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LLEI 29/1995, de 2 de novembre, per la qual es
modifica el Codi civil en matèria de recuperació
de la nacionalitat. («BOE» 264, de 4-11-1995.)
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
Un dels requisits que exigeix la legalitat vigent per a la
recuperació de la nacionalitat espanyola és que l’interessat sigui resident legal a Espanya. Per bé que aquest
requisit pot ser dispensat pel Govern, l’experiència
d’aquests anys ha demostrat que el tràmit de la dispensa
-que acaba, a més, favorablement en la gairebé totalitat
dels casos- és excessiu i dilatori.
El propòsit d’aquesta Llei és, doncs, la supressió
d’aquest requisit si es tracta d’emigrants o fills d’emigrants, cosa que concorda amb el deure de l’Estat, de conformitat amb l’article 42 de la Constitució, d’orientar la
seva política cap al retorn a Espanya dels treballadors
espanyols a l’estranger. Si la pèrdua de la nacionalitat
espanyola ha tingut lloc amb independència del fenomen
emigratori, es manté la necessitat que l’interessat sigui
resident legal a Espanya, per bé que aquesta exigència
pot ser dispensada, no ja pel Govern, sinó pel ministre de
Justícia i Interior.
D’altra banda, la Llei corregeix una deficiència de
redacció a l’apartat 2 de l’article 26 del Codi civil i estableix, en una norma transitòria, el termini per a la formalització de la declaració d’opció, quan l’exerceixin
els fills d’un progenitor originàriament espanyol i nascut a Espanya.
Article únic. Modificació de l’article 26 del Codi civil.
L’article 26 del Codi civil queda redactat d’ara endavant de la manera següent:
«Article 26.
1. Qui hagi perdut la nacionalitat espanyola la
pot recuperar complint els requisits següents:
a) Ser resident legal a Espanya. Aquest requisit
no és aplicable als emigrants ni als fills d’emigrants.
En els altres casos pot ser dispensat pel ministre de
Justícia i Interior si hi concorren circumstàncies
excepcionals.
b) Declarar davant l’encarregat del Registre
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dels països esmentats a l’article 24, a la nacionalitat
anterior, i
c) Inscriure la recuperació en el Registre Civil.
2. No poden recuperar o adquirir, si s’escau, la
nacionalitat espanyola, sense prèvia habilitació concedida discrecionalment pel Govern:
a) Els qui estiguin incursos en qualsevol dels
supòsits que preveu l’article anterior.
b) Els qui hagin perdut la nacionalitat sense
haver complert el servei militar espanyol o la prestació social substitutòria, i hi estiguin obligats. No
obstant això, l’habilitació no és necessària si la
declaració de recuperació la formula un home de
més de quaranta anys.»
Disposició transitòria primera. Termini per a l’exercici
del dret d’opció.
Les persones el pare o la mare de les quals hagi estat
originàriament espanyol i nascut a Espanya poden optar
per la nacionalitat espanyola, si formalitzen la seva declaració abans del dia 7 de gener de 1997.
Disposició transitòria segona. Recuperació de la nacionalitat espanyola perduda per la dona, per raó de
matrimoni, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la
Llei 14/1975.
La dona espanyola que hagi perdut la nacionalitat
espanyola per raó de matrimoni, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 14/1975, la pot recuperar de conformitat amb el que preveu l’article 26 del Codi Civil, per
al supòsit d’emigrants i fills d’emigrants.
Disposició derogatòria única.
deroguen.

Disposicions que es

Queden derogades les disposicions transitòries de la
Llei 14/1975, de 2 de maig, i de la Llei 51/1982, de 13 de
juliol, i la disposició transitòria tercera de la Llei 18/1990,
de 17 de desembre, així com les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor al cap de dos mesos 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.
Madrid, 2 de novembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

