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La data escollida, el 12 d’octubre, simbolitza l’efemè-
ride històrica en la qual Espanya, a punt d’acabar un pro-
cés de construcció de l’Estat a partir de la nostra pluralitat 
cultural i política, i la integració dels regnes d’Espanya en 
una mateixa monarquia, inicia un període de projecció 
lingüística i cultural més enllà dels límits europeus.

Aquesta Llei intenta subratllar, a través de la decisió 
dels legítims representants del poble espanyol, l’especial 
solemnitat de la data.

Article únic.

Es declara Festa Nacional d’Espanya, a tots els efec-
tes, el dia 12 d’octubre.

DiSpoSició DErogAtòriA

Queden derogats els reials decrets 1358/1976, d’11 de 
juny, i 1728/1977, d’11 de juliol.

DiSpoSició FiNAL

Aquesta Llei entra en vigor el dia de la publicació en el 
«Butlletí oficial de l’Estat».

per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

palau de la Zarzuela, Madrid, 7 d’octubre de 1987.

JuAN cArLoS r.

 El president del govern,
FELipE goNZÁLEZ MÁrQuEZ

22831 LLEI 18/1987, de 7 d’octubre, que estableix el 
dia de la Festa Nacional d’Espanya el 12 d’octu-
bre. («BoE» 241, de 8-10-1987.)

JuAN cArLoS i

rEi D’ESpANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les corts generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

ExpoSició DE MotiuS

La commemoració de la Festa Nacional, pràctica 
comuna en el món actual, té com a finalitat recordar 
solemnement moments de la història col·lectiva que for-
men part del patrimoni històric, cultural i social comú, 
assumit com a tal per la majoria dels ciutadans.

Sense detriment de la indiscutible complexitat que 
implica el passat d’una nació tan diversa com l’espanyola, 
s’ha de procurar que el fet històric que se celebri representi 
un dels moments més rellevants per a la convivència polí-
tica, el patrimoni cultural i l’afirmació mateixa de la identi-
tat estatal i la singularitat nacional d’aquest poble.

La normativa vigent al nostre país sobre això es carac-
teritza per una certa confusió, perquè hi coexisteixen, 
almenys en el pla formal, diferents dates com a festes de 
caràcter cívic o exclusivament oficial.

per tant, convé una nova regulació per dotar inequívo-
cament una única data de l’adequada solemnitat.


