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Article tercer. 

Queda suprimit l’article 995 de la Llei d’enjudiciament 
criminal. 

Article quart. 

L’article 82 de la Llei de règim jurídic de les societats 
anònimes queda redactat de la manera següent: 

«No poden ser administradors els fallits i concursats 
no rehabilitats, els menors i incapacitats, els condemnats 
a penes que comportin la inhabilitació per a l’exercici d’un 
càrrec públic, els que hagin estat condemnats per un 
incompliment greu de lleis o disposicions socials i els que 
per raó del seu càrrec no puguin exercir el comerç. Tam-
poc no poden ser administradors de les societats els fun-
cionaris al servei de l’Administració amb funcions al seu 
càrrec que es relacionin amb les activitats pròpies de la 
societat de què es tracti.» 

Article cinquè. 

El número 4t de l’article 2n de la Llei hipotecària queda 
redactat de la manera següent: 

«4t. Les resolucions judicials en què es declari la 
incapacitat legal per administrar l’absència, la mort i 
qualssevol altres per les quals es modifiqui la capacitat 
civil de les persones pel que fa a la lliure disposició dels 
seus béns.» 

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 31 de març de 1984.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

7960 LLEI 6/1984, de 31 de març, de modificació 
de determinats articles dels codis civil i de 
comerç i de les lleis hipotecàries, d’enjudi-
ciament criminal i de règim jurídic de les 
societats anònimes, sobre interdicció. 
(«BOE» 80, de 3-4-1984.)

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. 

Les disposicions del Codi civil que s’expressen a con-
tinuació queden suprimides o modificades en els termes 
següents:

1. Article 681.— En el número sisè, se suprimeix l’ex-
pressió: «... i els que estiguin patint pena d’interdicció 
civil». 

2. Article 853.— Se suprimeix la causa 4a. 
3. Article 1.700.— L’apartat 3r queda redactat així: 

«Per la mort o insolvència de qualsevol dels socis, i en el 
cas que preveu l’article 1.699». 

4. Article 1.732.— L’apartat 3r queda redactat així: 
«Per mort, fallida o insolvència del mandant o manda-
tari». 

Article segon. 

Queda suprimit l’apartat 1 de l’article 13 del Codi de 
comerç. 




