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Disposició final 

Queden derogades la Llei de 13 de juliol de 1935 i totes 
les disposicions que s’oposin al contingut d’aquesta Llei. 

Disposició addicional 

Es faculta el Govern per dictar les disposicions neces·
sàries per al desplegament i aplicació del que disposa 
aquesta Llei, així com per establir les modificacions que 
siguin necessàries pel que fa a la fixació del nombre 
d’agents de canvi i borsa que s’assigni a cada Col·legi. 

Disposició transitòria 

Els notaris, agents de canvi i borsa i corredors col·
legiats de comerç que a la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei hagin complert els setanta anys d’edat 
s’han de jubilar al cap de divuit mesos de la seva entrada 
en vigor, llevat que abans compleixin els setanta·cinc, cas 
en què s’han de jubilar en complir·los. Els que a la data 
d’entrada en vigor de la Llei tinguin més de seixanta·set i 
menys de setanta anys s’han de jubilar quan hagi trans·
corregut la meitat del temps que en la data esmentada els 
falti per complir els setanta·tres anys d’edat. 

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir. 

Palau de la Zarzuela, Madrid, 12 de desembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

33957 LLEI 29/1983, de 12 de desembre, sobre jubi-
lació de notaris, agents de canvi i borsa i 
corredors col·legiats de comerç. («BOE» 310, 
de 28·12·1983.)

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.

Article primer. 

Els notaris, agents de canvi i borsa i corredors col·
legiats de comerç s’han de jubilar forçosament en complir 
els setanta anys d’edat, o abans per incapacitat perma·
nent per a l’exercici del càrrec. 

Article segon. 

Les persones incloses en el mandat de l’article 1r 
d’aquesta Llei es poden jubilar voluntàriament des que 
hagin complert l’edat de seixanta·cinc anys. 

Article tercer. 

Els notaris han de percebre els seus havers passius 
dels fons de la seva mutualitat especial. 


