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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 4184 REIAL DECRET 240/2007, de 16 de febrer, sobre 

entrada, lliure circulació i residència a Espanya 
de ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea i d’altres estats part en l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu. («BOE» 51, 
de 28-2-2007.)

Espanya es va adherir a les Comunitats Europees com 
a Estat membre de ple dret l’1 de gener de 1986, moment 
en què va ser necessari dictar el Reial decret 1099/1986, 
de 26 de maig, sobre entrada, permanència i treball a 
Espanya de ciutadans dels estats membres de les Comu-
nitats Europees, que regulava les formalitats administrati-
ves per a l’exercici dels drets d’entrada i permanència a 
Espanya per part dels ciutadans dels seus estats mem-
bres per a la realització d’activitats per compte d’altri o 
per compte propi o per prestar o rebre serveis a l’empara 
del que estableix el Tractat de la Comunitat Econòmica 
Europea.

Posteriorment, el Consell de les Comunitats Europees 
va adoptar el Reglament (CEE) 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 
restants estats membres, i les directives 90/364/CEE, rela-
tiva 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 activitat pro-
fessional, i 93/96/CEE, relativa al dret de residència dels 
estudiants, normativa que va 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 del Reial decret esmentat a la jurisprudència ema-
nada del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees 
(assumpte 267/83, Diatta contra Land Berlin), van obligar 
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.

També s’ha de recordar la vigència, des de l’1 de juny 
de 2002, de l’Acord, de 21 de juny de 1999, entre la Comu-
nitat Europea i la Confederació Suïssa, sobre lliure circu-
lació de persones, pel qual als ciutadans suïssos i als 
membres de la seva família els és aplicable el mateix trac-
tament que als ciutadans 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 
Espanya, d’una Declaració en què es comprometien a 
suprimir l’obligació de posseir una targeta de residència 
en determinats casos, obligava a introduir les adaptacions 
corresponents en el règim previst en els reials decrets 
esmentats, de manera que es va fer necessari introduir la 
no-exigència de targeta de residència per als ciutadans 
dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats 
part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu que fos-
sin actius, beneficiaris del dret a residir amb caràcter per-
manent, estudiants o familiars d’aquestes persones que 
al seu torn fossin ciutadans dels estats esmentats.

D’altra banda, es va considerar necessari elaborar un 
nou text normatiu que derogués els llavors encara vigents 
Reial decret 766/1992, de 26 de juny, sobre entrada i per-
manència a Espanya de nacionals d’estats membres de 
les Comunitats Europees; Reial decret 737/1995, de 5 de 
maig, que el modificava, així com el Reial decret 1710/1997, 
de 14 de novembre, i per això es va aprovar el Reial decret 

178/2003, de 14 de febrer, sobre entrada i permanència a 
Espanya de nacionals d’estats membres de la Unió Euro-
pea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu.

Posteriorment, el Parlament Europeu i el Consell de la 
Unió Europea han valorat la necessitat de codificar i revi-
sar els instruments comunitaris existents, per tal de sim-
plificar i reforçar el dret de lliure circulació i residència de 
tots els ciutadans de la Unió Europea, cosa que ha fet 
necessari un acte legislatiu únic, amb la finalitat de facili-
tar l’exercici d’aquest dret.

L’acte legislatiu esmentat l’ha constituït la Directiva 
2004/38/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 
d’abril de 2004, relativa al dret dels ciutadans de la Unió 
i dels membres de les seves famílies a circular i residir 
lliurement en el territori dels estats membres, per la qual 
es modifica el Reglament (CEE) núm. 1612/68 i es dero-
guen les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 
i 93/96/CEE. L’instrument comunitari esmentat ha modifi-
cat el Reglament (CEE) 1612/68, relatiu a la lliure circula-
ció dels treballadors dins de la Comunitat, i ha derogat 
diverses directives CEE en matèria de desplaçament i 
residència, estada de treballadors dels estats membres i de 
les seves famílies dins de la Comunitat, establiment i lliure 
prestació de serveis, i residència dels estudiants nacio-
nals dels estats membres.

La Directiva 2004/38/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 29 d’abril de 2004, regula el dret d’entrada i 
sortida del territori d’un Estat membre, el dret de residèn-
cia dels ciutadans de la Unió i dels membres de la seva 
família, i els tràmits administratius que han de realitzar 
davant les autoritats dels estats membres. Així mateix 
regula el dret de residència permanent, i finalment esta-
bleix limitacions als drets d’entrada i de residència per 
raons d’ordre públic, seguretat pública o salut pública.

En tot cas, l’aprovació de l’esmentada Directiva 
2004/38/CE, de 29 d’abril de 2004, ha fet necessari incor-
porar el seu contingut a l’ordenament jurídic espanyol, tot 
això d’acord amb el que disposen els articles 17 i 18 del 
Tractat constitutiu de la Comunitat Europea relatius a la 
ciutadania de la Unió, així com els drets i principis inhe-
rents, i al principi de no-discriminació per raó de sexe, 
raça, color, origen ètnic o social, característiques genèti-
ques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o 
d’un altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patri-
moni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual.

D’altra banda, i de conformitat amb el que disposa 
l’article 1.3 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva inte-
gració social, en la redacció que en fan les lleis orgàni-
ques 8/2000, 11/2003 i 14/2003, s’ha de recordar que la Llei 
orgànica esmentada és aplicable per a les persones inclo-
ses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret en els 
aspectes que els puguin ser més favorables.

Igualment, el dret a la reagrupació familiar es deter-
mina com un dret inherent al ciutadà d’un Estat membre, 
però associat necessàriament a l’exercici del seu dret de 
lliure circulació i residència en el territori dels altres estats 
membres, tot això de conformitat amb la normativa 
comunitària i amb la jurisprudència del Tribunal de Justí-
cia de les Comunitats Europees. En aquest sentit, per 
regular la reagrupació familiar de ciutadans espanyols 
que no han exercit el dret de lliure circulació, s’introdueix 
una disposició final tercera que, al seu torn, introdueix 
dues noves disposicions addicionals, dinovena i vintena, 
en el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de des-
embre. Aquestes disposicions protegeixen especialment 
el cònjuge o parella del ciutadà espanyol i els seus des-
cendents menors de vint-i-un anys, més grans d’aquesta 
edat que visquin a càrrec seu, o incapaços.
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El present Reial decret ha estat sotmès a informe del 
Fòrum per a la Integració Social dels Immigrants, de la 
Comissió Permanent de la Comissió Laboral Tripartida 
d’Immigració i de la Comissió Interministerial d’Estran-
geria.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Treball i 
Afers Socials, d’Afers Exteriors i de Cooperació, i de 
l’Interior, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administra-
cions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de ministres, en la reunió 
del dia 16 de febrer de 2007,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

1. El present Reial decret regula les condicions per a 
l’exercici dels drets d’entrada i sortida, lliure circulació, 
estada, residència, residència de caràcter permanent i 
treball a Espanya per part dels ciutadans d’altres estats 
membres de la Unió Europea i dels restants estats part en 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, així com les limi-
tacions als drets anteriors per raons d’ordre públic, segu-
retat pública o salut pública.

