
Suplement núm. 7 Any 1985 267

Aquest Reial decret no s’ha pogut fer extensiu als 
notaris, atès que una norma de rang jeràrquic superior, 
l’article 30 de la Llei orgànica del notariat, de 28 de maig 
de 1982, ho impedia. Això obliga a dictar aquesta norma 
de rang legal per assolir l’objectiu pretès.

Article primer

Els instruments públics autoritzats per notari fan fe en 
tot el territori nacional, sense necessitat de legalització.

Article segon

Queda derogat l’article 30 de la Llei de 28 de maig de 
1862, del notariat, i totes les altres normes que s’oposin a 
la present Llei.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 19 de desembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

  El President del Govern, 

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

26579 LLEI 43/1985, de 19 de desembre, per la qual 
se suprimeix l’exigència de la legalització de 
la signatura dels notaris en les escriptures 
que hagin de tenir efecte fora de l’àmbit terri-
torial del col·legi notarial al qual pertanyen. 
(«BOE» 305, de 21-12-1985.)

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.

El programa d’actuacions de l’Administració de l’Estat 
amb vista a la simplificació de tràmits administratius inclou, 
entre altres objectius, la supressió de la legalització de la 
signatura dels notaris en les escriptures que hagin de tenir 
efecte fora de l’àmbit territorial del col·legi notarial al qual 
pertanyen, objectiu ja assolit respecte de les escriptures 
autoritzades pels agents diplomàtics i consulars quan 
actuen en funcions notarials, atès que el Reial decret 
510/1985, de 6 de març, ha suprimit la legalització que per a 
aquests agents preveia l’article 17 de l’annex 3r del Regla-
ment notarial aprovat pel Decret de 2 de juny de 1944.


