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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
18495

Reial decret 1792/2008, de 3 de novembre, sobre concessió de la nacionalitat
espanyola als voluntaris integrants de les Brigades Internacionals.

El Reial decret 39/1996, de 19 de gener, sobre concessió de la nacionalitat espanyola als
combatents de les Brigades Internacionals en la guerra civil espanyola, va pretendre reconèixer
en aquella data la labor de defensa de la llibertat i dels principis democràtics que van portar a
terme els voluntaris integrants de les Brigades Internacionals en la guerra civil espanyola.
Es va arbitrar la concessió de la nacionalitat espanyola a través de la carta de naturalesa
que preveu l’apartat primer de l’article 21 del Codi civil, i es va considerar que concorrien
circumstàncies excepcionals «en els voluntaris integrants de les Brigades Internacionals que
hagin participat en la contesa al territori espanyol durant la guerra civil de 1936 a 1939».
Tanmateix, l’accés a la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa està sotmès –per
mandat exprés de l’article 23 b) del Codi– a la declaració de renúncia de l’interessat a la seva
nacionalitat anterior. Aquesta renúncia, d’acord amb l’article 224 del Reglament del Registre
Civil, s’ha de formalitzar mitjançant compareixença davant el funcionari competent en el
termini de cent vuitanta dies posteriors a la notificació de la concessió de la nacionalitat.
Aquesta exigència va portar un bon nombre de brigadistes a no fer efectiva l’adquisició
de la nacionalitat espanyola i que, per tant, un bon nombre de sol·licituds fossin arxivades
perquè havia transcorregut el termini que preveu el Reial decret 39/1996, de 19 de gener.
Conscient el legislador actual del rigor de l’exigència de renunciar a la nacionalitat
anterior, l’article 18 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i
s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència
durant la guerra civil i la dictadura, eximeix del requisit de la renúncia a la nacionalitat
anterior el col·lectiu integrat per les Brigades Internacionals.
El mateix article 18 també estableix que, mitjançant reial decret aprovat pel Consell de
Ministres, s’han de determinar els requisits i el procediment que han de seguir aquestes
persones per adquirir la nacionalitat espanyola.
Amb el present Reial decret es dóna execució al que disposa l’article 18 de la Llei
52/2007, de 26 de desembre.
El present Reial decret ha estat sotmès a consulta de l’Associació d’Amics de les
Brigades Internacionals.
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 en la reunió del dia 31 d’octubre de 2008,
DISPOSO:
Article 1.

Drets dels brigadistes internacionals.

Article 2.

Termini per exercir el dret.

El dret a sol·licitar l’accés a la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa que conté
aquest Reial decret es pot exercir sense límit de termini.
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S’entén que concorren en els voluntaris integrants de les Brigades Internacionals que
van participar en la guerra civil les circumstàncies excepcionals que exigeix l’article 21.1
del Codi civil per adquirir la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa.
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Sol·licitud.

1. La sol·licitud es pot presentar al Ministeri de Justícia, en qualsevol dels llocs
indicats a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com en el registre civil
municipal o consular del domicili de l’interessat.
2. La petició s’ha de fer per escrit, utilitzant el model normalitzat que figura a l’annex
d’aquest Reial decret, que també està disponible a la pàgina web del Ministeri de Justícia
(www.mjusticia.es).
3. Juntament amb la sol·licitud, l’interessat pot aportar les proves que consideri
oportunes per acreditar les circumstàncies que exigeix l’article 1.
Article 4.

Procediment general.

1. La Direcció General dels Registres i del Notariat pot sol·licitar informe dels organismes
que puguin testificar sobre la realitat de les condicions requerides al sol·licitant.
2. Vist el que s’hagi instruït, la Direcció General dels Registres i del Notariat ha de
qualificar i, si s’escau, ha de declarar el dret del peticionari a acollir-se als beneficis d’aquest
Reial decret.
3. La resolució dictada serveix de títol suficient per dur a terme la inscripció en el
Registre Civil, amb el compliment previ del requisit de jurament o promesa de fidelitat al rei
i obediència a la Constitució i a les lleis que exigeix l’apartat a) de l’article 23 de Codi civil.
Tanmateix, els interessats estan exempts de l’exigència de renunciar a la seva nacionalitat
anterior que disposa l’apartat b) d’aquest mateix article.
Article 5.

Procediment especial.

1. Les persones a les quals en aplicació del Reial decret 39/1996, de 19 de gener,
se’ls va concedir la nacionalitat espanyola i que, atès que havien de renunciar a la seva
nacionalitat, no la van fer efectiva, i en conseqüència es va produir la caducitat de la
concessió pel transcurs del termini de cent vuitanta dies que estableix l’article 224 del
Reglament del Registre Civil, poden reproduir la seva petició sense necessitat d’aportar
cap documentació.
2. En aquests casos, la Direcció General dels Registres i del Notariat no ha de
procedir a sol·licitar nous informes, i s’ha de limitar a comprovar la correspondència de la
identitat del sol·licitant amb la d’aquell al qual li va ser concedida anteriorment la nacionalitat
espanyola per carta de naturalesa per la seva condició de brigadista.
3. Comprovada aquesta correspondència i dictada nova resolució s’ha de procedir a
fer-la efectiva d’acord amb el que disposa l’article 4.
Disposició addicional única.

Model de sol·licitud i instruccions d’emplenament.

S’aprova el model de sol·licitud, així com les instruccions per emplenar-lo que figuren
a l’annex que acompanya aquest Reial decret.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 39/1996, de 19 de gener, sobre concessió de la
nacionalitat espanyola als combatents de les Brigades Internacionals en la guerra civil
espanyola.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Madrid, 3 de novembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
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El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
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DIRECCIÓ GENERAL
DELS REGISTRES
I DEL NOTARIAT

ANNEX

MINISTERI
DE JUSTÍCIA

•

SUBDIRECCIÓ GENERAL
DE NACIONALITAT
I ESTAT CIVIL

Registre de presentació

Registre d’entrada

SOL·LICITUD DE NACIONALITAT ESPANYOLA PER CARTA DE NATURALESA EN VIRTUT
DEL REIAL DECRET ----/----

1. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom

Segon cognom

Primer cognom

Fill/a de:

I de:

Data de naixement
dia

mes

Passaport

País

Localitat

any

Nacionalitat

Número d’identitat d ’estranger

En el cas d’estar casat/ada, cal indicar les dades del cònjuge:
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Nacionalitat

En el cas de tenir fills menors d’edat:

Nom

Cognoms

Data de naixement

Lloc de naixement

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DOMICILI DEL SOL·LICITANT
Avinguda, carrer o plaça:

Telèfon fix

adreça de correu electrònic:
nacionalidad@mjusticia.es

Província

Localitat

Telèfon mòbil

Codi postal:

Correu electrònic

PL. JACINTO BENAVENTE, 3
28012 MADRID
TEL.: 91389 54 30
FAX: 91389 54 40
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País
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3. CONTINGUT

Mitjançant el present escrit, a l’empara del Reial decret ----/----, sol·licito la incoació de l’expedient
per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa, atès que concorren les
circumstàncies excepcionals que preveu l’article 1.
QUE, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 15 DEL CODI CIVIL, ES DECLARA L’OPCIÓ PEL VEÏNATGE CIVIL:

Comú

D. civil de les Illes Balears

D. civil foral de Navarra

Foral del País Basc

D. de Galícia

Fur del Baylío

D. civil de Catalunya

D. civil d’Aragó

Tierra de Ayala

PROMETO COMPLIR AL SEU DIA EL REQUISIT DE JURAMENT O PROMESA QUE PREVEUEN EL CODI CIVIL I EL
REGLAMENT DEL REGISTRE CIVIL:
Obediència a la Constitució espanyola i a les lleis.
Amb el present escrit s’aporten els documents probatoris dels fets anteriorment esmentats,de conformitat amb el que
exigeix l’article 221 del RRC.
En virtut del que s’ha exposat, se sol·licita l’admissió de l’escrit i els documents adjunts i la incoació de l’expedient oportú.

DOCUMENTS QUE S’APORTEN
Aquests aspectes s’acrediten amb la documentació que s’adjunta: (*)
(*) Els documents han de ser originals.
Certificat literal de naixement, legalitzat i, si escau, traduït. A més, si esteu casat/ada, certificat original de matrimoni, legalitzat i, si escau,
traduït; i si el/la cònjuge és espanyol/a, el seu certificat literal de naixement.
Documents acreditatius de les circumstàncies excepcionals de conformitat amb l’article 3 del RD ----/----.
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................

PL. JACINTO BENAVENTE, 3
28012 MADRID
TEL.: 91389 54 30
FAX: 91389 54 40
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……………………………………………………………………………………………………
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(Marqueu amb una
(*) Empleneu-ho només en cas que sigui diferent del vostre domicili.
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l’opció elegida

A efectes de notificació, l’interessat assenyala com a mitjà preferent:

i com a lloc:
Primer domicili de notificació:

Servei postal

Correu electrònic:

Altres (indiqueu-los):

Domicili particular

Domicili laboral

Altre domicili
Codi postal:

Localitat:

Avinguda, carrer o plaça:
Província:

Segon domicili de notificació:

Missatgeria:

Telèfon núm.:

País:

Domicili particular

Domicili laboral

Altre domicili
Codi postal:

Localitat:

Avinguda, carrer o plaça:
Província:

País:

Lloc i data

Telèfon núm.:

Signatura

SR./SRA.: MINISTRE DE JUSTÍCIA
MINISTERI
DE JUSTÍCIA
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Núm. de fax:
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SOL·LICITUD DE NACIONALITAT ESPANYOLA PER CARTA DE NATURALESA
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L'IMPRÈS
G E N E R A L S:
- El document s'ha d'emplenar a màquina o amb lletres majúscules, sense esmenes ni ratllades.
- No es pot escriure en els espais corresponents als requadres puntejats.
E S P E C Í F I Q U E S:
1.- DADES DEL SOL·LICITANT:
- Nom i cognoms del sol·licitant: s'hi han d'indicar el nom i els cognoms complets.
- Fill/a de: s'hi ha de consignar el nom del pare.
- I de: s'hi ha de reflectir el nom de la mare.
- Data de naixement: als requadres establerts a aquest efecte i amb el nombre de dígits que es demanen, s'hi ha de consignar la data de
naixement.
- Localitat i país de naixement: s'hi han d'indicar la localitat i el país en què ha nascut.
- Nacionalitat: s'hi ha de consignar la nacionalitat que tingui el sol·licitant. En el cas que no en tingui cap, s'hi ha d'indicar "apàtrida".
- Passaport, número d'identitat d'estranger: s'ha de marcar amb una "X" el tipus de document identificatiu que correspongui i s'hi ha de
consignar el número.
- Dades del cònjuge (en el cas d'estar casat):
Nom i cognoms: s'hi han d'indicar el nom i els cognoms complets del cònjuge.
Nacionalitat: s'hi ha de consignar la nacionalitat que tingui el cònjuge. En el cas que no en tingui cap, s'hi ha d'indicar "apàtrida".
- Dades dels fills menors d'edat:
Nom i cognoms: s'hi han d'indicar el nom i els cognoms complets de la totalitat de fills menors d'edat del sol·licitant.
Data de naixement: s'hi ha de reflectir la data de naixement(dd/mm/aaaa) dels fills consignats.
Lloc de naixement: s'hi han de reflectir el lloc i país de naixement dels fills consignats.
2.- DOMICILI DEL SOL·LICITANT:
- Avinguda, carrer o plaça : s'hi ha de consignar el tipus de via (avinguda, carrer, plaça, etc.) amb la denominació i número que li correspongui.
- País: s'hi ha d'indicar el país en què està ubicat el domicili.
- Localitat i província: s'hi han d'indicar la localitat corresponent al domicili i la província a què pertany. En el cas que la localitat sigui una
entitat inferior a municipi, s'ha de reflectir la seva denominació (consell, pedania, llogaret, barri, parròquia, veïnat, etc.), quan sigui necessari
per a la seva correcta identificació. Les denominacions s'han d'escriure completes i sense abreviatures.
- Codi postal: s'hi ha de consignar el codi postal corresponent al domicili indicat.
- Telèfon fix: s'hi ha de reflectir el número de telèfon del sol·licitant, inclosos els prefixos que corresponguin.
- Telèfon mòbil: s'hi ha d'indicar el número de telèfon mòbil del sol·licitant.
- Correu electrònic: s'hi ha de consignar l'adreça de correu electrònic del sol·licitant. En aquest cas es pot escriure en minúscula, si escau.
3.- CONTINGUT:
- Circumstàncies excepcionals per les quals se sol·licita la nacionalitat espanyola.
- Opció de veïnatge civil: s'ha de marcar amb una "X" el veïnatge civil pel qual s'opta.
- Requisit de jurament/promesa: s'ha de marcar amb una "X" l'opció corresponent.
- Documents que s'aporten: s'han de marcar amb una "X" els documents que s'aporten dels que figuren expressament a la sol·licitud. Al
requadre de "Documents acreditatius de les circumstàncies excepcionals…" s'han de consignar, a les línies establertes per a això, els altres
documents que s'adjunten a la sol·licitud.
4.- DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ :
- El sol·licitant ha de marcar amb una "X" el mitjà preferent per a la notificació d'entre els indicats expressament a l'imprès (fax, correu
electrònic, servei postal i missatgeria). Si el mitjà preferent no és cap d'aquests, s'ha de marcar l'apartat "Altres", i a continuació s'ha d'indicar
quin.
- Com a lloc per a primer domicili de notificació s'ha d'assenyalar amb una "X" l'opció elegida d'entre les que hi ha a l'imprès (domicili
particular, domicili laboral i altre domicili). A continuació, s'han d'indicar les dades relatives al domicili elegit, tenint en compte el següent:
- Avinguda, carrer o plaça, localitat, província i país: s'han de seguir les mateixes instruccions d'emplenament que les indicades
per a aquestes dades a l'apartat 2, "Domicili del sol·licitant".
- Codi postal: s'hi han de consignar els dígits corresponents al codi postal del domicili indicat.
- Província: s'hi ha d'indicar la província a què pertany el domicili indicat.
- País: s'hi ha d'assenyalar el país al qual pertany el domicili indicat.
- Telèfon núm.: s'hi han de reflectir el prefix i número telefònic que corresponguin.
- En el cas que es vulgui facilitar un segon domicili de notificació, les instruccions d'emplenament també són vàlides per a aquest.

SIGNATURA: s'ha de signar l'imprès de sol·licitud.
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LLOC I DATA: s'hi han de consignar el lloc i la data en què es formalitza l'imprès.
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