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

Article 2. Aplicació a membres de la família del ciutadà 
d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un altre 
Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

El present Reial decret també s’aplica, sigui quina 
sigui la seva nacionalitat, i en els termes que aquest pre-
veu, als familiars de ciutadà d’un altre Estat membre de la 
Unió Europea o d’un altre Estat part en l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu, quan l’acompanyin o es reu-
neixin amb ell, que a continuació es detallen:

a) Al seu cònjuge, sempre que no hagi recaigut 
l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, 
divorci o separació legal.

b) A la parella amb qui mantingui una unió anàloga 
a la conjugal inscrita en un registre públic establert a 
aquests efectes en un Estat membre de la Unió Europea o 
en un Estat part a l’Espai Econòmic Europeu, que impe-
deixi la possibilitat de dos registres simultanis a l’Estat 
esmentat, i sempre que no s’hagi cancel·lat la dita inscrip-
ció, cosa que ha de ser suficientment acreditada. Les 
situacions de matrimoni i inscripció com a parella regis-
trada es consideren, en tot cas, incompatibles entre si.

c) Als seus descendents directes, i als del seu còn-
juge o parella registrada sempre que no hagi recaigut 
l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, 
divorci o separació legal, o s’hagi cancel·lat la inscripció 
registral de parella, menors de vint-i-un anys, més grans 
d’aquesta edat que visquin a càrrec seu, o incapaços.

d) Als seus ascendents directes, i als del seu cònjuge 
o parella registrada que visquin a càrrec seu, sempre que 
no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vin-
cle matrimonial, divorci o separació legal, o s’hagi 
cancel·lat la inscripció registral de parella.

Article 3. Drets.

1. Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació del 
present Reial decret tenen dret a entrar, sortir, circular i 
residir lliurement en territori espanyol, amb el compli-

ment previ de les formalitats que aquest preveu i sense 
perjudici de les limitacions que estableix.

2. Així mateix, les persones incloses en l’àmbit 
d’aplicació del present Reial decret, excepte els descen-
dents més grans de vint-i-un anys que visquin a càrrec 
seu, i els ascendents a càrrec seu que preveu l’article 2.d) 
del present Reial decret, tenen dret a accedir a qualsevol 
activitat, tant per compte d’altri com per compte propi, 
prestació de serveis o estudis, en les mateixes condicions 
que els espanyols, sense perjudici de la limitació que 
estableix l’article 39.4 del Tractat constitutiu de la Comuni-
tat Europea.

No altera la situació de familiar a càrrec el fet que 
aquest realitzi una activitat laboral en la qual s’acrediti 
que els ingressos obtinguts no tenen el caràcter de recurs 
necessari per mantenir-se, i en els casos de contracte de 
treball a jornada completa amb una durada que no superi 
els tres mesos en còmput anual ni tingui una continuïtat 
com a ocupació al mercat laboral, o a temps parcial si la 
retribució té l’esmentat caràcter de recurs no necessari 
per mantenir-se. En cas de finalització de la situació de 
familiar a càrrec i eventual cessació en la condició de 
familiar de ciutadà de la Unió, és aplicable l’article 96.5 
del Reglament de la Llei orgànica 4/2000.

3. Els titulars dels drets a què es refereixen els apar-
tats anteriors que pretenguin quedar-se o fixar la residèn-
cia a Espanya durant més de tres mesos estan obligats a 
sol·licitar un certificat de registre o una targeta de residèn-
cia de familiar de ciutadà de la Unió, segons el procedi-
ment que estableix la present norma.

4. Tots els ciutadans de la Unió que resideixin a 
Espanya d’acord amb el que disposa el present Reial decret 
gaudeixen d’igualtat de tracte respecte dels ciutadans 
espanyols en l’àmbit d’aplicació del Tractat constitutiu de la 
Comunitat Europea. Aquest dret estén els seus efectes als 
membres de la família que no tinguin la nacionalitat d’un 
Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat part en 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, beneficiaris del 
dret de residència o del dret de residència permanent.

CAPÍTOL II

Entrada i sortida

Article 4. Entrada.

1. L’entrada en territori espanyol del ciutadà de la Unió 
s’ha d’efectuar amb el passaport o document d’identitat 
vàlid i en vigor i en el qual consti la nacionalitat del titular.

2. Els membres de la família que no tinguin la nacio-
nalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea o 
d’un altre Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu han d’efectuar l’entrada amb un passaport vàlid 
i en vigor, i necessiten, a més, el visat d’entrada correspo-
nent quan ho disposi el Reglament (CE) 539/2001, de 15 de 
març, pel qual s’estableix la llista de tercers països els 
nacionals dels quals estan sotmesos a l’obligació de visat 
per travessar les fronteres exteriors i la llista de tercers 
països els nacionals dels quals estan exempts d’aquesta 
obligació. L’expedició d’aquests visats és gratuïta i la tra-
mitació té caràcter preferent quan acompanyin el ciutadà 
de la Unió o es reuneixin amb ell.

La possessió de la targeta de residència de familiar de 
ciutadà de la Unió, vàlida i en vigor, expedida per un Estat 
que aplica plenament l’Acord de Schengen, de 14 de juny 
de 1985, relatiu a la supressió gradual dels controls a les 
fronteres comunes, i la seva normativa de desplegament, 
eximeix els esmentats membres de la família de l’obligació 
d’obtenir el visat d’entrada i, en presentar aquesta tar-
geta, no es requereix l’estampació del segell d’entrada o 
de sortida en el passaport.
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3. Qualsevol resolució denegatòria d’una sol·licitud 
de visat o d’entrada, instada per una persona inclosa en 
l’àmbit d’aplicació del present Reial decret, ha de ser 
motivada. La resolució denegatòria ha d’indicar les raons 
en què es basi, bé perquè no s’acrediten degudament els 
requisits exigits a aquest efecte pel present Reial decret, 
bé per motius d’ordre públic, seguretat o salut públiques. 
Les raons s’han de posar en coneixement de l’interessat 
llevat que això sigui contrari a la seguretat de l’Estat.

