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Article segon.
L’Administració de l’Estat està legitimada per recórrer, 

davant la jurisdicció contenciosa administrativa, contra 
les disposicions generals i actes emanats de l’Administració 
de les comunitats autònomes i entitats subjectes a la 
tutela d’aquestes.

Article tercer.
Les comunitats autònomes poden impugnar les dis-

posicions de caràcter general que, dictades per l’Adminis-
tració de l’Estat, afectin l’àmbit de la seva autonomia.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Mentre subsisteixin els actuals règims provisionals 

d’autonomia, són aplicables als ens preautonòmics i a 
l’Estat respecte d’aquests els criteris establerts en aquesta 
Llei per a les comunitats autònomes.

DISPOSICIÓ FINAL
Queden derogats tots els preceptes que s’oposin al 

que disposa aquesta Llei, que entra en vigor el dia de la 
publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, cinc d’octubre de mil 
nou-cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO SOTELO Y BUSTELO 

 24157 LLEI 35/1981, de 5 d’octubre, sobre modificació 
de l’article 20 de la Llei del Registre Civil. 
(«BOE» 250, de 19-10-1981.)

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 únic.
L’article vint de la Llei reguladora del Registre Civil, de 

vuit de juny de mil nou-cents cinquanta-set, queda redac-
tat d’ara endavant de la manera següent:

«Les inscripcions principals amb els seus assenta-
ments marginals es traslladen, a petició de les persones 
que hi tinguin un interès qualificat, en els casos 
següents:

Primer.–Les de naixement, al Registre del domicili del 
nascut o dels seus representants legals.

Segon.–Les de matrimoni, al Registre del domicili dels 
cònjuges.

Tercer.–Les referents a defuncions esdevingudes en el 
curs d’un viatge, al Registre de l’últim domicili conegut 
del difunt.

Quart.–Les practicades en el Registre Central per 
imposició del Registre competent, en aquest últim Regis-
tre, una vegada desapareguda la impossibilitat.

En tot cas, un cop fet el trasllat, queden sense vigència 
els assentaments de procedència, que s’han de cancel·lar 
fent referència als nous assentaments.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

S’han de determinar per reglament les circumstàncies 
que han de concórrer per efectuar successius trasllats 
d’inscripcions a partir del primer, així com les condicions 
en què s’han d’efectuar la inscripció i el trasllat.»

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, cinc d’octubre de mil 
nou-cents vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

25100  LLEI 37/1981, de 9 d´octubre, relativa a modifi-
cació de denominació i funcions del cos de 
zeladors de ports francs de les Canàries. 
(«BOE» 258, de 28-10-1981.)

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.
El cos especial de zeladors dels ports francs depen-

dents del Ministeri d’Hisenda es denomina d’ara endavant 
cos especial d’auxiliars d’intervenció de ports francs de 
les Canàries.

Article segon.
Li corresponen les funcions següents, sens perjudici 

de les atribuïdes a altres cossos de l’Administració civil 
de l’Estat:

a) Visites d’entrada als vaixells i recollida de la docu-
mentació reglamentària.

b) Vigilància permanent a bord dels vaixells, en els 
casos en què així ho acordi l’Administració de ports francs 
respectiva.

c) Vigilància i confrontació als molls on les mercade-
ries es carreguen i descarreguen, i tenir cura que no se 
n’aixequi cap sense autorització prèvia. Així com la com-
provació procedent en l’embarcament i desembarcament 
de viatgers.

d) Acompanyar fins als magatzems de l’Administració 
i dipòsits comercials les mercaderies que s’hi destinin.

e) Auxiliar en les intervencions dels ports francs de 
les Canàries en els serveis burocràtics i de gestió, i dur a 
terme els treballs de mecanografia, taquigrafia, despatx 
de correspondència, càlcul senzill, maneig de màquines i 
altres de similars.

f) Les altres de naturalesa anàloga que els encomani 
el Ministeri d’Hisenda.

Article tercer.
U. Per a l’ingrés al cos esmentat és necessari estar 

en possessió del títol d’ensenyança general bàsica.
Dos. Per a aquests funcionaris es fixa el nivell de 

proporcionalitat quatre i el coeficient u coma noranta, a 
efectes retributius.


