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30620 LLEI 15/1993, de 23 de desembre, per la qual es 
prorroga el termini per exercir l’opció per la 
nacionalitat espanyola, que estableix la disposi-
ció transitòria tercera de la Llei 18/1990, de 17 de 
desembre, sobre reforma del Codi civil en matè-
ria de nacionalitat. («BOE» 307, de 14-12-1993.)

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

L’exposició de motius de la Llei 18/1990, de 17 de 
desembre, sobre reforma del Codi civil en matèria de 
nacionalitat, assenyala la finalitat de la seva disposició 
transitòria tercera: estendre el benefici de l’opció per la 
nacionalitat espanyola «als fills d’emigrants que, en néi-
xer, ja no eren espanyols. S’estima així que, per mitjà de 
l’opció que es concedeix queden solucionades les últimes 
seqüeles perjudicials d’un procés històric –l’emigració 
massiva d’espanyols– avui difícilment repetible.»

El termini de tres anys que estableix la disposició 
transitòria per poder exercir el benefici de l’opció per la 
nacionalitat espanyola en els supòsits de fills d’emigrants 
que, en néixer, ja no eren espanyols ha pogut resultar 
insuficient per als possibles beneficiaris, dispersos pel 
món i més allunyats dels nuclis urbans, als quals és més 
difícil obtenir informació.

Tenint en compte el propòsit del legislador de benefi-
ciar els emigrants i els seus fills i solucionar les últimes 
seqüeles d’un llarg procés històric, així com les circums-
tàncies especials que concorren en els possibles benefici-
aris, sembla convenient prorrogar el termini per exercir 
l’opció de la nacionalitat espanyola, que estableix la dis-
posició transitòria tercera de la Llei.

S’ha estimat suficient prorrogar el termini dos anys 
més, que conclou el 7 de gener de 1996, per no mantenir 
oberta durant gaire temps una situació transitòria i per-
què correlativament al desig del legislador de beneficiar 
el col·lectiu al qual s’adreça, aquest ha de mostrar el seu 
interès en les possibilitats que se li ofereixen.

Article únic.

Es prorroga fins al 7 de gener de 1996 el termini que 
fixa la disposició transitòria tercera de la Llei 18/1990, de 
17 de desembre, sobre la reforma del Codi civil en matèria 
de nacionalitat.

Disposició final única.

Aquesta norma entra en vigor l’endemà de la publica-
ció 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.

Madrid, 23 de desembre de 1993.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


