
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 41  •  Dissabte 16 de febrer de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 1

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

28
25

-C

I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2825 REIAL DECRET 230/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Consell 

General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior.

La Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior, 
estableix, en els seus articles 9, 10 i 11, el dret a la participació en els òrgans consultius de 
l’emigració i defineix la naturalesa i les atribucions del Consell General de la Ciutadania 
Espanyola a l’Exterior, previst com a «òrgan de caràcter consultiu i assessor, adscrit al 
Ministeri de Treball i Afers Socials, a través de la Direcció General d’Emigració, l’elecció, 
composició i règim de funcionament del qual es regulen per reglament».

Aquest òrgan consultiu substitueix el Consell General de l’Emigració, la regulació del 
qual la conté el capítol II del Reial decret 1339/1987, de 30 d’octubre, sobre canals de 
participació institucional dels espanyols residents a l’estranger, modificat pels reials 
decrets 597/1994, de 8 d’abril, i 2022/1997, de 26 de desembre, i desplegat per l’Ordre 
de 3 de juny de 1998.

La nova configuració legal de l’actualment denominat Consell General de la Ciutadania 
Espanyola a l’Exterior determina la necessitat de dictar una regulació reglamentària 
ajustada a les previsions de l’esmentada Llei 40/2006, de 14 de desembre, i a aquesta 
finalitat és a la que respon aquest Reial decret, que ha estat sotmès al coneixement i 
informe del mateix òrgan consultiu.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Treball i Afers Socials i d’Afers Exteriors i 
de Cooperació, amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 15 de febrer de 2008.

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Naturalesa, atribucions i composició del Consell

Article 1. Naturalesa i finalitat.

1. El Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior, previst a l’article 10 de 
la Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior, és 
un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor, adscrit al Ministeri de Treball i Afers 
Socials a través de la Direcció General d’Emigració.

2. El Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior té per finalitat garantir 
l’efectivitat del dret dels espanyols residents a l’exterior a participar en els assumptes que 
els concerneixen i promoure la col·laboració de les administracions públiques en matèria 
d’atenció a la ciutadania espanyola a l’exterior i persones retornades.

Article 2. Atribucions.

1. Són atribucions del Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior les 
següents:

a) Portar a terme o sol·licitar la realització d’estudis sobre qüestions i problemes que 
afectin la ciutadania espanyola a l’exterior.

b) Formular propostes i recomanacions en relació amb els objectius i l’aplicació dels 
principis inspiradors de les polítiques dirigides a la ciutadania espanyola a l’exterior.
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c) Ser informat sobre l’actuació dels òrgans de l’Administració General de l’Estat 
competents en matèria d’atenció a la ciutadania espanyola a l’exterior i persones 
retornades.

d) Establir relacions amb els òrgans consultius de similar naturalesa a les comunitats 
autònomes, a través de la Comissió Sectorial que preveu l’article 29.2 de la Llei 40/2006, 
de 14 de desembre.

e) Conèixer, amb caràcter previ, avantprojectes de llei i projectes de reials decrets i 
d’ordres relatius a les matèries següents, en l’àmbit de la seva competència: drets civils, 
drets laborals i protecció social, educativa i cultural, sempre que afectin directament els 
espanyols a l’exterior, i informar sobre això.

f) Sol·licitar anualment audiència a les comissions competents de les Corts Generals 
per informar sobre la situació de la ciutadania espanyola a l’exterior.

g) Aprovar el reglament de funcionament del Consell.

2. Les propostes, recomanacions, informes o acords que el Consell elevi al Govern 
s’han de remetre a través del Ministeri de Treball i Afers Socials.

3. Tots els òrgans de l’Administració General de l’Estat queden vinculats a col·laborar 
amb el Consell en l’exercici de les seves funcions, i en l’àmbit de les seves respectives 
competències.

Article 3. Composició.

1. El Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior està integrat pel 
president, dos vicepresidents, el secretari i els consellers.

2. El Consell pot invitar als seus plens experts que, sense tenir la qualitat de consellers, 
li presten assessorament. Els experts designats tenen el mateix tractament que els 
membres del Consell als efectes de cobertura de despeses per la seva participació en el 
Consell o en comissions.