4. En els supòsits en els quals un ciutadà d’un Estat 
membre de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu, o un membre de la seva 
família, no disposin dels documents de viatge necessaris 
per entrar en territori espanyol, o, si s’escau, del visat, les 
autoritats responsables del control fronterer han de donar 
a aquestes persones, abans de retornar-les, les màximes 
facilitats perquè puguin obtenir o rebre els documents 
necessaris en un termini raonable, o perquè es pugui con-
firmar o provar per altres mitjans que són beneficiaris de 
l’àmbit d’aplicació del present Reial decret, sempre que 
l’absència del document de viatge sigui l’únic motiu que 
impedeixi l’entrada en territori espanyol.

Article 5. Sortida.

Els ciutadans d’un Estat membre de la Unió Europea o 
d’un altre Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, i els membres de la seva família sigui quina 
sigui la seva nacionalitat, tenen dret a sortir d’Espanya 
per traslladar-se a un altre Estat membre, amb indepen-
dència de la presentació del passaport o document 
d’identitat en vigor als funcionaris del control fronterer si 
la sortida s’efectua per un lloc habilitat, per a la compro-
vació obligatòria, i dels supòsits legals de prohibició de 
sortida per raons de seguretat nacional o de salut pública, 
o previstos en el Codi penal.

CAPÍTOL III

Estada i residència

Article 6. Estada inferior a tres mesos.

1. En els casos en què la permanència a Espanya 
d’un ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o 
d’un altre Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, sigui quina sigui la seva finalitat, tingui una 
durada inferior a tres mesos, és suficient la possessió del 
passaport o document d’identitat en vigor en virtut del 
qual s’hagi efectuat l’entrada en territori espanyol, i no es 
computa la permanència obligatòria esmentada als efec-
tes derivats de la situació de residència.

2. El que disposa l’apartat anterior és aplicable als 
familiars dels ciutadans d’un Estat membre de la Unió 
Europea o d’un altre Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu que no siguin nacionals d’un d’aquests 
estats, i acompanyin el ciutadà d’un d’aquests estats o es 
reuneixin amb ell, que disposin d’un passaport vàlid i en 
vigor i que hagin complert els requisits d’entrada que 
estableix l’article 4 del present Reial decret.

Article 7. Residència superior a tres mesos de ciutadans 
d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un altre 
Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

1. Els ciutadans d’un Estat membre de la Unió Euro-
pea o d’un altre Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econò-
mic Europeu tenen dret a residir en territori espanyol per 
un període superior a tres mesos. Els interessats estan 
obligats a sol·licitar personalment davant l’oficina 
d’estrangers de la província on pretenguin quedar-se o 
fixar la residència o, si no n’hi ha, davant la comissaria de 

policia corresponent, la seva inscripció en el Registre Cen-
tral d’Estrangers. La sol·licitud s’ha de presentar en el 
termini de tres mesos comptats des de la data d’entrada a 
Espanya, i se li ha d’expedir de manera immediata un cer-
tificat de registre on constin el nom, la nacionalitat i el 
domicili de la persona registrada, el seu número d’identitat 
d’estranger, i la data de registre.

2. Juntament amb la sol·licitud d’inscripció, s’ha de 
presentar el passaport o document nacional d’identitat 
vàlid i en vigor del sol·licitant. En cas que aquest docu-
ment estigui caducat, se n’ha d’aportar una còpia, i una 
altra de la sol·licitud de renovació.

Article 8. Residència superior a tres mesos amb targeta 
de residència de familiar de ciutadà de la Unió.

1. Els membres de la família d’un ciutadà d’un Estat 
membre de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu especificats a l’article 2 
del present Reial decret, que no tinguin la nacionalitat 
d’un dels estats esmentats, quan l’acompanyin o es reu-
neixin amb ell, poden residir a Espanya per un període 
superior a tres mesos, i estan subjectes a l’obligació de 
sol·licitar i obtenir una «targeta de residència de familiar 
de ciutadà de la Unió».

2. La sol·licitud de la targeta de residència de fami-
liar de ciutadà de la Unió s’ha de presentar en el termini 
de tres mesos des de la data d’entrada a Espanya, davant 
l’oficina d’estrangers de la província on l’interessat pre-
tengui quedar-se o fixar la seva residència o, si no n’hi ha, 
davant la comissaria de policia corresponent. En tot cas, 
s’ha de lliurar de manera immediata un resguard acredi-
tatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta, que és 
suficient per acreditar la seva situació d’estada legal fins 
que se li lliuri la targeta. La tinença del resguard no pot 
constituir condició prèvia per a l’exercici d’altres drets o la 
realització de tràmits administratius, sempre que el bene-
ficiari dels drets pugui acreditar la seva situació per qual-
sevol altre mitjà de prova.

3. Juntament amb l’imprès de sol·licitud de la tar-
geta de residència de familiar de ciutadà de la Unió, for-
malitzat en el model oficial establert a l’efecte, s’ha de 
presentar la documentació següent:

a) Passaport vàlid i en vigor del sol·licitant. En cas 
que el document estigui caducat, s’ha d’aportar una còpia 
d’aquest i de la sol·licitud de renovació.

b) Documentació acreditativa, si s’escau deguda-
ment traduïda i postil·lada o legalitzada, de l’existència 
del vincle familiar, matrimoni o unió registrada que atorga 
dret a la targeta.

c) Certificat de registre del familiar ciutadà d’un Estat 
membre de la Unió Europea o d’un altre Estat part en 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a qui acompan-
yen o amb qui van a reunir-se.

d) Documentació que acrediti, en els casos en què 
s’exigeixi a l’article 2 del present Reial decret, que el 
sol·licitant de la targeta viu a càrrec del ciutadà d’un Estat 
membre de la Unió Europea o d’un altre Estat part en l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu del qual és familiar.

e) Tres fotografies recents en color, en fons blanc, 
mida carnet.

4. L’expedició de la targeta de residència de familiar 
de ciutadà de la Unió s’ha de realitzar en el termini dels 
tres mesos següents a la presentació de la sol·licitud. La 
resolució favorable té efectes retroactius, i la situació de 
residència s’entén acreditada des del moment de la 
sol·licitud.

5. La targeta de residència de familiar de ciutadà de 
la Unió té una validesa de cinc anys a partir de la data de 
l’expedició, o pel període previst de residència del ciutadà 
de la Unió o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
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Econòmic Europeu, si l’esmentat període és inferior a cinc 
anys.

Article 9. Manteniment a títol personal del dret de resi-
dència dels membres de la família, en cas de defunció, 
sortida d’Espanya, nul·litat del vincle matrimonial, 
divorci, separació legal o cancel·lació de la inscripció 
com a parella registrada, en relació amb el titular del 
dret de residència.

1. La defunció del ciutadà d’un Estat membre de la 
Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, la seva sortida d’Espanya, o la nul·litat 
del vincle matrimonial, divorci, separació legal o 
cancel·lació de la inscripció com a parella registrada no 
afecta el dret de residència dels membres de la seva famí-
lia ciutadans d’un dels estats esmentats.

2. La defunció del ciutadà d’un Estat membre de la 
Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, en el cas de membres de la família 
que no siguin ciutadans d’un dels estats esmentats, tam-
poc afecta el seu dret de residència, sempre que aquests 
hagin residit a Espanya, en qualitat de membres de la 
família, abans de morir el titular del dret. Els familiars 
tenen obligació de comunicar la mort a les autoritats com-
petents.

Transcorreguts sis mesos des del decés, llevat que 
hagi adquirit el dret a residir amb caràcter permanent, el 
familiar ha de sol·licitar una autorització de residència, de 
conformitat amb el que preveu l’article 96.5 Reglament de 
la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i lliber-
tats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 
Per obtenir la nova autorització ha de demostrar que està 
donat d’alta en el règim corresponent de seguretat social 
com a treballador, bé per compte d’altri o bé per compte 
propi, o que disposen, per a ell i per als membres de la 
seva família, de recursos suficients, o que són membres 
de la família, ja constituïda a l’Estat membre d’acollida, 
d’una persona que compleixi aquests requisits.

3. La sortida d’Espanya o la mort del ciutadà d’un 
Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat part en 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no suposa la pèr-
dua del dret de residència dels seus fills ni del progenitor 
que tingui atribuïda la seva custòdia efectiva, amb inde-
pendència de la seva nacionalitat, sempre que aquests 
fills resideixin a Espanya i estiguin matriculats en un cen-
tre d’ensenyament per cursar estudis, això fins que 
aquests finalitzin.

4. En el cas de nul·litat del vincle matrimonial, 
divorci, separació legal o cancel·lació de la inscripció com 
a parella registrada, d’un nacional d’un Estat membre de 
la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, amb un nacional d’un Estat que no ho 
sigui, aquest té l’obligació de comunicar l’esmentada cir-
cumstància a les autoritats competents. Per conservar el 
dret de residència, s’ha d’acreditar un dels supòsits 
següents:

a) Durada d’almenys tres anys del matrimoni o situa-
ció de parella registrada, fins a l’inici del procediment 
judicial de nul·litat del matrimoni, divorci o separació 
legal, o de la cancel·lació de la inscripció com a parella 
registrada, dels quals s’ha d’acreditar que almenys un 
dels anys ha transcorregut a Espanya.

b) Atorgament, per mutu acord o decisió judicial, de 
la custòdia dels fills del ciutadà comunitari a l’excònjuge 
o exparella registrada que no sigui ciutadà d’un Estat 
membre de la Unió Europea ni d’un Estat part en l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu.

c) Quan s’acrediti que hi ha hagut circumstàncies 
especialment difícils com haver estat víctima de violència 
domèstica durant el matrimoni o situació de parella regis-
trada, circumstància que es considera acreditada de 

manera provisional quan hi hagi una ordre de protecció a 
favor seu o un informe del ministeri fiscal en què s’indiqui 
l’existència d’indicis de violència domèstica, i amb caràc-
ter definitiu quan hagi recaigut sentència en què es declari 
que s’han produït les circumstàncies al·legades.

d) Resolució judicial o mutu acord entre les parts 
que determini el dret de visita, al fill menor, de l’excònjuge, 
cònjuge separat legalment o exparella registrada que no 
sigui ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o 
d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Euro-
peu, quan el menor resideixi a Espanya i la resolució o 
acord estigui vigent.

Transcorreguts sis mesos des que es produeixi qual-
sevol dels casos anteriors, llevat que hagi adquirit el dret 
a residir amb caràcter permanent, l’excònjuge o exparella 
registrada que no sigui ciutadà d’un Estat membre de la 
Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu ha de sol·licitar una autorització de 
residència, de conformitat amb el que preveu l’article 96.5 
Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva inte-
gració social. L’esmentat termini de sis mesos pot ser 
prorrogat, en el supòsit de la lletra c) anterior, fins al 
moment en què recaigui resolució judicial en què es 
declari que s’han produït les circumstàncies al·legades. 
Per obtenir la nova autorització ha de demostrar que està 
donat d’alta en el règim corresponent de seguretat social 
com a treballador, bé per compte d’altri o bé per compte 
propi, o que disposa, per a ell i per als membres de la seva 
família, de recursos suficients, o que és membre de la 
família, ja constituïda a l’Estat membre d’acollida, d’una 
persona que compleixi aquests requisits.

CAPÍTOL IV

Residència de caràcter permanent

Article 10. Dret a residir amb caràcter permanent.

1. Són titulars del dret a residir amb caràcter perma-
nent els ciutadans d’un Estat membre de la Unió Europea 
o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Euro-
peu, i els membres de la família que no siguin nacionals 
d’un dels esmentats estats, que hagin residit legalment a 
Espanya durant un període continuat de cinc anys. Aquest 
dret no està subjecte a les condicions que preveu el capí-
tol III del present Reial decret.

A petició de l’interessat, l’oficina d’estrangers de la 
província on aquest tingui la residència o, si no n’hi ha, la 
comissaria de policia corresponent, ha d’expedir, com 
més aviat millor i després de verificar la durada de la resi-
dència, un certificat del dret a residir amb caràcter perma-
nent.

2. Així mateix, tenen dret a la residència permanent, 
abans que finalitzi el període de cinc anys esmentat 
abans, les persones en qui es doni alguna de les circums-
tàncies següents:

a) El treballador per compte propi o d’altri que, en el 
moment en què cessi la seva activitat, hagi arribat a l’edat 
prevista en la legislació espanyola per accedir a la jubila-
ció amb dret a pensió, o el treballador per compte d’altri 
que deixi d’ocupar l’activitat remunerada amb motiu 
d’una jubilació anticipada, quan hagin exercit la seva acti-
vitat a Espanya durant, almenys, els últims dotze mesos i 
hagin residit a Espanya de forma continuada durant més 
de tres anys.

La condició de durada de residència no s’exigeix si el 
cònjuge o parella registrada del treballador és ciutadà 
espanyol o ha perdut la nacionalitat espanyola després 
del seu matrimoni o inscripció com a parella registrada 
amb el treballador.
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b) El treballador per compte propi o d’altri que hagi 
cessat en l’exercici de la seva activitat com a conseqüèn-
cia d’incapacitat permanent; hagi residit a Espanya durant 
més de dos anys sense interrupció. No és necessari acre-
ditar cap temps de residència si la incapacitat resulta d’un 
accident de treball o malaltia professional que doni dret a 
una pensió de la qual sigui responsable, totalment o par-
cialment, un organisme de l’Estat espanyol.

