Us informem que la Defensora del Poble ha comunicat al Col·legi la resposta de la Secretaria
d’Estat de Justícia rebuda en relació a la queixa que vàrem presentar-li per les incidències que vam
detectar en la tramitació dels expedients d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.
Tot seguit us informem dels aspectes més destacats de la resposta de la Secretaria d’Estat de
Justícia:


La Direcció General dels Registres i del Notariat està treballant perquè la tramitació de
l’expedient de nacionalitat per residència sigui electrònica en totes les seves fases, solució
que permetrà presentar la sol·licitud sense damanar cita prèvia davant els registres civils.



La valoració del suficient grau d’integració en la societat espanyola es realitzarà amb una
prova objectiva de validació, tan del domini de l’espanyol com dels coneixements
constitucionals i socioculturals d’Espanya, disenyada i administrada per l’institut Cervants
d’acord amb allò establert a la seva normativa específica.



La Secretaria considera que el Registre Civil de Barcelona va aplicar sense resistència la
instrucció de 5 de juliol de 2013, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre
la jura davant notari, ja que de les 17.450 jures davant notari corresponents a expedients
tramitats en el Registre Civil de Barcelona, n’hi estan inscrites 16.826, o sigui, el 96,42% .



La instrucció de 2 d’octubre de 2012, de la Direcció General dels Registres i del Notariat,
sobre determinats aspectes del Plan Intensiu de Tramitació dels expedients d’adquisició de
nacionalitat espanyola per residència, estableix la documentació que han d’aportar els
sol·licitants de nacionalitat espanyola per residència en el registre civil del seu domicili.
Donat que no es tracta d’una relació tancada, entra dins de l’àmbit de decisió de
l’Encarregat del Registre el sol·licitar més documentació per a la seva valoració.



Respecte a les cites concedides per dates posteriors a l’entrada en vigor de la Llei 20/2011,
la norma que aprovi el nou procediment electrònic establirà un règim transitori, així com
l’opció de renunciar a l’expedient iniciat abans de l’entrada en vigor del mateix i iniciar un
expedient conforme al nou procediment. Amb aquesta mesura es pretén que l’entrada en
vigor d’aquesta llei no suposi retards addicionals en els expedients que ja estiguin
demorats.

Comissió d’Estrangeria.