3. D’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 40/2006, de 14 de desembre, de 
l’Estatut de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior, en la composició del Consell s’ha de 
garantir la no-discriminació per raó de gènere i s’ha d’aplicar, tant com sigui possible, el 
principi de composició equilibrada, en els termes que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

CAPÍTOL II

President del Consell

Article 4. Nomenament i cessament.

1. El president del Consell el nomena el ministre de Treball i Afers Socials, amb la 
consulta prèvia als membres que integren el Consell. En tot cas, la persona el nomenament 
de la qual es proposi ha de tenir l’aprovació, almenys, de la meitat més un dels membres 
presents en el Ple, vàlidament constituït.

2. El president cessa en el seu càrrec per renúncia, expiració del terme del mandat 
del Consell o per separació acordada pel ministre de Treball i Afers Socials, per incapacitat 
permanent per a l’exercici del càrrec, per incompliment greu de les seves obligacions o en 
cas de condemna per delicte dolós.

3. El nomenament i el cessament del president del Consell s’ha de publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Article 5. Atribucions.

Correspon al president del Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior:

a) Representar i exercir la direcció del Consell General.
b) Convocar, d’acord amb el secretari, les sessions del Ple, presidir-les i moderar el 

desenvolupament dels debats.
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c) Fixar, d’acord amb el secretari, l’ordre del dia de la reunió, tenint en compte, si 
s’escau, les peticions dels altres membres del Consell, formulades amb l’antelació suficient.

d) Dirimir, amb el seu vot, les votacions en cas d’empat.
e) Visar les actes i les certificacions dels acords del Consell General.
f) Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de president del 

Consell o li estiguin atribuïdes per la normativa vigent.

Article 6. Delegació i suplència.

1. En cas de vacant, absència o malaltia del president, la substitució correspon en 
primer lloc al vicepresident primer del Consell, i en absència d’aquest, al vicepresident 
segon del Consell.

2. En absència dels dos vicepresidents, ha d’exercir la presidència la persona que 
designi el ministre de Treball i Afers Socials.

CAPÍTOL III

Vicepresidents del Consell

Article 7. Designació.

El Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior té dos vicepresidents.
És vicepresident primer del Consell el titular de la Secretaria d’Estat d’Immigració i 

Emigració, i és vicepresident segon el titular de la Subsecretaria d’Afers Exteriors i 
Cooperació, els quals poden delegar en les persones que considerin oportú.

Article 8. Atribucions.

Correspon als vicepresidents:

a) Substituir, pel seu ordre, el president en els casos de vacant, absència o malaltia, 
i exercir les funcions que a aquest li estan atribuïdes.

b) Exercir les funcions intrínseques a la seva condició de membres del Consell, amb 
dret a vot.

c) Exercir totes les altres funcions que els siguin delegades pel president.

CAPÍTOL IV

Secretari del Consell

Article 9. Designació.

És secretari del Consell el titular de la Direcció General d’Emigració.

Article 10. Atribucions.

Correspon al secretari del Consell:

a) Canalitzar les relacions del Consell amb l’Administració General de l’Estat, les 
administracions de les comunitats autònomes, l’Administració local i altres organismes i 
ens públics o privats i persones particulars que puguin tenir relació amb la política d’atenció 
a la ciutadania espanyola a l’exterior i persones retornades.

b) Rebre les comunicacions que els consellers elevin al Consell, així com totes les 
notificacions, acusaments de recepció, excuses d’assistència, peticions de dades, 
rectificacions o qualssevol altra classe d’escrits que es remetin al Consell.

c) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell, per ordre del seu president, 
així com les citacions als consellers.

d) Facilitar als consellers la informació i assistència tècnica que siguin necessàries 
per a l’exercici de les funcions que tenen encomanades.

e) Autoritzar les actes de les sessions del Consell i emetre les certificacions 
corresponents.
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f) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions, prendre part de les deliberacions 
i votacions i donar fe del que s’acordi a les sessions.

g) Designar, amb la conformitat del president, fins a un màxim de cinc persones que, 
en qualitat d’experts, participin en les reunions del Consell, amb veu però sense vot.

h) Totes les altres funcions siguin inherents a la seva condició de secretari.

CAPÍTOL V

Consellers

Article 11. Elecció i nomenament dels consellers.

