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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
12208 Reial decret 1162/2009, de 10 de juliol, pel qual es modifica 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.

Aquest Reial decret té per objecte principal la modificació del Reglament de la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers i la seva integració 
social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, amb la finalitat d’adaptar 
la regulació dels procediments d’autorització inicial de residència i treball que s’hi regulen 
als requeriments derivats del traspàs a les comunitats autònomes de la competència 
executiva que, en matèria d’autorització inicial de treball dels estrangers, reconeixen 
determinats estatuts d’autonomia.

En l’ordenament jurídic espanyol en matèria d’estrangeria i immigració, la concessió a 
un estranger de la possibilitat de treballar es vincula a la possibilitat que l’estranger 
esmentat sigui resident a Espanya. Per tant, una vegada que es faci efectiu el traspàs de 
les competències indicades en matèria d’autorització inicial de treball dels estrangers a les 
comunitats autònomes, hi han de concórrer en el corresponent procediment administratiu 
dues administracions públiques: l’una, l’autoritat laboral autonòmica, que ha de resoldre 
sobre la concessió de la possibilitat de treballar, per compte d’altri o per compte propi, a 
l’empara de l’autorització de residència i treball sol·licitada; l’altra, l’autoritat estatal 
competent en matèria de residència d’estrangers, que ha de resoldre sobre la possibilitat 
que l’estranger resideixi a Espanya, a l’empara de la dita sol·licitud d’autorització de 
residència i treball.

La intervenció de dues administracions públiques diferents en el procediment 
d’autorització inicial de residència i treball no ha de produir, en cap cas, alteració o 
deteriorament del servei que es presta a la ciutadania, ni tampoc ha d’afectar, d’altra banda, 
l’exercici de les competències que tenen reconegudes específicament cadascuna de les 
administracions públiques.

Per tant, raons d’eficàcia i de seguretat jurídica fan imprescindible establir una adequada 
coordinació de les administracions públiques en els procediments que es regulen en 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, amb la finalitat d’establir un procediment àgil i 
eficaç.

D’altra banda, per les indicades raons, és convenient a més fer una regulació més 
diferenciada dels aspectes relatius a l’autorització de residència i dels relatius a l’autorització 
de treball.

En conseqüència, encara que en el procediment intervinguin dues administracions 
públiques diferents, l’empresari o ocupador que pretengui contractar un treballador 
estranger només ha de presentar una única sol·licitud d’autorització de residència i treball 
i ho ha de fer davant una única administració a través de l’òrgan que sigui competent per 
tramitar-ho. Així mateix, els interessats han de rebre una única resolució en resposta a la 
seva sol·licitud d’autorització de residència i treball, en què s’han d’incloure els 
pronunciaments concrets de cadascuna de les administracions públiques.

Tenint en compte el que s’ha exposat abans, els aspectes més rellevants del procediment 
d’autorització de residència i treball que s’aplica quan hi intervinguin l’Administració General 
de l’Estat i l’Administració Autonòmica corresponent, són els següents:

– La iniciació del procediment correspon a l’òrgan competent de la comunitat autònoma, 
que s’ha de coordinar necessàriament amb l’òrgan competent de l’Administració General 
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de l’Estat en relació amb l’àmbit de la residència i, així mateix, li ha de garantir el coneixement 
en temps real de les sol·licituds.

– La resolució de la indicada sol·licitud correspon en cada cas a l’Administració que 
sigui competent, encara que les autoritats a qui correspongui emetre’n resolució sobre 
cadascuna han de dictar de manera coordinada i concordant una resolució conjunta, que 
concedeixi o denegui l’autorització de residència i treball sol·licitada. Aquesta resolució 
conjunta l’ha d’expedir l’òrgan competent de la comunitat autònoma i l’han de signar els 
titulars de cadascun dels òrgans competents de cadascuna de les administracions.

– La resolució conjunta l’ha de notificar als interessats l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma en els terminis i la forma que estableix la normativa vigent.

– Finalment, la resolució pot ser impugnada davant els òrgans que la signin, si bé l’han 
de resoldre de manera conjunta i concordant els titulars dels òrgans competents de les 
dues administracions i l’ha de notificar als interessats l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma corresponent.

Criteris semblants s’han d’aplicar en relació amb l’autorització inicial de residència i 
treball per compte propi, si bé amb la particularitat que, en aquest cas, l’inici i impuls de la 
tramitació correspon inicialment a la missió diplomàtica o consular corresponent.

D’altra banda, la competència de l’Estat en matèria d’immigració necessita per a la 
seva conformació i desenvolupament la informació més completa, quantitativa i qualitativa, 
dels fluxos migratoris en el conjunt del territori espanyol. Per la seva banda, les comunitats 
autònomes han de disposar de la informació relativa a les renovacions de les autoritzacions 
que es concedeixin a partir de les autoritzacions inicials de treball que hagin concedit, ja 
que per a aquestes és del màxim interès conèixer la trajectòria dels immigrants que han 
estat o estan treballant en el seu territori.

Com a conseqüència del que s’ha assenyalat abans i per garantir la coordinació entre 
les administracions públiques competents, s’inclouen disposicions sobre la gestió 
electrònica dels procediments.

Aquest Reial decret l’ha conegut la Conferència Sectorial d’Assumptes Laborals i n’ha 
emès informe, així com les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Afers Exteriors i de Cooperació, de l’Interior, 
de Treball i Immigració, i 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 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.

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. L’apartat 2 de l’article 49 queda redactat de la manera següent:

«2. L’autorització inicial de residència i treball per compte d’altri té una durada 
d’un any i es pot limitar a un àmbit geogràfic i sector d’activitat determinat en els 
termes establerts en la normativa estatal aplicable.

Quan la comunitat autònoma tingui reconegudes competències en matèria 
d’autorització inicial de treball, pot fixar l’àmbit geogràfic de l’autorització inicial dins 
del seu territori.»

Dos. L’article 50 queda redactat en els termes següents:
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«Article 50. Requisits.

1. Per a la concessió d’una autorització de residència temporal i treball per 
compte d’altri és necessari acreditar, en cada cas, els requisits que s’estableixen en 
aquest article, relatius a l’àmbit de la residència i laboral, respectivament.

2. És necessari acreditar les condicions següents, relatives a l’àmbit de la 
residència, referides als estrangers que es pretenguin contractar:

a) Que no estiguin irregularment en el territori espanyol.
b) Que no tinguin antecedents penals a Espanya i en els seus països anteriors 

de residència per delictes existents en l’ordenament espanyol.

3. D’altra banda, és necessari acreditar les condicions relatives a l’àmbit laboral 
següents:

a) Que la situació nacional d’ocupació permeti la contractació del treballador 
estranger.

Als efectes de determinar la dita situació nacional d’ocupació, el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal ha d’elaborar, amb periodicitat trimestral i amb la consulta prèvia 
de la Comissió Laboral Tripartida d’Immigració, un catàleg d’ocupacions de cobertura 
difícil, per a cada província o demarcació territorial que, si s’escau, estableixi la 
corresponent comunitat autònoma, així com per a Ceuta i Melilla, excepte a les 
províncies insulars, on el catàleg es pot establir per a cada illa o agrupació d’illes, 
d’acord amb la informació subministrada pels serveis públics d’ocupació autonòmics. 
Aquest catàleg es basa en la informació disponible sobre la gestió de les ofertes 
presentades pels ocupadors en els serveis públics d’ocupació, i es consideren 
ocupacions les consignades a la Classificació Nacional d’Ocupacions en vigor.

La qualificació d’una ocupació de cobertura difícil implica la possibilitat de 
tramitar l’autorització per residir i treballar dirigida a l’estranger. Així mateix, es 
considera que la situació nacional d’ocupació permet la contractació en les 
ocupacions no qualificades de cobertura difícil quan l’ocupador acrediti la dificultat 
de contractació del lloc que es pretén cobrir, mitjançant la gestió de l’oferta de feina 
presentada davant el servei públic d’ocupació, conclosa amb resultat negatiu. A 
aquest efecte, el servei públic d’ocupació encarregat de la gestió ha d’emetre, en el 
termini màxim de 15 dies, una certificació en què s’expressi que de la gestió de 
l’oferta es conclou la insuficiència de demandants de feina adequats i disponibles 
per acceptar l’oferta.

b) Que es garanteixi al treballador una activitat continuada durant el període 
de vigència de l’autorització per residir i treballar.

c) Que les empreses sol·licitants hagin formalitzat la seva inscripció en el 
corresponent règim del sistema de Seguretat Social i estiguin al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En els 
termes que estableix l’article següent, es pot requerir, a més, l’empresari perquè 
acrediti els mitjans econòmics, materials i personals de què disposa per al seu 
projecte empresarial.

d) Que les condicions fixades a l’oferta d’ocupació s’ajustin a les que estableix 
la normativa vigent per a la mateixa activitat, categoria professional i localitat.

e) Que es tingui la titulació, si s’escau, degudament homologada o que 
s’acrediti la capacitació exigida per a l’exercici de la professió.

4. Sense perjudici del que preveu el paràgraf a) de l’apartat anterior, no es té 
en compte la situació nacional d’ocupació en els supòsits que estableix l’article 40 
de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener. També s’autoritza a treballar sense tenir 
en compte la situació nacional d’ocupació els nacionals d’estats amb què s’hagin 
subscrit convenis internacionals a aquest efecte, així com els nacionals d’estats no 
pertanyents a la Unió Europea ni a l’Espai Econòmic Europeu enrolats en vaixells 
espanyols en virtut d’acords internacionals de pesca marítima. En aquest cas, es 
concedeix validesa d’autorització per treballar al duplicat de la notificació 
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d’embarcament o renovació del contracte de tripulants estrangers en vaixells 
espanyols.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 51 queda redactat de la manera següent:

«1. L’ocupador o empresari que pretengui contractar un treballador estranger 
no resident a Espanya ha de presentar personalment o a través de qui vàlidament 
tingui atribuïda la representació legal empresarial, la corresponent sol·licitud 
d’autorització de residència i treball per compte d’altri davant l’òrgan competent per 
a la seva tramitació de la província on s’hagi d’exercir l’activitat laboral.

La indicada sol·licitud d’autorització inicial de residència i treball per compte 
d’altri s’ha de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en el 
territori del qual s’hagi de desenvolupar la relació laboral quan l’esmentada comunitat 
autònoma hagi assumit competències en matèria d’autorització inicial de treball per 
compte d’altri. En aquest cas, la sol·licitud es pot presentar en les oficines de l’òrgan 
competent per tramitar-ho dins de la província que estableix la normativa 
autonòmica.»

Quatre. Queda suprimit el paràgraf g) de l’apartat 2 de l’article 51.
Cinc. L’apartat 3 de l’article 51 queda redactat en els termes següents:

«3. Rebuda la sol·licitud, l’òrgan competent l’ha de registrar, hi ha de deixar 
constància immediata de la seva presentació, i l’ha d’introduir en l’aplicació 
informàtica corresponent, de tal manera que permeti que els òrgans competents per 
emetre’n resolució puguin tenir coneixement de la sol·licitud en temps real.

L’autoritat competent per emetre’n resolució ha de comprovar si es dóna o no 
alguna de les causes d’inadmissió a tràmit que recull la Llei orgànica 4/2000, d’11 de 
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, 
en la redacció que en fa la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, i si aprecia la 
seva concurrència, ha de resoldre de forma motivada i declarar la inadmissió a 
tràmit de la sol·licitud.

