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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
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Reial decret 1161/2009, de 10 de juliol, pel qual es modifica el 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.

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 residència dels
ciutadans de la Unió i dels membres de les seves famílies, i els tràmits administratius que
han de realitzar davant les autoritats dels estats membres. Així mateix, regula el dret de
residència permanent, i finalment estableix limitacions als drets d’entrada i residència per
raons d’ordre públic, seguretat pública o salut pública.
L’aprovació de l’esmentada Directiva 2004/38/CE, de 29 d’abril de 2004, va fer
necessari procedir a incorporar el seu contingut a l’ordenament jurídic espanyol, mitjançant
el 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.
L’esmentat Reial decret 240/2007 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 a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, així com les limitacions als
drets anteriors per raons d’ordre públic, seguretat pública o salut pública.
Tanmateix, l’aplicació del que estableixen l’article 5.2 de la Directiva 2004/38/CE i
l’article 4.2, segon paràgraf, del Reial decret 240/2007, ha evidenciat la necessitat de
procedir a la modificació en relació amb els ciutadans de la Unió Europea nacionals d’un
Estat membre en el territori del qual no s’aplica el Conveni de Schengen, atès que als seus
familiars nacionals de tercers països les autoritats del control de fronteres no els permeten
l’entrada a Espanya sense l’obtenció prèvia d’un visat d’entrada, tot i ser titulars d’una
targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió.
Pel present Reial decret es procedeix a modificar l’article 4.2 del Reial decret 240/2007
a l’efecte que la possessió de la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió
expedida per qualsevol Estat membre de la Unió Europea o per un altre Estat part en
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu eximeixi aquests familiars de l’obligació de
l’obtenció de visat d’entrada.
En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Afers Exteriors i de Cooperació, de l’Interior
i de Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 10 de juliol de 2009,
DISPOSO:
Article únic. Modificació 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.
El segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 4 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 a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, queda
redactat de la manera següent:
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«La possessió de la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió,
vàlida i en vigor, expedida per un altre Estat part a l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu, eximeix els esmentats membres de la família de l’obligació d’obtenir el
visat d’entrada i, a la presentació de la targeta esmentada, no es requereix
l’estampació del segell d’entrada o de sortida en el passaport.»
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.2a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència sobre immigració.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 10 de juliol de 2009.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
y ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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