La condició de durada de residència no s’exigeix si el 
cònjuge o parella registrada del treballador és ciutadà 
espanyol o ha perdut la nacionalitat espanyola després 
del seu matrimoni o inscripció com a parella amb el treba-
llador.

c) El treballador per compte propi o d’altri que, des-
prés de tres anys consecutius d’activitat i de residència 
continuades en territori espanyol exerceixi la seva activi-
tat, per compte propi o d’altri, en un altre Estat membre i 
mantingui la residència a Espanya, i torni al territori 
espanyol diàriament o, almenys, una vegada per setmana. 
Als exclusius efectes del dret de residència, els períodes 
d’activitat exercits en un altre Estat membre de la Unió 
Europea es consideren complerts a Espanya.

3. Els membres de la família del treballador per 
compte propi o d’altri que resideixin amb ell a Espanya, 
amb independència de la seva nacionalitat, tenen dret de 
residència permanent quan el treballador hagi adquirit 
per a ell el dret de residència permanent perquè està 
inclòs en algun dels supòsits de l’apartat 2 anterior, i se’ls 
ha expedit o renovat, quan ha estat necessari, una targeta 
de residència permanent de familiar de ciutadà de la 
Unió.

4. Als efectes que preveu l’apartat 2 anterior, els 
períodes de desocupació involuntària, degudament justi-
ficats pel servei públic d’ocupació competent, els perío-
des de suspensió de l’activitat per raons alienes a la 
voluntat de l’interessat, i les absències del lloc de treball o 
les baixes per malaltia o accident es consideren períodes 
de treball.

5. Si el titular del dret a residir en territori espanyol 
ha mort en el curs de la seva vida activa, amb anterioritat 
a l’adquisició del dret de residència permanent a Espanya, 
els membres de la seva família que hagin residit amb ell 
en el territori nacional tenen dret a la residència perma-
nent sempre que es doni alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Que el titular del dret a residir en territori espanyol 
hagués residit de forma continuada a Espanya durant, 
almenys, dos anys abans de la data de la defunció.

b) Que la mort s’hagi degut a un accident de treball 
o malaltia professional.

c) Que el cònjuge supervivent sigui ciutadà espanyol 
i hagi perdut la nacionalitat espanyola com a conseqüèn-
cia del matrimoni amb el difunt.

6. Als efectes del present article, la continuïtat de la 
residència es valora de conformitat amb el que preveu el 
present Reial decret.

7. Es perd el dret de residència permanent per absèn-
cia del territori espanyol durant més de dos anys consecu-
tius.

Article 11. Targeta de residència permanent per a mem-
bres de la família que no tinguin la nacionalitat d’un 
Estat membre de la Unió Europea o d’un altre Estat 
part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

1. Les autoritats competents han d’expedir als mem-
bres de la família amb dret de residència permanent que 
no siguin nacionals d’un altre Estat membre de la Unió 
europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econò-
mic Europeu una targeta de residència permanent, en el 
termini de tres mesos comptats des de la data en què la 

corresponent sol·licitud hagi tingut entrada en el registre 
de l’òrgan competent per tramitar-la.

La sol·licitud s’ha de presentar en el model oficial 
establert a l’efecte, durant el mes anterior a la caducitat de 
la targeta de residència, i també es pot presentar dins dels 
tres mesos posteriors a l’esmentada data de caducitat 
sense perjudici de la sanció administrativa que corres-
pongui. La targeta és renovable automàticament cada 
deu anys.

2. Juntament amb la sol·licitud de l’esmentada tar-
geta de residència permanent, s’ha de presentar la docu-
mentació següent:

a) Passaport vàlid i en vigor del sol·licitant. En cas de 
tenir-lo caducat, s’ha d’aportar una còpia del passaport i 
una de la sol·licitud de renovació.

b) Documentació acreditativa del supòsit que dóna 
dret a la targeta.

c) Tres fotografies recents en color, en fons blanc, 
mida carnet.

3. Les interrupcions de residència no superiors a dos 
anys consecutius no afecten la vigència de la targeta de 
residència permanent.

CAPÍTOL V

Disposicions comunes als procediments de sol·licitud, 
tramitació, expedició i renovació de certificats de registre 

i targetes de residència

Article 12. Tramitació i resolució de les sol·licituds.

1. Les sol·licituds dels certificats de registre i targetes 
de residència que preveu el present Reial decret han de 
presentar-se personalment en el model oficial establert a 
l’efecte, han de tramitar-se amb caràcter preferent i 
resoldre’s de conformitat amb el que preveuen els articles 
7, 8 i 11 del present Reial decret.

2. La sol·licitud i tramitació del certificat de registre o 
de les targetes de residència no suposa cap obstacle a la 
permanència provisional dels interessats a Espanya, ni a 
l’exercici de les seves activitats.

3. Les autoritats competents per tramitar i resoldre 
les sol·licituds de certificat de registre o de targetes de 
residència que regulen el present Reial decret excepcio-
nalment poden sol·licitar informació sobre possibles 
antecedents penals de l’interessat a les autoritats de 
l’Estat d’origen o a les d’altres estats.

4. Així mateix, quan ho aconsellin raons de salut 
pública i segons el que preveu l’article 15 del present Reial 
decret, es pot exigir a l’interessat la presentació d’un cer-
tificat mèdic acreditatiu del seu estat de salut.

Article 13. Renovació de les targetes de residència.

En cas que sigui necessària la renovació de la targeta 
de residència abans de l’adquisició del dret a residir amb 
caràcter permanent, la renovació s’ha de tramitar de con-
formitat amb el que disposa el present Reial decret, si bé 
en el cas d’ascendents i descendents no s’exigeix 
l’aportació de la documentació acreditativa de l’existència 
del vincle familiar que dóna dret a l’expedició de la tar-
geta.

Article 14. Expedició i vigència del certificat de registre i 
de la targeta de residència.

1. L’expedició del certificat de registre o de la targeta 
de residència s’ha de fer de conformitat amb els models 
que determinin les autoritats competents i amb 
l’abonament previ de la taxa corresponent, de conformi-
tat amb la legislació vigent de taxes i preus públics, la 
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quantia dels quals ha de ser l’equivalent a la que s’exigeix 
als espanyols per a l’obtenció i renovació del document 
nacional d’identitat.

2. En tot cas, la vigència dels certificats de registre i 
targetes de residència que preveu el present Reial decret, 
i el reemplaçament d’aquests per un document acredita-
tiu de la residència permanent o una targeta de residència 
permanent, respectivament, està condicionada al fet que 
el seu titular continuï estant en algun dels supòsits que 
donen dret a la seva obtenció. Els interessats han de 
comunicar els eventuals canvis de circumstàncies referits 
a la seva nacionalitat, estat civil o domicili a l’oficina 
d’estrangers de la província on resideixin o, si no n’hi ha, 
a la comissaria de policia corresponent.

3. La vigència de la targeta de residència de familiar 
de ciutadà de la Unió caduca per les absències superiors 
a sis mesos en un any. No obstant això, aquesta vigència 
no resulta afectada per les absències de més durada del 
territori espanyol que s’acrediti que siguin degudes al 
compliment d’obligacions militars o que no es prolonguin 
més de dotze mesos consecutius i siguin degudes a 
motius de gestació, part, postpart, malaltia greu, estudis, 
formació professional, o trasllats per raons de caràcter 
professional a un altre Estat membre o a un tercer país.

Aquesta caducitat per absència no és aplicable als 
titulars de targeta de familiar de ciutadà de la Unió vincu-
lats mitjançant una relació laboral a organitzacions no 
governamentals, fundacions o associacions, inscrites en 
el registre general corresponent i reconegudes oficial-
ment d’utilitat pública com a cooperants, i que realitzin 
per a aquelles projectes de recerca, cooperació al desen-
volupament o ajuda humanitària, portats a terme a 
l’estranger. Tampoc és aplicable als titulars de l’esmentada 
targeta que s’estiguin en el territori d’un altre Estat mem-
bre de la Unió Europea per a la realització de programes 
temporals d’estudis promoguts per la mateixa Unió.

CAPÍTOL VI

Limitacions per raons d’ordre públic, seguretat pública 
i salut pública

Article 15. Mesures per raons d’ordre públic, seguretat
i salut pública.

1. Quan així ho imposin raons d’ordre públic, de 
seguretat pública o de salut pública, es pot adoptar alguna 
de les mesures següents en relació amb els ciutadans 
d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un altre Estat 
part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o amb els 
membres de la seva família:

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

b) Denegar la inscripció en el Registre Central 
d’Estrangers, o l’expedició o renovació de les targetes de 
residència que preveu el present Reial decret.

c) Ordenar l’expulsió o devolució del territori espanyol.

Únicament es pot adoptar una decisió d’expulsió res-
pecte a ciutadans d’un Estat membre de la Unió Europea 
o d’un altre Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, o a membres de la seva família, amb indepen-
dència de la seva nacionalitat, que hagin adquirit el dret 
de residència permanent a Espanya, si hi ha motius greus 
d’ordre públic o seguretat pública. Així mateix, abans 
d’adoptar una decisió en aquest sentit, s’han de tenir en 
compte la durada de la residència i integració social i cul-
tural de l’interessat a Espanya, la seva edat, estat de salut, 
situació familiar i econòmica, i la importància dels vincles 
amb el seu país d’origen.

2. Les persones que hagin estat objecte d’una deci-
sió de prohibició d’entrada a Espanya poden presentar, en 
un termini no inferior a dos anys des de l’esmentada pro-
hibició, una sol·licitud per aixecar-la, prèvia al·legació dels 
motius que demostrin un canvi material de les circums-
tàncies que van justificar la prohibició d’entrada a Espanya.

L’autoritat competent que va resoldre la prohibició 
d’entrada ha de resoldre l’esmentada sol·licitud en un ter-
mini màxim de tres mesos a partir de la seva presentació.

Durant el temps en què la sol·licitud és examinada, 
l’afectat no pot entrar a Espanya.

3. La continuïtat de la residència esmentada en el 
present Reial decret queda interrompuda per qualsevol 
resolució d’expulsió executada vàlidament contra 
l’interessat.

4. En els casos en què una resolució d’expulsió 
s’hagi d’executar més de dos anys després d’haver-se 
dictat, les autoritats competents han de comprovar i valo-
rar possibles canvis de circumstàncies que es puguin 
haver produït des del moment en què es va adoptar la 
decisió d’expulsió, així com la realitat de l’amenaça que 
l’interessat representa per a l’ordre públic o la seguretat 
pública.

5. L’adopció d’una de les mesures que preveuen els 
apartats anteriors 1 a 4 s’ha d’atenir als criteris següents:

a) Ha de ser adoptada d’acord amb la legislació 
reguladora de l’ordre públic i la seguretat pública i amb 
les disposicions reglamentàries vigents en la matèria.

b) Pot ser revocada d’ofici o a instància de part quan 
deixin de subsistir les raons que en van motivar 
l’adopció.

c) No pot ser adoptada amb fins econòmics.
d) Quan s’adopti per raons d’ordre públic o de segu-

retat pública, ha d’estar fundada exclusivament en la con-
ducta personal de qui sigui objecte de la mesura que es 
pren, el qual, en tot cas, ha de constituir una amenaça real, 
actual i suficientment greu que afecti un interès fonamen-
tal de la societat, i que ha de valorar l’òrgan competent per 
resoldre, sobre la base dels informes de les autoritats 
policials, fiscals o judicials que actuïn en l’expedient. 
L’existència de condemnes penals anteriors no constitueix, 
per si mateixa, raó per adoptar les mesures esmentades.

6. No es pot adoptar una decisió d’expulsió o repa-
triació respecte a ciutadans d’un Estat membre de la Unió 
Europea o d’un altre Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, llevat que hi hagi motius imperiosos 
de seguretat pública, en els casos següents:

a) Si ha residit a Espanya durant els deu anys ante-
riors, o:

b) Si és menor d’edat, excepte si la repatriació és 
conforme a l’interès superior del menor i aquesta repa-
triació, no té, en cap cas, caràcter sancionador.

7. La caducitat del document d’identitat o del passa-
port amb què l’interessat efectuï l’entrada a Espanya, o, si 
s’escau, de la targeta de residència, no pot ser causa 
d’expulsió.

8. L’incompliment de l’obligació de sol·licitar la tar-
geta de residència o el certificat de registre comporta 
l’aplicació de les sancions pecuniàries que, en idèntics 
termes i per a casos similars, s’estableixi per als ciuta-
dans espanyols en relació amb el document nacional 
d’identitat.

9. Les úniques molèsties o malalties que poden jus-
tificar l’adopció d’alguna de les mesures de l’apartat 1 del 
present article són les malalties amb potencial epidèmic, 
com es defineixen en els instruments corresponents de 
l’Organització Mundial de la Salut, així com altres malal-
ties infeccioses o parasitàries contagioses, de conformitat 
amb la legislació espanyola vigent.
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Les malalties que sobrevinguin després dels tres pri-
mers mesos següents a la data d’arribada de l’interessat 
no poden justificar l’expulsió de territori espanyol.

En els casos individuals en què hi hagi indicis greus 
que ho justifiquin, la persona inclosa en l’àmbit d’aplicació 
del present Reial decret, en els tres mesos següents a la 
data de la seva arribada a Espanya, es pot sotmetre a un 
reconeixement mèdic gratuït perquè se certifiqui que no 
té cap de les malalties que recull aquest apartat. Els 
esmentats reconeixements mèdics no es poden exigir 
amb caràcter sistemàtic.

Article 16. Informe de l’Advocacia de l’Estat.

1. La resolució administrativa d’expulsió d’un titular 
de targeta o certificat requereix, abans que es dicti, 
l’informe previ de l’Advocacia de l’Estat a la província, 
llevat dels casos en què concorrin raons d’urgència degu-
dament motivades.

2. Sense perjudici dels recursos administratius i judi-
cials legalment procedents, la resolució de l’Autoritat 
competent que ordeni l’expulsió de persones sol·licitants 
de targeta de residència o certificat de registre 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 perso-
nalment els seus mitjans de defensa davant l’òrgan con-
sultiu, a menys que s’hi oposin motius de seguretat de 
l’Estat. El dictamen de l’Advocacia de l’Estat s’ha de sot-
metre a l’autoritat competent perquè confirmi o revoqui la 
resolució anterior.

Article 17. Garanties processals.

1. Quan la presentació d’un recurs administratiu o 
judicial contra la resolució d’expulsió vagi acompanyada 
de la sol·licitud d’una mesura cautelar de suspensió de 
l’execució de l’esmentada resolució, no es pot produir 
l’expulsió en si fins al moment en què s’hagi adoptat la 
decisió sobre la mesura cautelar, excepte si es dóna una 
de les circumstàncies següents:

a) Que la resolució d’expulsió es basi en una decisió 
judicial anterior.

b) Que les persones afectades hagin tingut accés 
previ a la revisió judicial.

c) Que la resolució d’expulsió es basi en motius 
imperiosos de seguretat pública segons el que assenyala 
l’article 15.5.a) i d) del present Reial decret.

2. Durant la substanciació del recurs judicial, 
l’interessat no es pot quedar en territori espanyol, excepte 
durant el tràmit de vista, en què pot presentar personal-
ment la seva defensa, llevat que concorrin motius greus 
d’ordre públic o de seguretat pública o quan el recurs es 
refereixi a una denegació d’entrada al territori.

Article 18. Resolució.

1. Les resolucions d’expulsió les dicten els subdele-
gats del Govern o els delegats del Govern a les comuni-
tats autònomes uniprovincials.

2. Les resolucions d’expulsió han de fixar el termini 
en què l’interessat ha d’abandonar el territori espanyol. 
Excepte en casos d’urgència degudament justificats, en 
què la resolució s’ha d’executar de forma immediata, en 
els altres supòsits s’ha de concedir a l’interessat un ter-
mini per abandonar-lo, que no pot ser inferior a un mes a 
partir de la data de la notificació de la resolució. Les reso-
lucions han de ser motivades, amb informació sobre els 
recursos que es puguin interposar contra aquestes, el 
termini per fer-ho i l’autoritat davant la qual s’ha de for-
malitzar.

Disposició addicional primera. Atribució de competències.

Les competències en matèria de recepció de comuni-
cacions o resolució de sol·licituds en l’àmbit del present 
Reial decret no expressament atribuïdes les exerceix el 
cap de l’oficina d’estrangers de la província en què el 
sol·licitant tingui el domicili.

Disposició addicional segona. Normativa aplicable als 
procediments.

En el que no preveu en matèria de procediments el 
present Reial decret, cal atenir-se al que disposen la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, el seu 
Reglament, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de 
desembre, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i la seva normativa de desplegament, 
amb caràcter supletori i en la mesura que no s’oposi al 
que disposen els tractats constitutius de les Comunitats 
Europees i el dret que en deriva.

Disposició addicional tercera. Règim especial aplicable 
als ciutadans d’alguns estats no membres de la Unió 
Europea ni part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu.

1. 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 als membres de la seva família els és aplicable el 
que preveu el present Reial decret.

2. En virtut d’acords establerts entre la Comunitat i 
els seus estats membres, d’una banda, i estats no mem-
bres de la Unió Europea ni part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, de l’altra, als ciutadans dels esmen-
tats estats tercers i als membres de la seva família els és 
aplicable el que preveu el present Reial decret per a 
l’exercici dels drets d’entrada i sortida, lliure circulació, 
estada, residència i treball a Espanya, quan això sigui con-
forme al que estableixen els acords esmentats.

Disposició transitòria primera. Sol·licituds presentades 
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Les sol·licituds presentades abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret s’han de tramitar i resoldre 
d’acord amb el que s’hi preveu, llevat que l’interessat 
sol·liciti l’aplicació de la normativa vigent en el moment 
de la sol·licitud i sempre que això sigui compatible amb 
les previsions del present Reial decret.

Disposició transitòria segona. Atribució transitòria de 
competències.

A les províncies on encara no hagi estat creada 
l’oficina d’estrangers corresponent, les competències en 
l’àmbit del present Reial decret no expressament atri-
buïdes les exerceix el subdelegat del Govern, o el delegat 
del govern a les comunitats autònomes uniprovincials.

Disposició transitòria tercera. Règim especial dels treba-
lladors per compte d’altri nacionals d’estats membres 
de la Unió Europea als quals s’apliquin mesures tran-
sitòries per regular el seu accés al mercat de treball 
espanyol.

Els treballadors per compte d’altri nacionals d’estats 
membres que s’incorporin a la Unió Europea es poden 
veure sotmesos a determinades limitacions d’accés al mer-
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cat de treball espanyol en virtut del que estableixen les 
actes d’adhesió dels esmentats estats i d’acord amb les 
decisions adoptades pel Govern en cada cas respecte a 
l’aplicació d’un període transitori sobre aquesta matèria.

Les mesures transitòries que regulin la seva situació 
com a treballadors per compte d’altri, que en cap cas han 
de suposar cap menyscabament de la resta de drets pre-
vistos com a ciutadans de la Unió Europea, determinen 
l’obligació de proveir-se de la corresponent autorització 
de treball per compte d’altri. Les autoritzacions neces-
sàries s’han de sol·licitar i tramitar segons el que preveu 
la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i lliber-
tats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i 
la seva normativa de desplegament, tenint en compte el 
que estableixen les esmentades actes d’adhesió i el patri-
moni comunitari aplicable.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 178/2003, de 14 de 
febrer, sobre entrada i permanència a Espanya de nacio-
nals 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 contradi-
guin el que disposa el present Reial decret.

