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S U M A R I O*

* Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario.

I. PROXECTO DE LEI DA GALEGUIDADE – BOPG núm. 59
fasc. 1º, 27-2-13.
II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
• Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade
• Decreto 3/1987, do 8 de xaneiro, polo que se adscribe o Rexistro
de Comunidades Galegas asentadas fóra de Galicia á Dirección
Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas e se establece o
procedemento para solicitar o recoñecemento da galeguidade e a
posterior inscrición no Rexistro.
• Decreto 4/1987, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento de organización e funcionamento do Consello de
Comunidades Galegas.
• Decreto 261/1992, do 17 de setembro, polo que se amplía a
composición da Comisión Delegada do Consello de Comunidades
Galegas.
• Plan Integral de Emigración 2011-2013

Normativa estatal
• Lei 40/2006, do 14 de decembro, do estatuto da cidadanía
española no exterior.
• Lei 52/2007, do 26 de decembro, da memoria histórica.
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• Real Decreto 8/2008, do 11 de xaneiro, polo que se regula a
prestación por razón de necesidade a favor dos españois
residentes no exterior e retornados.
• Real Decreto 230/2008, do 15 de febreiro, polo que se regula o
Consello Xeral da Cidadanía Española no Exterior.
• Real Decreto 1960/2009, do 18 de decembro, polo que se regulan
os Consellos de residentes españois no estranxeiro.
• Orden AEC/2172/2010, do 13 de xullo, pola que se regulan a
constitución, elección e funcionamento dos Consellos de residentes
españois no exterior.

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA
• Lei 8/2006, do 24 de outubro, do estatuto dos andaluces no mundo.
• Decreto 2/2008, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento de organización e funcionamento do Consello de
Comunidades Andaluzas.
• Decreto 426/2008, do 29 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento sobre recoñecemento e rexistro oficial de
comunidades andaluzas.
• Decreto 306/2009, do 21 de xullo, polo que se aproba o primeiro
Plan Integral para os Andaluces e Andaluzas no mundo.
• Decreto 303/2011, do 11 de outubro, polo que se crea e regula a
Tarxeta de Andaluz o Andaluza no Exterior
• Orde do 7 de novembro de 2011, pola que se establece o
procedemento de expedición e activación da tarxeta sanitaria de
Andalucía aos andaluces e andaluzas no exterior.
• Orde do 27 de decembro de 2012, pola que se regula o
procedemento de elección das dez vogalías representantes das
comunidades andaluzas no Consello Andaluz de Comunidades.
• I Plan Integral para os Andaluces no Mundo 2009-2012

ARAGÓN
• Lei 5/2000, do 28 de novembro, de relacións coas comunidades
aragonesas do exterior.
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• Decreto 111/2002 do 19 de marzo, do Gobierno de Aragón, polo
que se regula o procedimento para o recoñecemento e inscrición
rexistral das Comunidades Aragonesas no exterior.
• Orde do 14 de novembro de 2005, pola que se acorda a
publicación do Regulamento interno de organización e
funcionamento do Consello de Comunidades Aragonesas no
Exterior.

ASTURIAS
• Lei 3/1984, do 9 de maio, de recoñecemento da asturianía.

BALEARES
• Lei 3/1992, do 15 de xullo, pola que se regula as comunidades
baleares asentadas fóra do territorio da comunidade autónoma.
• Decreto 129/1993, do 16 de decembro, de organización e
funcionamento do Rexistro das comunidades baleares asentadas
fóra do territorio da comunidade autónoma.
• Decreto 50/2012, do 29 de xuño, da Axencia de Emigración e
Cooperación Internacional das Illas Baleares.

CANARIAS
• Lei 4/1986, do 25 de xuño, pola que se regulan as entidades
canarias no exterior e do Consello Canario de Entidades Canarias
no Exterior.
• Decreto 147/1986, do 9 de outubro, pola que se desenvolve a Lei
4/1986, do 25 de xuño.
• Decreto 252/1989, do 19 de outubro, pola que se desenvolve a Le
9/1989, do 13 de xullo, de entidades canarias no exterior e do
Consello Canario de Entidades no Exterior.

CANTABRIA
• Lei 1/1985, do 25 de marzo, de recoñecemento de comunidades
montañesas ou cántabras asentadas fóra de Cantabria.
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• Decreto 79/1986, do 19 de setembro, polo que se establecen as
normas de recoñecemento e rexistro das comunidades cántabras
asentadas fóra do territorio da Comunidade.

CASTELA-A MANCHA
• Lei 5/1984, do 19 de decembro, pola que se regulan as
comunidades orixinarias de Castela A Mancha.
• Decreto 121/1986, do 4 de novembro, polo que se regula o
recoñecemento e inscrición das comunidades orixinarias de
Castela A Mancha.
• Decreto 122/1986, do 4 de novembro, polo que se regula o réxime
de funcionamento do Consello de Comunidades Orixinarias
Castelán Manchegas.

CASTELA LEÓN
• Decreto 55/2006, do 31 de agosto, polo que se crea o Consello da
Emigración de Castela e León.
• Plan integral de apoio á cidadanía castelán leonesa no exterior e á
emigración de retorno.

CATALUÑA
• Lei 18/1996, do 27 de decembro, de normas reguladoras de
relacións coas comunidades cataláns do exterior.
• Decreto 118/1998, do 26 de maio, polo que se aproba o
Regulamento de relacións coas comunidades cataláns do exterior.

ESTREMADURA
• Lei 6/2009, do 17 de decembro, do estatuto dos estremeños no
exterior.
• Decreto 26/2011, do 18 de marzo, polo que se regula a
organización e o funcionamento do Consello de Comunidades
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Estremeñas no Exterior e a expedición de certificados de
estremeños retornadas e estremeños no exterior.
• Decreto 27/2011, do 18 de marzo, polo que se regula o Rexistro
Oficial e o recoñecemento das Comunidades Extremeñas no
Exterior

PAÍS VASCO
• Lei 8/1994, do 27 de maio, de relacións coas colectividades e
centros vascos no exterior.
• Decreto 318/1994, do 28 de xullo, polo que se establece o
recoñecemento e rexistro dos centros vascos ubicados fóra da
Comunidade Autónoma do País Vasco.
• Decreto 50/2008, do 18 de marzo, polo que se regula o réxime de
subvencións aos centros vascos – Euskal Etxeak.

A RIOXA
• Lei 6/2005, do 15 de xuño, da comunidade rioxana no exterior.
• Decreto 19/2006, do 24 de marzo, polo que se desenvolve a Lei
6/2005, do 15 de xuño.

COMUNIDADE VALENCIANA
• Lei 11/2007, do 20 de marzo, de comunidades de valencianos
exterior.
• Decreto 53/2008, do 18 de abril, polo que se aproba
Regulamento de desenvolvemento da Lei 11/2007, do 20
marzo.
• Orde do 28 de xaneiro de 2009, pola que se crea o Rexistro
Centros Valencianos no Exterior.
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