1. A més del president, els vicepresidents i el secretari, formen part del Consell:

a) Els consellers, elegits pels consells de residents espanyols, fins a un màxim de 
quaranta-tres, amb la distribució que determini el Ministeri de Treball i Afers Socials, de forma 
proporcional al nombre d’espanyols inscrits en el Cens electoral de residents absents de 
cada país, segons les últimes dades publicades a Internet per l’Oficina del Cens Electoral.

Mitjançant resolució del titular de la Direcció General d’Emigració s’han d’establir les 
normes per a la designació dels membres del Consell, que ha de ser dictada en el termini 
màxim de dos mesos a partir de la data de finalització del mandat anterior.

A més dels consellers titulars, en cadascun dels països s’ha d’elegir un nombre igual 
de consellers suplents.

En tot cas, per tal que els consells de residents espanyols d’un determinat país puguin 
participar en aquest procés electoral és necessari que figuri inscrit en els censos electorals 
de residents absents d’aquest país el nombre mínim d’espanyols que estableixi el Ministeri 
de Treball i Afers Socials.

Els candidats electes han de ser proclamats consellers titulars i suplents mitjançant 
una ordre del ministre de Treball i Afers Socials.

b) Vuit consellers, o un nombre de consellers que no superi el límit màxim del 20% 
sobre el total de consellers electes, dels quals, almenys dos, corresponen a federacions 
d’associacions de joves i/o de dones, tots a proposta de les federacions d’associacions 
d’espanyols de l’exterior, que acreditin la seva representativitat, en els termes que estableixi 
el Ministeri de Treball i Afers Socials, i en funció dels criteris següents:

1r Població espanyola resident al país on l’entitat tingui la seu.
2n Nombre de països la població dels quals representa o integra la federació o 

associació.
3r Activitats exercides, antiguitat, nombre de socis, existència de locals propis, i 

qualssevol altres circumstàncies determinants de la seva representativitat que es reflecteixin 
en l’informe del conseller de Treball i Afers Socials corresponent.

4t Equilibri entre les radicades a Europa i Amèrica.
Les federacions d’associacions representades han de figurar inscrites en el Cens 

d’associacions i centres constituïts a l’exterior, de la Direcció General d’Emigració, que 
preveu l’article 15.4 de la Llei 40/2006, de 14 de desembre.

c) Vuit consellers en representació de les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives.

d) Un conseller en representació de cadascuna de les comunitats autònomes i de les 
ciutats de Ceuta i Melilla, que ho vulguin, representant que aquestes han de designar, de 
conformitat amb el que preveu l’article 10.1 de la Llei 40/2006, de 14 de desembre, de 
l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior.

e) Un conseller, amb rang de director general, en representació de cadascun dels 
ministeris següents: Justícia, Economia i Hisenda, Interior i Educació i Ciència.

2. Els consellers a què es refereixen els paràgrafs b), c), d) i e), així com els seus 
suplents, els nomena el ministre de Treball i Afers Socials, a proposta de les respectives 
federacions d’associacions d’espanyols a l’exterior, de les organitzacions empresarials i 
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sindicals, dels òrgans competents de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i 
Melilla, si s’escau, i dels departaments ministerials representats.

Article 12. Mandat.

1. El mandat dels consellers és de quatre anys a comptar de la data de celebració de 
la primera sessió plenària del Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior 
després de la seva elecció.

2. En el supòsit que un consell de residents es constitueixi durant un mandat del Consell 
General i falti més d’un any per posar terme a aquest últim, s’ha d’elegir, atesa la representativitat 
del Consell en cada cas, el corresponent conseller o consellers pel temps que falti. En cas que 
el Consell de Residents en qüestió es constitueixi si falta menys d’un any per a la conclusió 
de mandat del Consell General, s’ha de posposar l’elecció del conseller o dels consellers 
procedents per fer-la coincidir amb la del nou mandat del Consell General.

3. Les eleccions al Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior s’han de 
celebrar dins el termini de tres mesos immediatament posterior al mes en què van finalitzar 
els respectius mandats. En tot cas, s’ha de procurar que les eleccions tant a consells de 
residents com a membres del Consell General siguin concurrents en el temps.

4. Un cop finalitzat un mandat del Consell General, el president i els consellers 
queden en funcions mentre no comenci el mandat dels següents.

