saport que hagi emparat l’entrada i la residència a Espa-
nya, o l’expedició, si s’escau, de la targeta de residència,
no pot ser causa d’expulsió.

4. Les úniques dolències o malalties que poden jus-
tificar l’adopció d’alguna de les mesures que preveu l’a-
partat 1 d’aquest article són les malalties que comporten
la subjecció a període de quarantena que preveu el Regla-
ment sanitari internacional.

5. La denegació de la renovació d’una targeta de
residència o l’expulsió del territori espanyol no es pot
basar en el fet d’haver contret aquestes malalties després
de l’expedició de la primera targeta o d’haver residit a
Espanya durant més d’un any.

Article 17. Informe de l’Advocacia de l’Estat.

1. La resolució de denegació de renovació de tar-
geta o l’ordre d’expulsió d’un titular de targeta de resi-
dència comunitària requereix, abans que es dicti, l’in-
forme previ de l’Advocacia de l’Estat a la província, excep-
te en els casos en què la urgència estigui degudament
justificada.

2. Sense perjudici dels recursos legalment proce-
dents, la resolució de l’autoritat competent que denegui
la primera targeta o que ordeni l’expulsió de persones
so�icitants d’aquesta s’ha de sotmetre, amb la petició
prèvia de l’interessat, a examen de la Direcció del Servei
Jurídic de l’Estat o de l’Advocacia de l’Estat a la província.
L’interessat pot presentar personalment els seus mitjans
de defensa davant de l’òrgan consultiu, tret que s’hi opo-
sin motius de seguretat de l’Estat. El dictamen de l’Ad-
vocacia de l’Estat s’ha de sotmetre a l’autoritat com-
petent perquè confirmi o revoqui la resolució anterior.

Article 18. Resolució.

1. Les resolucions de concessió, renovació de tar-
getes, així com les ordres d’expulsió, les dicten els sub-
delegats del Govern o delegats del Govern a les comu-
nitats autònomes uniprovincials.

2. Les resolucions d’expulsió o de denegació de tar-
getes fixen el termini en el qual l’interessat ha d’aban-
donar el país. Aquest termini no ha de ser inferior a
15 dies, si l’interessat no és titular de targeta, o a un
mes, en cas contrari. Aquestes resolucions han de ser
motivades, amb informació sobre els recursos que s’hi
puguin interposar en contra, el termini per fer-ho i l’au-
toritat davant de la qual han de formalitzar-lo.

Disposició addicional primera. Règim especial d’aplicació.

En virtut de l’Acord entre la Comunitat Europea i la
Confederació Suïssa sobre lliure circulació de persones,
signat a Luxemburg el 21 de juny de 1999, als ciutadans
suïssos i els membres de les seves famílies els és apli-
cable el que preveu aquest Reial decret.

Disposició addicional segona. Normativa aplicable als
procediments.

Els procediments que regula aquest Reial decret estan
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició transitòria única. So�icituds presentades
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Les so�icituds presentades abans de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret es tramiten i resolen de con-
formitat amb el que s’hi preveu, llevat que l’interessat
so�iciti l’aplicació de la normativa vigent en el moment
de la so�icitud.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 766/1992, de 26
de juny, sobre entrada i permanència a Espanya de nacio-
nals d’estats membres de les comunitats europees, així
com el Reial decret 737/1995, de 5 de maig, que el
modificava, i el Reial decret 1710/1997, de 14 de
novembre, pel qual es modificava parcialment el règim
d’entrada i permanència a Espanya de nacionals d’estats
membres de la Unió Europea i d’altres estats part en
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, així com totes
les normes del mateix rang o inferior que contradiguin
el que disposa el present Reial decret.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

El ministre de l’Interior pot adoptar, a proposta del
delegat del Govern per a l’Estrangeria i la Immigració,
en l’àmbit de les seves competències, les mesures de
desplegament necessàries per al compliment i l’aplicació
d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Normativa subsidiària i suple-
tòria.

1. L’entrada, la permanència i el treball a Espanya
dels familiars dels nacionals dels estats membres de la
Unió Europea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu, als quals es refereix l’article 2 d’a-
quest Reial decret, es regeixen per la Llei orgànica
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, refor-
mada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre,
en els casos en què no quedi acreditada la concurrència
dels requisits que preveu aquest Reial decret.

2. Les normes de caràcter general que conté la Llei
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social,
reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desem-
bre, i les normes reglamentàries vigents sobre la matèria,
són aplicables als casos compresos en l’àmbit d’aplicació
d’aquest Reial decret, amb caràcter supletori i en la mesu-
ra que no s’oposin al que disposen els tractats cons-
titutius de les comunitats europees, així com el dret deri-
vat d’aquests tractats.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de set dies
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de febrer de 2003.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY


