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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
3325 Reial decret 217/2015, de 27 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

810/2006, de 30 de juny, d’organització, funcions i provisió de llocs de treball 
de les conselleries de turisme a les missions diplomàtiques d’Espanya.

L’entrada en vigor de la nova Llei 2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei 
Exterior de l’Estat, afecta directament les conselleries de Turisme i la tasca que tenen 
encomanada, per la qual cosa és convenient també adaptar les disposicions del Reial 
decret 810/2006, de 30 de juny, a la norma legal esmentada, diversos preceptes de la 
qual incideixen en l’organització de les missions diplomàtiques d’Espanya i en la definició 
de l’Acció Exterior.

Igualment el Reial decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel qual es reestructuren 
els departaments ministerials, va crear el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i la 
Secretaria d’Estat de Turisme en el seu si i va suprimir el Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç. Per la seva part el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual 
s’estableix l’estructura bàsica dels departaments ministerials, va suprimir la Secretaria 
General de Turisme i Comerç Interior.

Tot això fa ara necessari modificar el Reial decret 810/2006, de 30 de juny, 
d’organització, funcions i provisió de llocs de treball de les conselleries de Turisme a les 
missions diplomàtiques d’Espanya, pel que fa a la seva dependència funcional, 
administrativa i pressupostària, a l’òrgan competent per al nomenament dels consellers i a 
la composició de la Comissió Assessora de Destinacions a l’Exterior, que veu reforçat el 
seu paper atès que s’estableix que és preceptiu escoltar-la amb caràcter previ a la provisió 
dels llocs de funcionaris a les conselleries de Turisme. A més, es crea un nou òrgan 
col·legiat, la Comissió Tècnica de Valoració de les Conselleries Espanyoles de Turisme, 
per a l’anàlisi i el mesurament del seu funcionament i el personal que hi està destinat.

D’altra banda, en ocasió d’aquesta modificació normativa és convenient establir amb 
claredat el termini màxim de permanència dels funcionaris a les conselleries de Turisme i 
el termini mínim de servei a Espanya entre destinacions a l’estranger, així com la forma 
de còmput dels terminis esmentats. A més, en comptes de mèrits preferents, s’estableixen 
criteris per a la designació de funcionaris en els llocs de consellers.

En virtut d’això, a iniciativa conjunta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme i del 
ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, a proposta del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 27 de març de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 810/2006, de 30 de juny, d’organització, 
funcions i provisió de llocs de treball de les conselleries de Turisme a les missions 
diplomàtiques d’Espanya.

El Reial decret 810/2006, de 30 de juny, d’organització, funcions i provisió de llocs de 
treball de les conselleries de Turisme a les missions diplomàtiques d’Espanya, queda 
modificat de la manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«2. Les conselleries de Turisme s’articulen com a oficines espanyoles de 
Turisme a l’exterior per a l’exercici de les funcions que, en el marc de les 
competències de la Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, Energia i 
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Turisme, els encomana aquest Reial decret, sense perjudici de les facultats de 
supervisió, direcció, impuls i coordinació dels caps de les missions diplomàtiques.

En tot cas aquestes funcions s’han d’exercir de conformitat amb les directrius, 
els plans i els programes que el Govern estableixi com a estratègics en relació amb 
l’Acció Exterior en matèria de turisme.»

Dos. L’article 2 queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Dependència.

Les conselleries de Turisme són òrgans tècnics especialitzats de la missió 
diplomàtica que, sota la dependència jeràrquica de l’ambaixador, li presten 
assessorament i suport tècnic i assisteixen aquest i la missió en l’exercici de les 
seves funcions, en el desenvolupament de l’Acció Exterior en matèria de turisme, 
sense perjudici de la seva dependència orgànica i funcional de la Secretaria d’Estat 
de Turisme, a través de l’Institut de Turisme d’Espanya i del director general 
d’aquest, als quals correspon la seva organització interna i dotació pressupostària.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:

«1. Amb caràcter general, l’actuació de les conselleries de Turisme, en l’àmbit 
de l’Acció Exterior en matèria de turisme, se centra en el suport a l’exercici a 
l’exterior de les funcions que corresponen a la Secretaria d’Estat de Turisme i a 
l’Institut de Turisme d’Espanya de conformitat amb l’estratègia d’Acció Exterior 
fixada pel Govern.

En concret, l’actuació de les conselleries de Turisme, en l’àmbit de l’Acció 
Exterior en matèria de turisme, s’orienta a la promoció de la imatge d’Espanya com 
a destinació turística i a la planificació, el desenvolupament, l’execució i el 
seguiment d’activitats de caràcter promocional del sector turístic espanyol en els 
mercats internacionals, així com al suport a la comercialització de productes 
turístics espanyols a l’exterior.

Així mateix, l’acció esmentada inclou l’exercici de les relacions turístiques 
internacionals tant de caràcter bilateral com amb les organitzacions turístiques 
internacionals de caràcter multilateral, així com el foment de la cooperació turística 
internacional.

També comprèn l’assistència i la informació a les entitats i les empreses 
turístiques espanyoles en la seva activitat internacional i el suport a la seva 
implantació a l’exterior i contribueix especialment a la difusió a l’exterior de la 
«Marca España», atès que l’acció turística és un aspecte decisiu de la imatge 
d’Espanya a l’exterior.»

Quatre. La redacció de l’article 5 passa a ser la següent:

«Article 5. Creació i supressió.

La creació o supressió d’una conselleria de Turisme es duu a terme per reial 
decret, a iniciativa del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, previ informe del 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, i a proposta del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, previ informe del Consell Executiu de Política Exterior. 
L’annex d’aquest Reial decret recull la relació de conselleries existents.»

Cinc. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«Article 6. Convocatòria i forma de provisió dels llocs de funcionaris a les 
conselleries de Turisme.

1. Els llocs de treball de funcionaris es proveeixen pel procediment de lliure 
designació en atenció a les seves característiques especials de responsabilitat, de 
conformitat amb el que estableixen la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
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de l’empleat públic, i el Reglament general d’ingrés del personal al servei de 
l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat pel 
Reial decret 364/1995, de 10 de març.

2. En tot cas, és preceptiu escoltar, amb caràcter previ, la Comissió Assessora 
de Destinacions a l’Exterior de la Secretaria d’Estat de Turisme, a què es refereix 
l’article 8 del present Reial decret.

3. En el primer quadrimestre de cada any s’ha de publicar la convocatòria 
ordinària per a la provisió de vacants a les conselleries de Turisme que s’hagin de 
cobrir durant el mateix any. A més es poden efectuar, en qualsevol moment, totes 
les convocatòries extraordinàries que calguin, si així ho exigeixen les necessitats 
del servei.»

Sis. L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Requisits per a la designació en els llocs de consellers i consellers 
adjunts de Turisme.

Per poder ser designat per a un lloc de conseller o conseller adjunt en una 
conselleria de Turisme s’exigeixen els requisits següents:

a) Pertànyer a algun dels cossos de funcionaris de l’Administració General de 
l’Estat classificats en el subgrup A 1, segons el que estableixi la relació de llocs de 
treball corresponent, i complir els altres requisits que estableix aquest Reial decret.

b) Estar, en la data de publicació de la convocatòria, en alguna de les 
situacions administratives que consten a l’article 85 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i a l’article 2 del Reglament de situacions 
administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat 
pel Reial decret 365/1995, de 10 de març, excloses l’excedència voluntària per 
interès particular, l’excedència voluntària incentivada i la suspensió de funcions.

c) Conèixer els idiomes que requereixi la relació de llocs de treball 
corresponent.»

Set. L’article 8 passa a ser el 9 i queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Criteris per a la designació de funcionaris en els llocs de conseller i 
conseller adjunt de Turisme.

Per a l’elaboració de la proposta de resolució de les convocatòries per a la 
provisió de llocs, la Comissió Assessora de Destinacions a l’Exterior té en compte 
els mèrits següents:

a) Serveis prestats i naturalesa i nivell dels llocs o càrrecs ocupats.
b) Formació i experiència acreditada en les matèries objecte de la 

competència de la Secretaria d’Estat de Turisme.
c) Idoneïtat, preparació tècnica i professional per a l’exercici adequat del lloc 

en relació amb les característiques específiques de cada destinació a l’exterior.
d) El coneixement dels idiomes que, si s’escau, estableixi la convocatòria.
e) Els informes de la Comissió Tècnica de Valoració que hi hagi, si s’escau, 

de destinacions anteriors.
f) Altres requisits especificats en la convocatòria.»

Vuit. L’article 9 passa a ser el 8 i queda redactat de la manera següent:

«Article 8. Comissió Assessora de Destinacions a l’Exterior de les conselleries de 
Turisme.

1. La Comissió Assessora de Destinacions a l’Exterior és l’òrgan consultiu 
encarregat d’assessorar el titular de la Secretaria d’Estat de Turisme sobre les 
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propostes de resolució de les convocatòries per a la provisió de llocs de personal 
funcionari a les conselleries espanyoles de Turisme. Està formada per:

a) President: el titular de la Direcció General de l’Institut de Turisme 
d’Espanya, el vot del qual dirimeix els possibles empats en els acords a adoptar.

b) Vocals:

1r Dos designats pel titular de la Presidència de l’Institut de Turisme 
d’Espanya, entre personal funcionari de l’organisme amb nivell orgànic de 
subdirector general.

2n Un designat pel titular de la Subsecretaria d’Indústria, Energia i Turisme, 
entre titulars de les subdireccions generals d’aquest òrgan.

3r Un designat pel titular de la Direcció General de la Funció Pública del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, entre el seu personal funcionari 
d’aquest òrgan directiu amb nivell orgànic de subdirector general.

4t Un designat pel titular de la Direcció General del Servei Exterior del 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, entre el seu personal funcionari d’aquest 
òrgan directiu amb nivell orgànic de subdirector general.

c) Secretari, amb veu i vot, el titular de la Subdirecció General de Gestió 
Economicoadministrativa i Tecnologies de la Informació de l’Institut de Turisme 
Espanya que, en els casos de vacant, absència, malaltia, o qualsevol altra causa 
justificada, pot ser substituït pel titular de la Subdirecció General Adjunta de Gestió 
Economicoadministrativa i Tecnologies de la Informació.

Així mateix, poden ser convocats a les reunions de la Comissió altres 
funcionaris que, en virtut del seu lloc de treball, la Comissió consideri oportú 
consultar, que assisteixen amb veu però sense vot.

2. La Comissió Assessora de Destinacions a l’Exterior té com a funció elevar 
al secretari d’Estat de Turisme una proposta no vinculant sobre els aspectes 
següents:

a) La resolució de les respectives convocatòries de llocs a les conselleries 
espanyoles de Turisme.

b) L’anàlisi sobre les propostes de modificacions de la present normativa, en 
vista de les característiques especials de l’Acció Exterior en matèria de turisme i de 
l’heterogeneïtat dels països en què tenen la seu les conselleries espanyoles de 
Turisme.

c) La concessió de les pròrrogues dels períodes d’estada i els cessaments 
dels funcionaris destinats a les conselleries espanyoles de Turisme que preveu 
aquest Reial decret, escoltada la Comissió Tècnica de Valoració de les Conselleries 
Espanyoles de Turisme.»

Nou. L’article 10 passa a tenir la redacció següent:

«Article 10. Comissió Tècnica de Valoració de les Conselleries Espanyoles de 
Turisme.

1. La Comissió Tècnica de Valoració de les Conselleries Espanyoles de 
Turisme es constitueix com un òrgan col·legiat, adscrit a la Secretaria d’Estat de 
Turisme, per a l’anàlisi i la valoració del funcionament de les conselleries espanyoles 
de Turisme i de l’acompliment del personal que hi està destinat.

2. La Comissió Tècnica de Valoració de les Conselleries Espanyoles de 
Turisme està composta pels membres següents:

a) President: el director general de l’Institut de Turisme d’Espanya.
b) Vocals:
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1r Dos designats pel titular de la Presidència de l’Institut de Turisme 
d’Espanya, entre personal funcionari de l’organisme amb nivell orgànic de 
subdirector general.

2n Un designat pel titular de la Subsecretaria d’Indústria, Energia i Turisme, 
entre titulars de les subdireccions generals d’aquest òrgan.

c) Secretari: el titular de la Subdirecció General de Gestió Economico-
administrativa i Tecnologies de la Informació que, en els casos de vacant, absència, 
malaltia, o qualsevol altra causa justificada, pot ser substituït pel titular de la 
Subdirecció General Adjunta de Gestió Economicoadministrativa i Tecnologies de 
la Informació.

3. Les funcions d’aquesta Comissió són les següents:

a) Informar la Comissió Assessora de Destinacions a l’Exterior sobre la 
concessió de les pròrrogues i els cessaments dels funcionaris a les conselleries 
espanyoles de Turisme.

b) Valorar l’acompliment en el lloc de treball de tots els funcionaris destinats a 
les conselleries espanyoles de Turisme a l’exterior.

c) Proposar recomanacions o suggeriments que consideri oportuns relatius al 
funcionament i a l’organització del treball a les conselleries espanyoles de Turisme 
a l’exterior i a l’acompliment en el lloc de treball dels funcionaris destinats a 
l’exterior.

4. La Comissió es pot reunir totes les vegades que la convoqui el seu 
president per atendre l’exercici de les seves funcions. En tot cas, s’ha de convocar i 
reunir abans de la convocatòria ordinària per a la provisió de vacants a les 
conselleries de Turisme a l’exterior.

5. La Comissió es regula, en allò que no preveu aquest Reial decret, per les 
disposicions del 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.»

Deu. L’actual article 10 passa a ser l’11 i queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Nomenament.

1. El secretari d’Estat de Turisme nomena els funcionaris. Una vegada 
efectuats els nomenaments, es traslladen al Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, al qual correspon l’acreditació davant l’Estat receptor o organització de 
què es tracti.

2. La resolució de les convocatòries ordinàries es produeix, tret de 
circumstàncies excepcionals, abans de l’1 de maig.»

Onze. S’incorpora un nou article 12.

«Article 12. Preses de possessió i cessaments.

1. Les preses de possessió, corresponents a les convocatòries ordinàries, 
tenen lloc durant el tercer trimestre de l’any, excepte quan s’indiqui d’una altra 
manera en la convocatòria. En el cas de convocatòries extraordinàries, es duen a 
terme en les dates que s’hi estableixen, en funció de les necessitats del servei.

Dins d’aquests límits, les dates concretes de relleu són fixades pel director 
general de l’Institut de Turisme d’Espanya i comunicades als funcionaris entrants i 
sortints.

2. A tots els efectes, els períodes a què es refereix aquesta norma es 
computen tenint en compte les dates efectives de presa de possessió o de 
cessament del funcionari a la destinació corresponent.»
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Dotze. L’article 11 passa a ser el 13 i queda redactat de la manera següent:

«Article 13. Terminis de permanència dels funcionaris a les conselleries de 
Turisme.

1. El període de permanència dels funcionaris en un lloc de treball en una 
conselleria de Turisme es determina en la convocatòria i al final d’aquest període 
es produeix el cessament. El termini de permanència dels funcionaris en el lloc de 
treball és d’un màxim de cinc anys, amb un mínim de tres anys.

Aquest període mínim de permanència de tres anys el pot prorrogar l’òrgan 
competent per al nomenament per períodes anuals, a petició de l’interessat, fins al 
màxim de cinc anys indicat. Els funcionaris han de sol·licitar les pròrrogues 
corresponents per escrit abans de l’1 de gener de l’any en què finalitzi el termini 
mínim o la pròrroga concedida.

2. El que estableix l’apartat 1 d’aquest article s’entén sense perjudici del que 
disposa l’article 58 del Reglament general d’ingrés del personal al servei de 
l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració General de l’Estat, aprovat pel Reial 
decret 364/1995, de 10 de març.

3. Una vegada produït el cessament d’un funcionari en el lloc que ocupi en 
una conselleria, per qualsevol de les causes que prevegi la normativa aplicable, 
incloses les de l’apartat 1, no pot ser destinat a cap lloc d’aquesta o d’una altra 
d’aquestes conselleries fins que hagin transcorregut un mínim de tres anys 
continuats en servei actiu a Espanya a comptar de la data del cessament.

4. Tots els terminis comencen a comptar des del dia de l’ocupació efectiva del 
lloc o del cessament efectiu en aquest lloc.»

Tretze. L’article 12 passa a ser l’article 14 i queda redactat de la manera següent:

«Article 14. Personal laboral.

Els llocs de personal laboral es cobreixen amb la superació prèvia de proves de 
selecció adequades al lloc convocades per l’Institut de Turisme d’Espanya, que ha 
de formalitzar el contracte laboral corresponent d’acord amb la legislació laboral del 
lloc en què estigui la conselleria espanyola de Turisme.

Els sistemes de selecció establerts no són aplicables als països en què la 
contractació de personal s’ha de fer obligatòriament a través dels seus respectius 
serveis de contractació.»

Catorze. L’annex se substitueix pel que s’insereix a continuació:

«ANNEX

Relació de conselleries de Turisme

Conselleria de Turisme a Berlín.
Conselleria de Turisme a Frankfurt.
Conselleria de Turisme a Munic.
Conselleria de Turisme a Buenos Aires.
Conselleria de Turisme a Brussel·les.
Conselleria de Turisme a São Paulo.
Conselleria de Turisme a Toronto.
Conselleria de Turisme a Canton.
Conselleria de Turisme a Pequín.
Conselleria de Turisme a Copenhaguen.
Conselleria de Turisme a Nova York.
Conselleria de Turisme a Chicago.
Conselleria de Turisme a Los Angeles.
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Conselleria de Turisme a Miami.
Conselleria de Turisme a Hèlsinki.
Conselleria de Turisme a París.
Conselleria de Turisme a Bombai.
Conselleria de Turisme a Milà.
Conselleria de Turisme a Roma.
Conselleria de Turisme a Dublín.
Conselleria de Turisme a Tòquio.
Conselleria de Turisme a Mèxic.
Conselleria de Turisme a Oslo.
Conselleria de Turisme a l’Haia.
Conselleria de Turisme a Varsòvia.
Conselleria de Turisme a Lisboa.
Conselleria de Turisme a Londres.
Conselleria de Turisme a Singapur.
Conselleria de Turisme a Moscou.
Conselleria de Turisme a Estocolm.
Conselleria de Turisme a Zuric.
Conselleria de Turisme a Viena.»

Disposició addicional única. No-increment de la despesa pública.

L’aplicació de les previsions d’aquest Reial decret no implica un augment de la 
despesa pública, ni suposa un increment de retribucions, ni de dotacions, ni d’altres 
despeses de personal al servei del sector públic; ni tan sols en concepte de dietes o 
despeses per desplaçament amb motiu de l’assistència a les reunions dels membres de 
la Comissió Assessora de Destinacions a l’Exterior de les conselleries de Turisme i de la 
Comissió Tècnica de Valoració de les Conselleries Espanyoles de Turisme que es creen 
per aquest Reial decret.

Disposició transitòria única. Aplicació dels terminis de permanència a les situacions 
iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret.

Els terminis de permanència màxima a les conselleries de Turisme i de permanència 
mínima a l’Administració General de l’Estat a Espanya, que preveuen els apartats 1 i 3 de 
l’article 13, també són aplicables a les situacions iniciades abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, i es computa als efectes del període de permanència màxim de 
cinc anys en conselleries de Turisme la totalitat del temps que s’hagi ocupat de manera 
efectiva l’actual lloc de treball o dos llocs de treball consecutius en aquestes conselleries.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de març de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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