Article 13. Atribucions.

Són atribucions dels consellers:

a) Rebre, amb una antelació mínima de vint dies, la convocatòria que conté l’ordre 
del dia de les reunions. La informació sobre els temes que figurin en l’ordre del dia ha 
d’estar a disposició dels consellers en el mateix termini.

b) Participar en els debats, efectuar propostes i plantejar mocions.
c) Participar en les comissions o grups de treball que es constitueixin.
d) Exercir el seu dret a vot; es pot fer constar en acta el sentit del seu vot particular.
e) Formular precs i preguntes a les administracions a través de la secretaria del 

consell.
f) Sol·licitar informació per complir degudament les seves funcions.
g) Relacionar-se amb els consells de residents espanyols, i les associacions 

d’espanyols a l’exterior del país de residència.
h) Exercir totes les funcions que siguin intrínseques a la condició de conseller.
i) Qualsevol altra funció que es prevegi en el Reglament de funcionament que aprovi 

el Consell General.

Article 14. Pèrdua de la condició de conseller.

Els consellers perden aquesta condició:

a) Per pèrdua de la nacionalitat espanyola.
b) Per expiració del mandat per al qual han estat elegit.
c) Per mort i incapacitat legal.
d) Per retornar a Espanya o variar el país de residència.
e) Per revocació de qui els hagi designat o proposat, que s’ha de comunicar de 

manera fefaent al secretari del Consell.
f) Per renúncia de l’interessat, que s’ha de comunicar, de manera fefaent, al secretari 

del Consell.

Article 15. Compensació econòmica.

El règim de les indemnitzacions als consellers per l’assistència als plens, comissions i 
altres reunions a què siguin convocats per la Secretaria del Consell, així com el de les 
dietes que puguin correspondre, és el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de 
maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
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A més del que preveu el paràgraf anterior, les dietes i despeses de viatge per 
l’assistència als processos d’elecció de membres del Consell General de la Ciutadania 
Espanyola a l’Exterior i pels desplaçaments interns per informar als ciutadans espanyols 
del país de residència, desplaçaments que tenen lloc abans i després d’un ple del Consell, 
han de comptar amb l’autorització prèvia de la Direcció General d’Emigració i amb l’abast 
que aquesta determini en cada cas.

CAPÍTOL VI

Funcionament del Consell

Article 16. Funcionament bàsic del Consell.

1. El Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior funciona d’acord amb 
el que preveuen aquest Reial decret i les disposicions específiques que conté el Reglament 
aprovat pel Ple. L’aprovació, modificació i derogació del Reglament exigeix l’acord dels 
dos terços dels membres del Consell.

En el que no preveuen aquest Reial decret i el reglament que aprovi el Ple del Consell, 
el funcionament d’aquest Consell es regeix pel que disposa el capítol II del títol II de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

2. El Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior funciona en Ple i en 
comissions.

El Consell General ha de celebrar, com a mínim, una sessió ordinària plenària cada 
any i les sessions extraordinàries que consideri pertinents el president, o bé per pròpia 
iniciativa o a sol·licitud de, com a mínim, el cinquanta per cent dels seus membres.

3. El Ple ha de crear les comissions que consideri necessàries per examinar les 
matèries objecte de la seva competència, i en tot cas s’han de constituir comissions per 
tractar els temes específics de dones i joves.

Les comissions, integrades per un nombre mínim de deu consellers, es reuneixen 
entre plens i són les encarregades de preparar els informes i les propostes d’acords per al 
seu debat i votació en el Ple.

4. En tot cas, els acords assolits en comissió han de ser discutits i ratificats pel Ple 
per tenir validesa.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el capítol II del Reial decret 1339/1987, de 30 d’octubre, sobre vies 
de participació dels espanyols residents a l’estranger, modificat pel Reial decret 597/1994, 
de 8 d’abril, i pel Reial decret 2022/1997, de 26 de desembre, i l’Ordre de 3 de juny de 1998 
que desplega l’anterior, així com qualsevol altra norma del mateix rang o inferior que es 
contraposi al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza els ministres de Treball i Afers Socials i d’Afers Exteriors i de Cooperació 
per dictar les normes necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 15 de febrer de 2008.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARIA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ


