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ro 17 en llengua catalana, s’hi fa la rectificació oportuna
referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1452, segona columna, article 6, apartat 1,
paràgraf c), quarta línia, on diu: «... subdirector general...»,
ha de dir: «... subdirector general o assimilat...».

MINISTERI DE TREBALL

I ASSUMPTES SOCIALS
1483 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret

1890/1999, de 10 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament general sobre cotització
i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22
de desembre. («BOE» 21, de 25-1-2000.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
1890/1999, de 10 desembre, pel qual es modifica el
Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres
drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
2064/1995, de 22 de desembre, publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 310, de 28 de desembre
de 1999, i en el suplement número 1, de 20 de gener
de 2000, en llengua catalana, s’hi fa la rectificació opor-
tuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 13, primera columna, article 23, apar-
tat 2.G), tercera línia, on diu: «... i sens perjudici de la
condició addicional...», ha de dir: «... i sens perjudici de
la cotització addicional...».

MINISTERI D’INDÚSTRIA

I ENERGIA
1549 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret

1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s’a-
prova el Reglament sobre insta�acions nuclears
i radioactives. («BOE» 22, de 26-1-2000.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament sobre insta�acions nuclears i radioactives,
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 313,
de 31 de desembre de 1999, i en el número 1, de 20
de gener de 2000, en llengua catalana, s’hi fan les rec-
tificacions oportunes referides a la versió en llengua
catalana:

A la pàgina 200, segona columna, segon paràgraf,
última línia, on diu: : «... impacte ambiental...»; ha de
dir: «... avaluació d’impacte ambiental...» .

A la pàgina 213, primera columna, article 75, apar-
tat 1, segona línia, on diu: «... es pot interposar...»; ha
de dir: «... es pot imposar...».

A la pàgina 214, primera columna, article 81, apar-
tat 2, tercera línia, on diu: «... autoritzacions prèvia...»;
ha de dir: «... autoritzacions previstes...».

A la pàgina 214, primera columna, disposició addi-
cional tercera, apartat 2, quarta línia, on diu: «... sobre
protecció dels treballadors....»; ha de dir: «... sobre pro-
tecció operacional dels treballadors...».

A la pàgina 215, primera columna, annex I, apartat 1,
paràgraf d), primera línia, on diu: «... amb una diferència
potencial...»; ha de dir: «... una diferència de potencial...».

MINISTERI

D’ECONOMIA I HISENDA
1797 REIAL DECRET 111/2000, de 28 de gener,

pel qual es modifiquen determinats articles
del Reglament general de recaptació, aprovat
pel Reial decret 1684/1990, de 20 de desem-
bre, en matèria d’ingressos corresponents a
declaracions presentades per via telemàtica.
(«BOE» 25, de 29-1-2000.)

Aquest Reial decret modifica, en l’article únic, els arti-
cles 76 i 79 del Reglament general de recaptació, apro-
vat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre,
relatius als ingressos efectuats per mitjà de les entitats
de dipòsit que presten el servei de caixa en les dele-
gacions i administracions de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària i als ingressos efectuats per mitjà
de les entitats co�aboradores en la gestió recaptadora,
per tal d’adaptar aquests preceptes als supòsits en què
la normativa vigent exigeix la presentació de declara-
cions liquidacions o autoliquidacions per via telemàtica
i, consegüentment, la realització, si s’escau, de l’ingrés
corresponent, pel mateix sistema.

La redacció fins ara vigent obligava que, en els casos
en què hagués transcorregut més d’un mes des del ven-
ciment del termini de presentació d’una declaració liqui-
dació o autoliquidació, l’ingrés corresponent s’efectués
per mitjà de les entitats que presten el servei de caixa,
i, per tant, no es podia fer per mitjà d’entitats co�a-
boradores.

Aquesta mecànica, d’ingrés per mitjà del servei de
caixa, no és adequada al funcionament aplicable a les
empreses que, en virtut del que preveuen la disposició
final cinquena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre,
i l’Ordre de 20 de gener de 1999, estan obligades a
presentar les seves declaracions per via telemàtica.

Per tot això, la modificació que s’introdueix en els
preceptes esmentats es limita a precisar que no és obli-
gatori que l’ingrés es faci per mitjà de l’entitat que presti
el servei de caixa quan la normativa vigent obligui a
presentar l’autoliquidació per via telemàtica; d’aquesta
manera, es possibilita que l’ingrés s’efectuï, de la mateixa
manera que la presentació de l’autoliquidació, per via
telemàtica.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia
i Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 28 de gener de 2000,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament general de
recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990,
de 20 de desembre.

Es modifiquen els articles 76 i 79 del Reglament gene-
ral de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990,
de 20 de desembre, en els termes següents:

Primer.

«Article 76. Ingressos.

1. L’ingrés s’ha de fer per mitjà de les entitats
de dipòsit que presten el servei de caixa en els
casos següents:

a) Quan l’ingrés sigui un requisit previ a la pre-
sentació o la retirada de documents en la delegació
o administració de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària.