Així mateix, l’autoritat competent per emetre’n resolució ha de comprovar si a la 
sol·licitud s’hi adjunta la documentació exigida i que aquesta permet acreditar el 
compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social, i si està incompleta o 
no permet acreditar els aspectes indicats, ha de formular al sol·licitant l’oportú 
requeriment a fi que s’esmenin els defectes observats en el termini de deu dies i li 
ha d’advertir que, si no s’esmenen en el termini indicat, es considera desistit de la 
seva sol·licitud i es procedeix a arxivar el seu expedient, i a l’efecte s’ha de dictar 
l’oportuna resolució.

És òrgan competent per resoldre sobre la inadmissió a tràmit o per declarar el 
desistiment i l’arxivament de les actuacions l’òrgan competent de la corresponent 
comunitat autònoma, quan hagi assumit competències en matèria d’autorització 
inicial de treball per compte d’altri, i ha resoldre, en tot cas, d’acord amb l’informe 
preceptiu i vinculant emès pel corresponent òrgan de l’Administració General de 
l’Estat, sobre la concurrència o no de les indicades causes d’inadmissió a tràmit 
quan afectin l’autorització de residència.

Les resolucions a què es refereix el paràgraf anterior que dicti l’òrgan corresponent 
de la comunitat autònoma, les ha de notificar aquest a l’interessat en la forma que 
preveu la normativa en vigor, i s’han d’introduir en l’aplicació informàtica corresponent, 
de tal manera que permeti el coneixement de les mateixes per part de l’Administració 
General de l’Estat en temps real.

Els recursos que es poden interposar contra les resolucions que dicti l’òrgan 
autonòmic sobre inadmissió a tràmit i desistiment i arxivament d’actuacions els ha 
de resoldre l’òrgan autonòmic que sigui competent d’acord amb l’informe preceptiu 
i vinculant emès per l’òrgan corresponent de l’Administració General de l’Estat sobre 
la concurrència o no de les causes d’inadmissió quan afectin l’autorització de 
residència. En tot cas, l’òrgan esmentat ha d’introduir els recursos i les resolucions 
adoptades en l’aplicació informàtica corresponent.»
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Sis. L’apartat 4 de l’article 51 queda redactat de la manera següent:

«4. Admesa a tràmit la sol·licitud, s’ha de procedir a la instrucció del procediment 
i a la seva immediata tramitació i s’ha de sol·licitar d’ofici l’informe sobre això de 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, dels serveis competents de la Direcció General de la Policia i la 
Guàrdia Civil, i del Registre Central de Penats i Rebels. Aquests informes han de ser 
emesos en el termini màxim de deu dies.

En cas que correspongui a la comunitat autònoma resoldre sobre l’autorització 
inicial de treball per compte d’altri, és l’òrgan competent d’aquesta comunitat el que 
ha de sol·licitar els informes de l’Administració Tributària, inclosa, si s’escau, el de la 
mateixa comunitat autònoma, i el de la seguretat social, amb la finalitat de comprovar 
que l’ocupador està al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i 
de seguretat social, i l’òrgan competent de l’Administració General de l’Estat el qui 
ha de sol·licitar, simultàniament, els informes de la Direcció General de la Policia i 
de la Guàrdia Civil i del Registre Central de Penats i Rebels. Aquests informes han 
de ser emesos en el termini que indica el paràgraf anterior.

La sol·licitud i emissió dels informes a què es refereix aquest apartat s’han de 
fer, sempre que sigui possible, per mitjans telemàtics.»

Set. L’apartat 5 de l’article 51 queda redactat en els termes següents:

«5. L’autoritat competent, a la vista de la documentació presentada i dels 
informes obtinguts, ha de resoldre de forma motivada, atenent els requisits que 
preveu aquesta secció, sobre l’autorització de residència i treball sol·licitada, i ha de 
notificar-la a l’ocupador als efectes que, si s’escau, procedeixi a l’abonament de les 
taxes que pertoquin en el termini corresponent.

Quan la comunitat autònoma hagi assumit competències en matèria d’autorització 
inicial de treball per compte d’altri, a la vista de la documentació aportada i dels 
informes obtinguts, els òrgans competents de l’Administració General de l’Estat i de 
la comunitat autònoma corresponent han de dictar, de manera coordinada i 
concordant, una resolució conjunta en què es denegui o concedeixi la corresponent 
autorització inicial de residència i treball per compte d’altri, que han de signar els 
titulars dels òrgans competents de cadascuna de les administracions i l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma l’ha d’expedir i notificar als interessats.

En tot cas, la resolució conjunta és desfavorable si es dóna alguna causa de 
denegació referida o bé als aspectes laborals o bé als de residència, i s’hi han de 
recollir les causes específiques de denegació, així com els òrgans que, si s’escau, 
hagin de conèixer d’un eventual recurs administratiu contra la resolució.

L’autoritat competent ha d’introduir immediatament la resolució en l’aplicació 
informàtica corresponent, de manera que les autoritats dels organismes afectats, 
inclòs el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i la missió diplomàtica o oficina 
consular espanyola corresponent al lloc de residència del treballador, en tinguin 
coneixement en temps real.

Quan la missió diplomàtica o oficina consular competent no disposi, per raó de 
la seva ubicació geogràfica, dels mitjans tècnics necessaris per a l’accés en temps 
real a la resolució esmentada en el paràgraf anterior, els serveis centrals del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació n’han de donar trasllat en el termini de vint-i-quatre 
hores des de la seva recepció.

Si la resolució és favorable, se’n suspèn l’eficàcia fins a l’obtenció del visat i fins 
a l’entrada efectiva de l’estranger a Espanya, i així s’ha de fer constar en la mateixa 
resolució.

La resolució conjunta a què es fa referència abans pot ser impugnada davant de 
qualsevol dels òrgans que la signin, si bé l’han de resoldre de manera conjunta i 
concordant els titulars dels òrgans competents de les dues administracions i l’ha de 
notificar als interessats l’òrgan competent de la comunitat autònoma.»
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Vuit. El paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 53, queda redactat en els termes 
següents:

«1. L’autoritat o les autoritats competents han de denegar les autoritzacions de 
residència i treball per compte d’altri en els supòsits següents:»

Nou. S’afegeix un apartat nou a l’article 53 amb el número 2, que queda redactat en 
els termes següents:

«2. Quan la comunitat autònoma tingui atribuïda la competència executiva 
sobre tramitació i resolució de les autoritzacions inicials de treball per compte d’altri, 
l’apreciació de qualsevol de les causes de denegació corresponents tant a l’àmbit 
laboral com de residència implica la denegació de l’autorització inicial de residència 
i treball per part de les dues autoritats en la forma que preveu l’article 51.»

Deu. L’apartat 2 de l’article 53 passa a ser l’apartat 3.
Onze. S’afegeixen dos nous apartats, 5 bis) i 5 ter), a l’article 54, amb la redacció 

següent:

«5 bis) L’autorització de residència i treball s’ha de renovar, així mateix, quan 
expiri, quan el treballador acrediti que ha estat treballant i en alta en la Seguretat 
Social durant un mínim de nou mesos en un període de dotze, o de divuit mesos en 
un període de vint-i-quatre, sempre que la seva última relació laboral s’hagi 
interromput per causes alienes a la seva voluntat, i hagi buscat activament 
ocupació.

5 ter) També escau la renovació quan el cònjuge compleix els requisits 
econòmics per tal de reagrupar el treballador.»

Dotze. L’article 58 queda redactat de la manera següent:

«Article 58. Requisits.

1. Per a la concessió d’una autorització de residència temporal i de treball per 
compte propi és necessari acreditar, en cada cas, els requisits que s’estableixen en 
aquest article relatius a l’àmbit de la residència i laboral, respectivament.

2. És necessari acreditar les condicions següents, relatives a l’àmbit de la 
residència, referides als estrangers que pretenen treballar pel seu compte:

a) Que no estiguin irregularment en el territori espanyol.
b) Que no tenen antecedents penals a Espanya i als seus països anteriors de 

residència per delictes existents a l’ordenament espanyol.

3. D’altra banda, és necessari acreditar les condicions següents relatives a 
l’àmbit laboral:

a) Complir els requisits que la legislació vigent exigeix als nacionals per a 
l’obertura i funcionament de l’activitat projectada.

b) Estar en possessió de la qualificació professional exigible o experiència 
prou acreditada en l’exercici de l’activitat professional, així com la titulació necessària 
per a les professions l’exercici de les quals exigeixi homologació específica i, si 
s’escau la col·legiació quan així es requereixi.

c) Acreditar que la inversió prevista per a la implantació del projecte sigui 
suficient i la incidència, si s’escau, en la creació d’ocupació.

d) La certificació que demostri la col·legiació, en el cas de l’exercici d’activitats 
professionals independents que l’exigeixin.

e) La previsió que l’exercici de l’activitat ha de produir des del primer any 
recursos econòmics suficients almenys per a la manutenció i l’allotjament de 
l’interessat, una vegada deduïts els necessaris per al manteniment de l’activitat.»

Tretze. L’apartat 4 de l’article 59 queda redactat en els termes següents:
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«4. Presentada en forma o esmenada la sol·licitud d’autorització de residència 
i treball per compte propi, la missió diplomàtica o l’oficina consular o, quan aquesta 
no disposi dels mitjans tècnics necessaris, els serveis centrals del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, han d’introduir la sol·licitud en el termini de vint-i-quatre 
hores des de la seva recepció en l’aplicació informàtica corresponent, de manera 
que les autoritats de l’Administració o administracions competents en tinguin 
coneixement en temps real i puguin impulsar-ne la tramitació.

En cas que el trasllat de la sol·licitud i de la documentació corresponent no es 
pugui fer per mitjans telemàtics, la missió diplomàtica o oficina consular també n’ha 
de donar trasllat físic, a través de la Direcció General d’Assumptes i Assistència 
Consulars, a l’òrgan competent de l’Administració General de l’Estat o al de la 
comunitat autònoma en el territori de la qual sol·liciti la residència l’estranger, si 
aquesta ha assumit competències executives en matèria d’autorització inicial de 
treball per compte propi.»

Catorze. L’apartat 5 de l’article 59 queda redactat de la manera següent:

«5. L’òrgan competent de l’Administració General de l’Estat ha de verificar que 
els sol·licitants no tenen antecedents penals i no estan irregularment a Espanya, i ha 
de sol·licitar d’ofici l’informe policial i del Registre central de penats i rebels, així com 
informes d’altres organismes sobre els respectius àmbits de la seva competència. 
Aquests informes han de ser emesos en el termini de deu dies.

Quan la comunitat autònoma en què sol·liciti la residència i l’autorització inicial 
de treball l’estranger hagi assumit competències executives en matèria d’autorització 
inicial de treball per compte propi, correspon a l’òrgan autonòmic competent verificar 
el compliment dels requisits corresponents a l’àmbit laboral i, simultàniament, al 
competent de l’Administració General de l’Estat els relatius a l’àmbit de la 
residència.»

Quinze. L’apartat 6 de l’article 59 queda redactat en els termes següents:

«6. L’autoritat competent, a la vista de la documentació presentada i dels 
informes obtinguts, ha de resoldre el que escaigui sobre la sol·licitud.

Quan la comunitat autònoma corresponent tingui atribuïdes competències 
executives en matèria d’autorització inicial de treball per compte propi, els seus 
òrgans competents i de l’Administració General de l’Estat, a la vista de la documentació 
presentada i dels informes obtinguts, han de dictar de manera coordinada i 
concordant resolució conjunta en què es denegui o concedeixi la corresponent 
autorització inicial de residència i treball per compte propi, que han de signar els 
titulars dels indicats òrgans competents.

En tot cas, la resolució conjunta és desfavorable si es dóna alguna causa de 
denegació referida o bé als aspectes laborals o bé als de residència, i s’hi ha de 
recollir les causes específiques de denegació, així com l’òrgan que, si s’escau, hagi 
de conèixer d’un eventual recurs administratiu contra la resolució.

La resolució conjunta pot ser impugnada davant qualsevol dels òrgans que la 
signin, si bé l’han de resoldre de manera conjunta i concordant els titulars dels 
òrgans competents de les dues administracions, i l’ha de notificar als interessats la 
missió diplomàtica o oficina consular.»

Setze. L’apartat 7 de l’article 59 queda redactat en els termes següents:

«7. En cas de concessió de l’autorització inicial de residència i treball per 
compte propi, l’autoritat competent, que és l’autonòmica quan tingui competències 
en matèria d’autorització inicial de treball per compte propi, ha d’introduir 
immediatament la resolució favorable en l’aplicació informàtica corresponent, de 
manera que les autoritats de l’Administració o administracions afectades en tinguin 
coneixement en temps real, i ha de condicionar la seva vigència a la sol·licitud i, si 
s’escau, a l’expedició del visat i efectiva entrada del treballador en el territori 
espanyol.
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Quan la missió diplomàtica o oficina consular competent no disposi, per raó de 
la seva ubicació geogràfica, dels mitjans tècnics necessaris per a l’accés en temps 
real a la resolució esmentada en el paràgraf anterior, els serveis centrals del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació, n’hi han de donar trasllat en el termini de vint-i-
quatre hores des de la seva recepció.

La missió diplomàtica o oficina consular ha de notificar a l’interessat la resolució 
sobre la sol·licitud d’autorització de residència i treball per compte propi, amb 
indicació, si s’escau, del fet imposable de la taxa per al seu abonament previ a la 
sol·licitud de visat.»

Disset. L’apartat 2 de l’article 60 queda redactat de la manera següent:

«2. L’autorització inicial de residència i treball per compte propi té una durada 
d’un any i es pot limitar a un àmbit geogràfic i sector d’activitat determinat en els 
termes que estableix la normativa estatal aplicable.

Quan la comunitat autònoma tingui reconegudes competències en matèria 
d’autorització inicial de treball, pot fixar l’àmbit geogràfic de l’autorització inicial dins 
del seu territori.»

Divuit. L’article 61 queda redactat en els termes següents:

«L’autoritat o autoritats competents han de denegar l’autorització inicial de 
residència i treball per compte propi quan no es compleixin els requisits establerts 
en aquesta secció per a la seva concessió o es doni la concurrència d’alguna 
circumstància prevista a l’article 53.1. paràgrafs a), f), g), h), i) o j).»

Dinou. Es modifica l’apartat 1 de l’article 62, que queda redactat en els termes 
següents:

«1. L’autorització de residència i treball per compte propi pot ser renovada:

a) En el moment de la seva expiració, quan s’acrediti tant la continuïtat en 
l’activitat que va donar lloc a l’autorització que es renova com el compliment de les 
obligacions tributàries i de Seguretat Social.

b) Quan el cònjuge compleixi els requisits econòmics per reagrupar el 
treballador.»

Vint. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 79, amb la redacció següent:

«5. Quan correspongui a l’Administració autonòmica la competència executiva 
sobre tramitació i resolució de les autoritzacions inicials de treball per compte d’altri, 
l’acord de contingent ha d’establir la seva intervenció en els tràmits de caràcter 
laboral, així com en la recepció de sol·licituds, admissió a tràmit, comprovació dels 
requisits laborals, emissió d’informe sobre aquests i la seva tramesa a la Direcció 
General d’Immigració per a la continuació dels tràmits. El procediment que s’estableixi 
per resoldre sobre l’autorització sol·licitada ha de preveure que els òrgans competents 
de la comunitat autònoma i de l’Administració General de l’Estat dictin, de manera 
coordinada i concordant, una resolució conjunta, en què es denegui o concedeixi la 
corresponent autorització inicial de residència i treball per compte d’altri, que han de 
signar els titulars de cadascuna de les administracions competents, i l’ha d’expedir i 
notificar al sol·licitant l’òrgan autonòmic segons el que preveu l’article 51.5 del 
present Reglament.»

Vint-i-u. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 81, que queda redactat en els termes 
següents:

«3. Quan correspongui a l’Administració autonòmica la competència executiva 
sobre tramitació i resolució de les autoritzacions inicials de treball per compte d’altri, 
l’Acord de contingent ha d’establir la intervenció de les autoritats de la comunitat 
autònoma referides a la recepció de sol·licituds d’autorització de residència i treball, 
admissió a tràmit i verificació dels requisits laborals. Així mateix, el procediment que 
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s’estableixi a l’Acord de contingent ha de preveure que la resolució de la sol·licitud 
d’autorització de residència i treball inicial tramitada a través del procediment de 
contingent, que ha de ser concordant, la dictin conjuntament els òrgans competents 
de la comunitat autònoma i de l’Administració General de l’Estat, en què es concedeixi 
o denegui la corresponent autorització, que han de signar els titulars dels òrgans 
competents de cadascuna de les administracions, i l’ha d’expedir i notificar al 
sol·licitant l’òrgan autonòmic segons el que preveu l’article 51.5 del present 
Reglament.»

Vint-i-dos. L’apartat 2 de l’article 84 queda redactat de la manera següent:

«2. En la seva concessió inicial i successives renovacions, cal atenir-se al que 
disposen els articles que estableixen les condicions per a la concessió de l’autorització 
de treball que escaigui i la seva renovació. Així mateix, quan la competència 
executiva en matèria d’autorització inicial de treball per compte propi i d’altri 
correspongui a l’Administració autonòmica, aquesta ha de ser competent per a 
l’admissió, tramitació, resolució de sol·licituds i, eventualment, dels recursos 
administratius, d’acord amb el que preveu aquest Reglament per a cada tipus 
d’autorització.»

Vint-i-tres. El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 90 queda redactat de la manera 
següent:

«1. Els estrangers que disposin del visat d’estudis corresponent poden ser 
autoritzats a realitzar activitats lucratives laborals, en institucions públiques o entitats 
privades, quan l’ocupador, com a subjecte legitimat, presenti la sol·licitud d’autorització 
de treball i es compleixin, amb caràcter general, els requisits que preveu l’article 50, 
excepte l’apartat 2.b). i l’apartat 3.a).»

Vint-i-quatre. L’apartat 3 de l’article 90 queda redactat en els termes següents:

«3. L’autorització que es concedeixi no té limitacions geogràfiques, llevat que 
l’activitat lucrativa coincideixi amb períodes lectius; en aquest cas, s’ha de limitar a 
l’àmbit territorial de residència del seu titular. Quan la relació laboral s’iniciï i es 
desenvolupi en l’àmbit territorial d’una sola comunitat autònoma, i aquesta hagi 
assumit la competència executiva sobre tramitació i resolució de les autoritzacions 
inicials de treball per compte propi i d’altri, correspon als òrgans competents de la 
comunitat autònoma l’admissió, tramitació, resolució de sol·licituds i, eventualment, 
dels recursos administratius, d’acord amb el que preveu aquest Reglament per a 
l’autorització inicial de treball per compte d’altri.»

Vint-i-cinc. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 90, que queda redactat de la manera 
següent:

«5. Quan la relació laboral l’autorització de la qual se sol·liciti s’iniciï i es porti 
a terme en el territori d’una comunitat autònoma que tingui atribuïda la competència 
en matèria d’autorització inicial de treball, aquesta és competent per a la seva 
resolució.»

Vint-i-sis. L’apartat 1 de l’article 95 queda redactat en els termes següents:

«1. Els estrangers que estiguin a Espanya en situació d’estada per estudis 
poden accedir a la situació de residència i treball sense necessitat de sol·licitar visat 
quan l’ocupador, com a subjecte legitimat, presenti la sol·licitud d’autorització per 
residir i treballar i es compleixin els requisits laborals que exigeix l’article 50, excepte 
l’apartat 3.a), i s’acrediti, a més, que l’estranger:

a) Ha estat a Espanya durant almenys tres anys en la situació d’estada per 
estudis.

b) Ha realitzat els estudis o el treball de recerca amb aprofitament.
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c) No ha estat becat o subvencionat per organismes públics o privats dins de 
programes de cooperació o de desenvolupament del país d’origen.

L’estudiant o l’investigador que s’aculli a aquesta possibilitat també pot sol·licitar 
una autorització de residència a favor dels familiars en situació d’estada que preveu 
l’article 89 que convisquin amb ell en el moment de la sol·licitud, sempre que acrediti 
suficiència econòmica i disponibilitat d’habitatge adequat, en els termes establerts 
per a la reagrupació familiar a l’article 42.2.d) i e).»

Vint-i-set. L’article 96 queda redactat de la manera següent:

«Article 96. De la situació de residència a la situació de residència i treball per 
compte propi o d’altri.

1. Els estrangers que estiguin a Espanya durant almenys un any en situació de 
residència legal poden accedir a la situació de residència i treball per compte d’altri 
quan l’ocupador, com a subjecte legitimat, presenti la sol·licitud d’autorització per 
residir i treballar i es compleixin els requisits laborals que exigeix l’article 50, excepte 
l’apartat 2.b) i l’apartat 3.a). Excepcionalment pot accedir a la situació de residència 
i treball, sense necessitat que hagi transcorregut el termini d’un any, l’estranger que 
acrediti una necessitat per circumstàncies sobrevingudes de treballar per garantir la 
seva subsistència.

2. En cas que es pretengui exercir una activitat pel seu compte, es requereix 
el compliment dels requisits de l’article 58, excepte l’apartat 2.b).

3. Els estrangers en situació de residència pel fet d’haver estat reagrupats, així 
com el cònjuge que accedeix a una autorització de residència temporal independent 
per la via que preveu l’article 41.2, poden accedir a l’autorització de residència i 
treball sense necessitat que es compleixi el termini de residència legal que estableix 
l’apartat 1 d ‘aquest article.

4. L’eficàcia de l’autorització de treball concedida està condicionada a la 
posterior afiliació i/o alta del treballador en la Seguretat Social en el termini d’un mes 
des de la notificació efectuada al sol·licitant. Complerta la condició, l’autorització 
comença el seu període de vigència.

Els òrgans competents de la Seguretat Social han de comunicar immediatament 
als òrgans competents per a la concessió de l’autorització de residència i treball 
l’afiliació i/o alta de treballadors estrangers que disposin de l’autorització 
corresponent.

5. Els estrangers titulars d’un certificat de registre com a ciutadà comunitari o 
d’una targeta de residència de familiar d’un ciutadà de la Unió, quan hagin cessat en 
aquesta condició poden obtenir, si compleixen els requisits establerts a aquest 
efecte, a excepció del visat, una autorització de residència i treball per compte d’altri 
o compte propi, del temps que correspongui, en funció de la durada de la documentació 
de la qual sigui titular.»

Vint-i-vuit. L’apartat 3 de l’article 98 queda redactat en els termes següents:

«3. En els altres casos, l’ocupador és el subjecte legitimat per presentar la 
sol·licitud d’autorització de residència i treball i s’han d’exigir els requisits laborals 
que preveu l’article 50, excepte l’apartat 2.b) i l’apartat 3.a). L’eficàcia de l’autorització 
de residència i treball concedida està condicionada a la posterior afiliació i alta del 
treballador a la Seguretat Social en el termini d’un mes des de la notificació efectuada 
al sol·licitant. Complerta la condició, l’autorització comença el seu període de 
vigència.

Els òrgans competents de la Seguretat Social han de comunicar de manera 
immediata als òrgans competents per a la concessió de l’autorització de residència 
i treball l’afiliació i/o alta de treballadors estrangers que tinguin l’autorització 
corresponent.»
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Vint-i-nou. L’apartat 5 de l’article 98 queda redactat de la manera següent:

«5. En cas que es pretengui exercir una activitat pel seu compte, es requereix 
el compliment dels requisits de l’article 58, excepte l’apartat 2.b).»

Trenta. L’article 99 queda redactat en els termes següents:

«Article 99. Modificacions de l’autorització de residència i treball.

1. En el cas de les autoritzacions inicials, l’òrgan competent que va concedir 
l’autorització inicial per residir i treballar per compte d’altri o compte pròpia pot 
modificar el seu abast quant a l’activitat laboral i àmbit territorial autoritzats, sempre 
a petició del seu titular.

En cas que es tracti d’una modificació d’activitat laboral, s’ha de tenir en compte 
el que preveu l’article 50.3.a), i s’ha de resoldre la sol·licitud a la vista de l’oportú 
informe preceptiu i vinculant en relació amb la situació nacional d’ocupació.

2. Les autoritzacions de residència i treball per compte propi i per compte d’altri 
es poden modificar, respectivament, en autoritzacions de treball per compte d’altri i 
pel seu compte, a sol·licitud de l’interessat, sempre que ja li hagi estat renovada 
l’autorització inicial o que presenti la sol·licitud en el moment en què correspongui 
sol·licitar la renovació de l’autorització de la qual és titular i compleixi les condicions 
següents:

a) En el cas de les modificacions de compte d’altri a compte propi, s’autoritzen 
si es compleixen els requisits que estableix l’article 58 i es té constància de la 
realització habitual d’activitat laboral durant el període de vigència de l’autorització 
per un període igual al que correspondria si pretengués la seva renovació.

b) En el cas de les modificacions de compte propi a compte d’altri, s’autoritzen 
si s’ha subscrit un contracte de treball que justifiqui la nova activitat laboral del 
treballador, sempre que es tingui constància del compliment de les obligacions 
tributàries i de Seguretat Social de la seva anterior activitat professional.

Excepcionalment, pot accedir a la modificació de l’autorització inicial de 
residència temporal i treball, sense necessitat que hagi arribat el moment de 
renovar-la, l’estranger que acrediti una necessitat per circumstàncies sobrevingudes 
per garantir la seva subsistència, com el fet que, per causes alienes a la seva 
voluntat, hagi cessat l’activitat per compte propi o s’hagi interromput la relació laboral 
per compte d’altri.

3. La nova autorització no amplia la vigència de l’autorització modificada.

Quan es tracti de modificacions sol·licitades en el moment de la renovació de 
l’autorització del qui és titular, la seva vigència és la que correspondria a la seva 
renovació.»

Trenta-u. S’afegeix un article nou, amb el número 99 bis, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article 99 bis. Intervenció de les comunitats autònomes en la modificació 
d’autoritzacions

1. Quan l’Administració autonòmica tingui atribuïda la competència executiva 
sobre tramitació i resolució de les autoritzacions inicials de treball per compte d’altri 
i per compte propi, perquè la relació de treball s’iniciï i es porti a terme en el territori 
de la comunitat autònoma, correspon als seus òrgans competents la recepció de 
sol·licituds i la resolució de l’autorització laboral en els supòsits següents:

a) L’autorització per treballar per compte d’altri dels familiars prèviament 
reagrupats, sempre que el contracte de treball que justifiqui la sol·licitud reflecteixi 
una retribució inferior al salari mínim interprofessional a temps complet en còmput 
anual, pel fet que aquest és a temps complet però amb durada inferior a un any, o 
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és a temps parcial. L’autorització per treballar es reflecteix a la targeta d’identitat 
d’estranger, però no implica la modificació de l’autorització de residència del 
reagrupat, que no és independent del reagrupador fins que es compleixin els requisits 
legalment previstos.

b) L’autorització de residència i treball en què s’al·lega ser fill o cònjuge de 
l’estranger amb autorització renovada, fill d’espanyol naturalitzat o de ciutadà 
comunitari amb un any de residència, prevista a l’article 96.3 i 5, del present 
Reglament.

c) L’autorització de residència i treball sol·licitada com a conseqüència de la 
modificació de la situació d’estada per estudis, de residència o de residència per 
circumstàncies excepcionals, així com la concessió de la compatibilitat de les 
autoritzacions de treball per compte propi i per compte d’altri o de la mutació d’una 
en l’altra.

2. Quan la modificació impliqui una nova autorització de residència i treball, 
s’ha de seguir el procediment que preveu l’article 51 del present Reglament. En tots 
els casos, l’Administració autonòmica ha de registrar les sol·licituds presentades, en 
tràmit i resoltes, en l’aplicació informàtica corresponent, i garantir-ne el coneixement 
en temps real per l’Administració General de l’Estat.»

Disposició addicional primera. Supòsits específics.

En cas de correspondre a l’Administració autonòmica la competència executiva sobre 
la tramitació i resolució de les autoritzacions inicials de treball, el que es preveu quant al 
procediment per a aquestes autoritzacions en 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, és aplicable als supòsits específics 
que preveuen l’article 40.d), e), f), g), h), i). j) i l) de l’esmentada Llei orgànica 4/2000, i 
l’article 55.2.c) del Reglament de la Llei esmentada. La tramitació i resolució de les 
sol·licituds d’autorització de treball en els casos esmentats s’ha de fer en coordinació amb 
l’òrgan de l’Administració General de l’Estat competent en matèria de residència, en els 
termes que preveu l’article 51 del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, 
segons la redacció que en fa el present Reial decret.

Disposició addicional segona. Exercici de la competència executiva en matèria 
d’autorització de treball inicial per compte propi i d’altri de les comunitats autònomes.

1. Les autoritzacions inicials d’autorització de residència i treball per compte propi o 
d’altri no poden excedir, excepte en els casos legalment previstos, el seu àmbit geogràfic.

2. En les comunitats autònomes amb règim de cooficialitat lingüística, les resolucions 
conjuntes dictades pels òrgans competents de les dues administracions ho han de ser en 
castellà i en la llengua cooficial en el territori de la comunitat autònoma, i hi ha d’haver 
models oficials de sol·licitud bilingües, de manera que es garanteixi l’ús de les llengües 
oficials de l’Estat en els termes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en la 
normativa que en cada cas sigui aplicable.

Disposició addicional tercera. Aplicació informàtica per a la tramitació de 
procediments.

El Ministeri de Treball i Immigració, coordinant els restants departaments competents, 
ha d’impulsar la implantació definitiva de l’aplicació informàtica comuna a què fa referència 
la disposició final segona del Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova 
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.

Implantada l’aplicació informàtica esmentada, les mencions sobre intercanvis 
d’informació entre òrgans de l’Administració General de l’Estat, per a la tramitació de les 
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diferents fases dels procediments en matèria d’estrangeria i immigració s’entenen fetes a 
alertes de finalització d’una fase i possibilitat, si s’escau, de començament de la següent.

Quan la missió diplomàtica o oficina consular competent no disposi, per raó de la seva 
ubicació geogràfica, dels mitjans tècnics necessaris per a la connexió en temps real a 
l’aplicació informàtica comuna, s’han de fer abocaments d’informació entre els òrgans 
esmentats i l’aplicació, amb periodicitat diària.

Sense perjudici d’altres utilitats, i de conformitat amb la vigent normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, l’accés a l’aplicació informàtica comuna ha de 
permetre:

a) La introducció i modificació de dades i informes per part de cada departament 
ministerial, en els exclusius àmbits de la seva competència, en cada fase de la tramitació 
dels expedients d’estrangeria.

b) La comunicació entre qualsevol dels implicats, per conèixer l’estat de tramitació de 
l’expedient i possibilitar-ne la continuació.

c) La consulta en temps real tant dels expedients en tràmit, sense possibilitat de 
modificació, com dels expedients conclosos, per part dels òrgans competents dels diferents 
departaments ministerials, incloses les missions diplomàtiques o oficines consulars. En 
cada departament ministerial s’han d’establir, en funció de les necessitats, diferents nivells 
d’accés per a consulta de les informacions incloses en l’aplicació informàtica. En la mesura 
que quedi garantida la protecció de dades de caràcter personal i que les condicions 
tècniques ho permetin, s’ha de procurar facilitar la consulta per part de l’interessat, a través 
de connexions d’Internet, de l’estat de tramitació dels expedients.

d) L’obtenció de dades actualitzades per al compliment de les funcions d’observació 
permanent de les magnituds i característiques més significatives del fenomen immigratori, 
per analitzar el seu impacte a la societat espanyola i facilitar informació objectiva i 
contrastada que eviti o dificulti l’aparició de corrents xenòfobs o racistes.

En tots els procediments, sempre que sigui possible, s’ha de donar preferència a la 
utilització i l’enviament de documents en suport electrònic en comptes del suport físic, així 
com la notificació electrònica, si bé amb ple respecte a l’exigència de compareixença 
personal establerta a la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de 
gener, i a les disposicions addicionals tercera i quarta del seu Reglament.

Disposició addicional quarta. Gestió informàtica en els procediments amb intervenció 
de les comunitats autònomes.

Als efectes d’assegurar la necessària coordinació dels òrgans competents de 
l’Administració General de l’Estat amb els de les comunitats autònomes, la gestió electrònica 
dels procediments d’autoritzacions inicials de treball per compte propi o d’altri dels 
estrangers l’han de fer les administracions esmentades mitjançant aplicacions informàtiques 
que responguin a formats i estàndards comuns, i que assegurin la interoperabilitat, la 
seguretat, la conservació i la normalització de la informació i de les dades necessàries per 
a l’exercici de les seves competències. A aquests efectes, la gestió electrònica de 
procediments ha de permetre:

a) L’actualització en temps real de la base de dades de l’Administració General de 
l’Estat en cada fase de tramitació dels expedients que suposin la introducció i modificació 
de dades e informes per cada administració competent.

b) L’accés i la consulta de les administracions competents, incloses les missions 
diplomàtiques o oficines consulars, de l’estat de tramitació dels expedients.

Segons les seves necessitats organitzatives i d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, les administracions competents poden 
establir diferents nivells d’accés per a la consulta de les dades e informes recollits en la 
tramitació electrònica dels procediments.

c) La intercomunicabilitat i l’intercanvi de dades e informes entre les administracions 
competents quan siguin necessaris per a la tramitació i resolució dels expedients 
d’autorització inicial de treball per compte propi o d’altri.
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Les condicions i garanties de les comunicacions i l’intercanvi de dades e informes 
entre l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes s’han de fixar en un 
conveni de col·laboració.

d) L’obtenció de dades actualitzades per al compliment de les funcions d’observació 
permanent de les magnituds i característiques més significatives del fenomen immigratori, 
per analitzar el seu impacte a la societat espanyola i facilitar informació objectiva i 
contrastada, de conformitat amb el que disposa l’article 67 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 
de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i el 
Reial decret 345/2001, de 4 d’abril, pel qual es regula l’Observatori Permanent de la 
Immigració.

Disposició transitòria única. Sol·licituds presentades abans de l’entrada en vigor de la 
modificació del Reglament.

Les sol·licituds presentades abans de l’entrada en vigor de les modificacions que 
s’introdueixen mitjançant el present Reial decret en 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, s’han de tramitar i resoldre conforme a la 
normativa que estigui vigent en la data de la seva presentació.

El que estableixen els articles 54, 62 i 99 del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, 
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, 
també és aplicable als estrangers que compleixin els requisits esmentats i hagin iniciat el 
procediment per a la renovació de l’autorització de residència i treball abans de l’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret, sempre que la seva sol·licitud estigui pendent de resolució 
o aquesta no sigui ferma.

Disposició final primera. Habilitació normativa i títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.2 i 149.1.7 
de la Constitució, fent ús de l’habilitació normativa que es confereix al Govern a la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social.

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 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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