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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
15392 Reial decret 1049/2020, d’1 de desembre, pel qual es modifica el Reglament 

pel qual es regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola 
per residència, aprovat pel Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre.

El Reglament pel qual es regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat 
espanyola per residència, aprovat pel Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, inclou 
previsions relatives a la regulació de les proves objectives tant de diplomes d’espanyol 
com a llengua estrangera (DELE), com de coneixements constitucionals i socioculturals 
d’Espanya (CCSE), dissenyades i administrades per l’Institut Cervantes, de conformitat 
amb el penúltim paràgraf de l’apartat 3 de la disposició final setena de la Llei 19/2015, 
de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de 
justícia i del Registre Civil, i amb el que estableixen la normativa específica de l’Institut 
Cervantes i el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els «diplomes 
d’espanyol com a llengua estrangera (DELE)».

La situació excepcional durant l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
va posar de manifest la necessitat urgent d’adaptar els procediments d’administració dels 
exàmens CCSE i DELE per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola, amb la finalitat de 
continuar portant-los a terme, en la mesura que sigui possible. Entre les mesures 
d’adaptació dels procediments esmentats és indispensable possibilitar-ne la realització de 
manera remota, amb les mesures de seguretat suficients per a la identificació del candidat 
i el desenvolupament de l’examen.

Per a això, i de conformitat amb l’habilitació que estableix la disposició final vuitena de 
la Llei 19/2015, de 13 de juliol, és necessària la reforma del Reglament pel qual es regula 
el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, aprovat pel 
Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, de manera que l’article 6.2 prevegi 
expressament la possibilitat que les proves DELE i CCSE també es puguin administrar a 
distància utilitzant mitjans electrònics en els supòsits i amb els requisits que determini 
l’Institut Cervantes. Així mateix, per coherència normativa es fa necessària la modificació 
de l’article 6.3 per tal que prevegi igualment la possibilitat esmentada.

La reforma s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència que estableix l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per tal 
com persegueix un interès general com és continuar la realització dels exàmens DELE i 
CCSE, conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat que es pretén cobrir, és 
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, en particular amb la normativa de nacionalitat 
i la legislació educativa, defineix amb claredat l’objectiu que es persegueix, això és, la 
possibilitat d’administrar proves a distància mitjançant mitjans electrònics, i no introdueix 
càrregues administratives innecessàries.

El Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1, regles 2a i 30a, de la Constitució 
espanyola, que atribueixen a l’Estat, respectivament, les competències exclusives en 
matèria de nacionalitat i per dictar la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i 
homologació de títols acadèmics i professionals.

En la tramitació del projecte s’ha donat compliment al tràmit d’audiència i informació 
pública i s’han evacuat els informes del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i 
Cooperació i l’Institut Cervantes; el Ministeri d’Educació i Formació Professional; el 
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions; el Ministeri de Política Territorial i Funció 
Pública; el Fòrum per a la Integració Social dels Immigrants; el Ministeri de la Presidència, 
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Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica (Oficina de Coordinació i Qualitat 
Normativa), i l’informe preceptiu de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Justícia.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, d’acord amb el Consell d’Estat, i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 1 de desembre 
de 2020,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament pel qual es regula el procediment per a 
l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, aprovat pel Reial 
decret 1004/2015, de 6 de novembre.

U. L’apartat 2 de l’article 6 del Reglament pel qual es regula el procediment per a 
l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, aprovat pel Reial decret 1004/2015, 
de 6 de novembre, queda redactat en els termes següents:

«2. Totes dues proves les ha de dissenyar i administrar l’Institut Cervantes, 
d’acord amb el penúltim paràgraf del número 3 de la disposició final setena de la 
Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de 
l’Administració de justícia i del Registre Civil, i amb el que estableixen la normativa 
específica de l’Institut Cervantes i el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel 
qual es regulen els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE).

Les proves han de ser presencials, si bé també es poden administrar a distància 
utilitzant mitjans electrònics que permetin comprovar la identitat dels interessats i el 
desenvolupament correcte de les proves, en els supòsits i amb els requisits que 
determini l’Institut Cervantes».

Dos. L’apartat 3 de l’article 6 del Reglament pel qual es regula el procediment per a 
l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, aprovat pel Reial decret 1004/2015, 
de 6 de novembre, queda redactat en els termes següents:

«3. En tot cas, la prova de coneixements constitucionals i socioculturals 
d’Espanya ha d’estar formada per un seixanta per cent de preguntes relatives a 
coneixements sobre la Constitució i l’organització administrativa i territorial 
d’Espanya i per un quaranta per cent de qüestions sobre la cultura, la història i la 
societat espanyoles. Totes les preguntes d’aquesta prova han de ser de resposta 
tancada i han de tenir el mateix valor dins del conjunt de la prova, la qual s’ha de 
portar a terme, sense perjudici de la seva realització a distància en els termes que 
estableix l’apartat anterior, amb caràcter periòdic en els centres d’examen 
reconeguts per l’Institut Cervantes per fer-les; amb caràcter previ a les proves, han 
d’estar aprovats i publicats els procediments i terminis per a sol·licitud de revisió de 
qualificacions o reclamacions».

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposen les regles 2a i 30a de 
l’article 149.1 de la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva sobre 
nacionalitat, i sobre regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de 
títols acadèmics, respectivament.

Disposició final segona. Habilitació per a l’aplicació.

Es faculta la persona titular de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública 
per dictar, en l’àmbit de les seves competències, totes les instruccions que siguin 
necessàries per a l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 de desembre de 2020.

FELIPE R.

El ministre de Justícia,
JUAN CARLOS CAMPO MORENO
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