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant el present Reial decret s’incorpora al dret 
espanyol la Directiva 2004/38/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 29 d’abril de 2004, relativa al dret dels ciu-
tadans de la Unió i dels membres de les seves famílies a 
circular i residir lliurement en el territori dels estats mem-
bres, per la qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 
1612/68 i es deroguen les directives 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE i 93/96/CEE.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

1. El titular del Ministeri de la Presidència, a proposta 
del Ministeri de Treball i Afers Socials, amb l’informe previ 
del Ministeri de l’Interior, pot adoptar les mesures de des-
plegament necessàries per al compliment i l’aplicació del 
present Reial decret que requereixin l’aprovació de 
l’oportuna ordre ministerial, i de les mesures de desple-
gament necessàries per al compliment i aplicació d’aquest 
que corresponen als centres directius competents del 
Ministeri de Treball i Afers Socials, del Ministeri de 
l’Interior, i del Ministeri d’Administracions Públiques, en 
l’àmbit de les seves competències respectives.

2. Així mateix, el titular del Ministeri d’Afers Exte-
riors i de Cooperació pot adoptar les mesures de desple-
gament necessàries per al compliment i l’aplicació del 
present Reial decret que requereixin l’aprovació de 
l’oportuna ordre ministerial, això amb independència de 
la competència del Ministeri de Treball i Afers Socials per 
al desenvolupament de la política del Govern en matèria 
d’estrangeria i immigració, i de les mesures de desplega-
ment necessàries per al compliment i l’aplicació del pre-
sent Reial decret que corresponen als centres directius 
competents del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació 
en l’àmbit de les seves competències.

Disposició final tercera. Modificació del Reglament de la 
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i lliber-
tats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de 
desembre.

El Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 

integració social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 
30 de desembre, queda modificat de la manera següent:

U. S’hi introdueix una disposició addicional dinovena:

«Disposició addicional dinovena. Facilitació de l’entrada 
i residència dels familiars de ciutadà d’un Estat mem-
bre de la Unió Europea o d’un altre Estat part en 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, no inclosos 
en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 240/2007, de 16 
de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a 
Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu.

Les autoritats competents han de facilitar, d’acord amb 
el que disposen la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social, i el present Reglament, l’obtenció del 
visat de residència o, si s’escau, d’una autorització de resi-
dència per circumstàncies excepcionals, a qui sense estar 
inclòs a l’article 2 del Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, 
sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de 
ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres 
estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, 
acompanyi un ciutadà de la Unió o es reuneixi amb ell, i 
estigui en una de les circumstàncies següents:

a) Sigui un altre familiar amb parentiu fins a segon 
grau, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afi-
nitat, que, al país de procedència, estigui a càrrec o visqui 
amb el ciutadà d’un altre Estat membre de la Unió Euro-
pea o d’un altre Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econò-
mic Europeu, o quan per motius greus de salut o discapa-
citat sigui estrictament necessari que l’esmentat ciutadà 
es faci càrrec de la seva atenció personal,

b) Sigui la parella, ciutadà d’un Estat no membre de 
la Unió Europea ni part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, amb qui el ciutadà de la Unió manté una relació 
estable degudament provada.

Les autoritats han d’exigir que es presenti l’acreditació, 
per part de l’autoritat competent del país d’origen o pro-
cedència, que certifiqui que està a càrrec del ciutadà de la 
Unió o que vivia amb ell en aquell país, o la prova de 
l’existència de motius greus de salut o discapacitat que 
requereixin estrictament que el ciutadà de la Unió es faci 
càrrec de l’atenció personal del membre de la família. 
També s’ha d’exigir prova suficient de l’existència d’una 
relació estable amb el ciutadà de la Unió.

Les autoritats competents han d’estudiar detinguda-
ment les circumstàncies personals en les sol·licituds 
d’entrada, visat o autoritzacions de residència presenta-
des i n’han de justificar qualsevol denegació.»

Dos. S’hi introdueix una disposició addicional vintena:

«Disposició addicional vintena. Normativa aplicable a 
membres de la família de ciutadà espanyol que no 
tinguin la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió 
Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu.

1. El Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre 
entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciuta-
dans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres 
estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, és 
aplicable, sigui quina sigui la seva nacionalitat, i en els 
termes que aquest preveu, als familiars de ciutadà espan-
yol, quan l’acompanyin o es reuneixin amb ell, i estiguin 
inclosos en una de les categories següents:

a) Al seu cònjuge, sempre que no hagi recaigut 
l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, 
divorci o separació legal.
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b) A la parella amb qui mantingui una unió anàloga 
a la conjugal inscrita en un registre públic establert a 
aquests efectes en un Estat membre de la Unió Europea o 
en un Estat part a l’Espai Econòmic Europeu, que impe-
deixi la possibilitat de dos registres simultanis al dit Estat, 
i sempre que no s’hagi cancel·lat la inscripció, cosa que 
ha de ser suficientment acreditada. Les situacions de 
matrimoni i inscripció com a parella registrada es consi-
deren, en tot cas, incompatibles entre si.

c) Als seus descendents directes, i als del seu còn-
juge o parella registrada sempre que no hagi recaigut 
l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, 
divorci o separació legal, o s’hagi cancel·lat la inscripció 
registral de parella, menors de vint-i-un anys, més grans 
d’aquesta edat que visquin a càrrec seu, o incapaços.

d) Als seus ascendents i als del seu cònjuge, sempre 
que no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del 
vincle matrimonial, divorci o separació legal, que visquin 
a càrrec seu, sempre que en la data d’entrada en vigor del 
Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure 
circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats 
membres de la Unió Europea i d’altres estats part en 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, fossin titulars 
d’una targeta de familiar de resident comunitari en vigor 
o susceptible de ser renovada, obtinguda a l’empara del 
Reial decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre entrada i per-
manència a Espanya de nacionals d’estats membres de la 
Unió Europea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu.

2. La reagrupació familiar d’ascendents directes de 
ciutadà espanyol, o del seu cònjuge, es regeix pel que 
preveu la secció 2a del capítol I del títol IV del present 
Reglament.»

Disposició final quarta. Normativa subsidiària i supletòria.

1. L’entrada, permanència i treball a Espanya dels 
familiars dels ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, inclosos en l’àmbit d’aplicació del 
present 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, en els casos en què no 
quedi acreditada la concurrència dels requisits que pre-
veu el present Reial decret.

2. Les normes de caràcter general contingudes a 
l’esmentada Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva inte-
gració social, així com les normes reglamentàries vigents 
sobre la matèria, són aplicables als supòsits compresos 
en l’àmbit d’aplicació del present Reial decret, amb caràc-
ter supletori i en la mesura que puguin ser més favorables 
i no s’oposin al que disposen els tractats constitutius de 
les Comunitats Europees, així com al dret que en deriva.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor al cap d’un mes 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de febrer de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 


