SAIER - Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats-

Nacionalitat Espanyola
Els advocats del SAIER ofereixen assessoria i acompanyament en la sol·licitud de la
nacionalitat espanyola.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2015, de 13 de juliol s’estableix una taxa per aquest
procediment i s’exigeix la presentació de proves sobre coneixements socioculturals i lingüístics
del sol·licitant. A continuació resolem els dubtes més freqüents sobre el tràmit de nacionalitat
per residència.
A tall d'exemple, al SAIER s'atenen les següents qüestions:
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Actualitzat a octubre de 2016
NOTA: La següent informació no substitueix l’assessorament personalitzat a les oficines del
SAIER. Aquesta és una orientació general sobre preguntes freqüents, però sempre es
recomanable sol·licitar assessoria personal al SAIER.

Quins són els principals aspectes del tràmit de nacionalitat?






El pagament de la taxa i de les proves.
Els ciutadans provinents de països castellanoparlants han de aprovar l’examen de
coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (conegut com CCSE)
Els ciutadans que no siguin de països castellanoparlants han de obtenir, a més del
CCSE, un certificat de castellà com a llengua estrangera de Nivell A2 (DELE A2).
Les proves de castellà i de coneixements estan coordinades per l’Instituto Cervantes.
Tota la documentació per sol·licitar la nacionalitat espanyola s’ha de escanejar i enviar
digitalment al Ministeri de Justícia.

Per què he de presentar les proves (CCSE i/o DELE A2) si vaig demanar
hora pel tràmit abans de que canviés la normativa?
Perquè la Llei està vigent des de octubre de 2015 i s’ha de complir. De fet, la cita mai ha existit
com a requisit, però era una forma d’organització interna dels Registres Civils. Encara que
s’hagi demanat cita abans de que canviés la llei, s’ha de complir amb la normativa vigent.

Què passa si ja tinc una cita assignada amb el Registre Civil?
Si els documents del teu país d’origen estan a punt de caducar, pots acudir a la cita per a que
consti en l’expedient.
Sempre és recomanable aprovar, en primer lloc, els exàmens i després digitalitzar-ho tot per
fer la sol·licitud online.

Puc oblidar-me de la cita amb el Registre Civil?
Sí. La cita és pot perdre perquè la sol·licitud ja es fa electrònicament. Si el sol·licitant aprova els
exàmens (CCSE i/o DELE A2) abans de la cita, pot continuar endavant amb el procés de manera
electrònica.

Què puc fer si la meva cita al Registre Civil és per a un menor de 14
anys?
Abans de presentar la sol·licitud de nacionalitat, s’ha de anar al Registre Civil del menor per a
obtenir l’autorització procedent. Un cop obtinguda, l’autorització s’adjuntarà a la sol·licitud de
nacionalitat. Si tens algun dubte sobre el procediment, et recomanem apropar-se al SAIER per
a demanar assessorament personalitzat.
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El Registre Civil continuarà rebut documentació?
Les sol·licituds de nacionalitat espanyola per residència es presenten mitjançant la
corresponent aplicació electrònica. No obstant això, fins el 30 de juny de 2017, els interessats
poden seguir presentant les seves sol·licituds de nacionalitat espanyola per residència davant
del Registre Civil corresponent al seu domicili.
Després de aquesta data les sol·licituds hauran de presentar-se amb la corresponent aplicació
electrònica o conforme a les regles generals sobre presentació de sol·licituds, escrits i
comunicacions dels ciutadans davant els òrgans de les Administracions Públiques.

És indispensable tenir certificat per fer la sol·licitud electrònica?
Sí. La nacionalitat espanyola es pot sol·licitar a través de la seu electrònica del Ministeri de
Justícia, accedint al sistema “Cl@ve” de la Administració, que requereix l’identificació
electrònica del interessat per algun dels mètodes següents: DNI-e, certificat digital reconegut,
clau ocasional (PIN) o clau permanent.

Quins són els passos per a demanar nacionalitat espanyola per
residència?
1. Superar els exàmens per a l'obtenció del diploma espanyol com a llengua estrangera
(DELE), com a mínim de nivell A2 i per a l'acreditació del coneixement dels valors
històrics, constitucionals i socioculturals d'Espanya (CCSE). Estan exempts de la prova
del DELE els interessats que hagin obtingut amb anterioritat un diploma d'espanyol
com a llengua estrangera (DELE A2) i els nacionals de països o territoris en els quals
l'espanyol és idioma oficial. Tampoc hauran de realitzar les dues proves anteriors els
menors d'edat i les persones amb la capacitat modificada judicialment.
A la pàgina web de l'Institut Cervantes trobaràs tota la informació necessària per
inscriure't i fer els exàmens.
2. Esperar els resultats dels exàmens: la resposta de la prova de coneixements triga 20
dies però la de llengua triga tres mesos. L’ideal és esperar els resultats abans de
començar amb la sol·licitud de la nacionalitat. Es poden fer els dos exàmens
conjuntament però és preferible fer primer el de llengua perquè potser sigui més difícil
3. Portar la documentació exigida des del país de origen (antecedents penals y registre
civil de naixement).
4. Escanejar tota la documentació i fer la sol·licitud digitalment

Després d’enviar la documentació em trucaran a entrevista amb la
Policia?
Sembla que ja no van a seguir amb el pas d'entrevista amb la Policia perquè les comprovacions
policials les faran directament des del Ministeri de Justícia; de manera que es reservaran la
possibilitat de demanar una entrevista física, només en alguns casos. En termes generals, se
simplificarà el tràmit.
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Quant val el tràmit?
La taxa de la sol·licitud és de 100 euros. L'examen de castellà val 124 euros i el de
coneixements, 85 euros.

Els resultats dels exàmens caduquen?
El de castellà no, però el de coneixements caduca als 4 anys.

Què passa si no aprovo els exàmens?
Ha de tornar a presentar-se a la nova convocatòria de l'Institut Cervantes fins que els aprovi.
Sense els exàmens aprovats no pot iniciar el tràmit de nacionalitat.

Com puc sol·licitar els antecedents penals espanyols?
No hi ha necessitat de sol·licitar-los personalment, perquè en el formulari hi ha una opció per
autoritzar al Ministeri de Justícia al fet que busqui i verifiqui els antecedents penals a Espanya.

Un altercat policial o una detenció curta es consideren antecedents
penals?
No, però sí es poden considerar antecedents policials. Encara que dels antecedents policials no
es demana certificat, el Ministeri de l'Interior sí els comprova. Si una persona ha sofert una
detenció o ha tingut algun problema amb la policia, és recomanable que consulti amb un
advocat per veure si aquesta constància es pot cancel·lar abans de sol·licitar la nacionalitat. Per
exemple, a la persona la van poder haver detingut per furt i encara que no l'haguessin
condemnat, ha quedat constància en els antecedents policials i això pot bloquejar l'expedient
de la nacionalitat.

Els antecedents policials del país d'origen també s'han de cancel·lar?
No, perquè només miraran els antecedents penals o judicials del país d'origen.

La nova reglamentació no fa referència a mitjans econòmics. És
necessari aportar-los?
Es recomana aportar-los. L'anterior legislació tampoc no els demanava però sempre s'han
aportar. Al formulari digital, per fer el tràmit, no sol·liciten expressament els mitjans
econòmics, però el recomanable és escanejar-los i adjuntar-los. Si no hi ha mitjans econòmics
demostrables, se suggereix consultar amb un advocat especialista.

Quant de temps puc estar fora d'Espanya si vull demanar la
nacionalitat?
Es pot considerar que estar fora del país per més de 6 mesos en el termini d'un any seria un
lapse de temps conflictiu. Parlem d'un tràmit de nacionalitat per residència i estar més de sis
mesos fora d'Espanya en un període d'un any es considera causa per a pèrdua de residència.

Quin és el temps establert per Llei per demanar la nacionalitat per
residència?
Per regla general, l'estranger que aspira a la nacionalitat espanyola ha de completar deu anys
de residència legal al país; però hi ha excepcions:
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Seran suficients cinc anys de residència legal a Espanya per sol·licitar la nacionalitat espanyola
per les persones que hagin obtingut la condició de refugiats (compten a partir del moment en
què és atorgat l'estatut de refugiat).

Els nacionals d'origen de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal
o sefardíes podran sol·licitar la nacionalitat espanyola amb dos anys de residència legal al país.
I amb un any de residència legal podran sol·licitar-la:








El que hagi nascut en territori espanyol.
El que no hagi exercitat oportunament la facultat d'optar.
El que hagi estat subjecte legalment a la tutela, guarda o acolliment d'un ciutadà o
institució espanyols durant dos anys consecutius, fins i tot si continués en aquesta
situació al moment de la sol·licitud.
La persona que al temps de la sol·licitud portés un any casada amb un ciutadà
espanyol i no estigui separada legalment ni de fet.
La persona que ha nascut fora d'Espanya de pare o mare, avi o àvia, que
originàriament haguessin estat espanyols.
El vidu o vídua d'espanyola o espanyol si al moment de la mort del cònjuge no estaven
separats, ni legalment ni de fet.

Si em falten pocs mesos per complir el temps establert, puc iniciar el
tràmit?
No, perquè al moment de presentar la sol·licitud s’ha d’acreditar el compliment del termini
legal de residència prèvia. Davant qualsevol situació particular que requereixi revisió d'un
advocat, és aconsellable assessorar-se al SAIER.

En quant de temps han de resoldre el tràmit de la nacionalitat?
Segons la Llei, en el termini d'un any. És una voluntat, un desig que marca la Llei. El termini
d'un any es refereix a la resolució del Ministeri de Justícia, però per tenir la nacionalitat encara
serà necessària la jura.

Com serà la jura de la nacionalitat?
La jura es farà en el Registre Civil del domicili de la persona. Això no ha canviat.

Néixer a Espanya atorga la nacionalitat espanyola?
Espanya atribueix la nacionalitat espanyola als nascuts de pare o mare espanyols; no obstant
això, els nascuts a Espanya també hi podran adquirir la nacionalitat si:
a). Sent fills de pares estrangers, almenys un d'ells hagués nascut també a Espanya.
b). Sent fills de pares estrangers, ambdós manquessin de nacionalitat o si la legislació de ningú
de ells atribueix una nacionalitat al nadó.
c). La filiació no estigués determinada.
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d). Si s’acredita un any de residència a Espanya al moment de fer la petició.

