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En ningún destes casos se establecerán restriccións de
tipo xeográfico, sectorial ou profesional.

Non obstante, se acreditan teren sido titulares dun
permiso de traballo e residencia, concederáselles un per-
miso do tipo máis favorable ó que tivesen.

2.o Permiso de residencia dun ano de duración. Non
obstante, se acreditan teren sido titulares dun permiso
previo de residencia, concederáselles un permiso do tipo
máis favorable ó que tivesen.

2. Ós familiares a que se refire o punto 4 do artigo 1,
concederáselles tarxeta de residente en réxime comu-
nitario por cinco anos.

Artigo 6. Seguimento do proceso.

1. A Comisión Interministerial de Estranxeiría coor-
dinará o seguimento das actuacións relativas ó proceso,
e de forma especial as relativas á explicación e difusión
do proceso, así como para a preparación dos mecanis-
mos que permitan coñece-lo perfil e os datos estatísticos,
trala súa conclusión.

2. A Comisión de Fluxos Migratorios, Promoción e
Integración Social dos Inmigrantes e Refuxiados, dele-
gada da Comisión Interministerial de Estranxeiría, terá
como funcións a dirección e supervisión do procede-
mento sinalado para a concesión dos permisos de tra-
ballo e residencia, e a elaboración de orientacións para
a resolución de solicitudes.

3. A Comisión de Réxime de Estranxeiría, delegada
da Comisión Interministerial de Estranxeiría, terá como
funcións a dirección e supervisión do procedemento sina-
lado para a concesión dos permisos ou tarxetas de resi-
dencia, e a elaboración de orientacións para a resolución
de solicitudes.

4. A Comisión Interministerial de Estranxeiría infor-
mará periodicamente o Foro para a Integración Social
dos Inmigrantes sobre as características do proceso de
regularización previsto neste real decreto, así como sobre
o seu desenvolvemento.

Disposición adicional primeira. Facultades de execu-
ción e desenvolvemento.

Autorízanse os órganos competentes dos ministerios
afectados para que adopten as medidas e dicten as ins-
truccións necesarias para a execución e desenvolvemen-
to deste real decreto.

Disposición adicional segunda. Réxime regulador das
limitacións xeográficas, sectoriais e de actividade dos
permisos.

As limitacións de carácter xeográfico, sectorial ou de
actividade dos permisos de traballo b ou d inicial ou B
ou D renovado, que se encontren en vigor na data de
entrada en vigor deste real decreto, quedarán sen efecto.

Os permisos de traballo b ou d inicial que se concedan
baseándose en solicitudes presentadas con anteriorida-
de á entrada en vigor deste real decreto, non terán limi-
tacións de carácter xeográfico, sectorial ou de actividade.

Disposición adicional terceira. Renovación dos permi-
sos de traballo e residencia.

Para a renovación dos permisos de traballo e resi-
dencia que estean en vigor na data de entrada en vigor
deste real decreto, non se terán en conta as circuns-
tancias previstas no punto 2 do artigo 78 do vixente

regulamento de execución da Lei orgánica 7/1985, apro-
bado polo Real decreto 155/1996.

Nesta renovación, os titulares dun permiso b inicial
obterán un permiso C, os dun permiso d inicial obterán
un permiso E, e os titulares dun permiso B renovado
ou D renovado, C ou E, recibirán un permiso permanente.

Disposición adicional cuarta. Taxa de expedición dos
permisos de traballo.

A taxa polos permisos de traballo por conta propia
expedidos como consecuencia da aplicación deste real
decreto queda fixada en 500 pesetas.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid o 18 de febreiro de 2000.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente primeiro do Goberno

e ministro da Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

(Este real decreto inclúese tendo en conta a corrección de erros publicada
no «Boletín Oficial del Estado» número 59, de data 9 de marzo de 2000.)

MINISTERIO DE XUSTIZA

3842 REAL DECRETO 193/2000, do 11 de febreiro,
de modificación de determinados artigos do
Regulamento do Rexistro Civil en materia rela-
tiva ó nome e apelidos e orde deles.
(«BOE» 49, do 26-2-2000.)

A Lei 40/1999, do 5 de novembro, deulle unha nova
redacción ós artigos 109 do Código Civil e 54 e 55
da Lei do Rexistro Civil na materia relativa ó nome e
apelidos e á orde destes. A disposición derradeira da
mesma lei encoméndalle ó Gobierno a modificación, nun
prazo de tres meses, do Regulamento do Rexistro Civil
no que resulte necesario para adecualo ó previsto na
dita lei.

A finalidade do presente real decreto é esencialmente
a do cumprimento estricto deste mandato legal.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Xustiza,
de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación
do Consello de Ministros na súa reunión do día 11 de
febreiro de 2000,

D I S P O Ñ O :

Artigo único.

Os artigos do Regulamento do Rexistro Civil, apro-
bado por decreto do 14 de novembro de 1958, que
se relacionan a continuación, terán a seguinte redacción:

«Artigo 192.

Non se poderán impoñer máis de dous nomes
simples ou de un composto. Cuando se impoñan
dous nomes simples, estes uniranse por un guión
e ambos se escribirán con maiúscula inicial.
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Considérase que prexudican obxectivamente a
persoa os nomes propios que, por si ou en com-
binación cos apelidos, resultan contrarios ó decoro.

A substitución do nome propio polo seu equi-
valente onomástico en calquera das linguas espa-
ñolas requirirá, se non fose notorio, que se acredite
polos medios oportunos esta equivalencia e a grafía
correcta do nome solicitado».

«Artigo 194.

Se a filiación está determinada por ámbalas dúas
liñas e a salvo a opción prevista no artigo 109
do Código Civil, o primeiro apelido dun español
é o primeiro do pai e o segundo apelido o primeiro
dos persoais da nai, aínda que sexa estranxeira».

«Artigo 198.

A inversión de apelidos dos maiores de idade
poderá formalizarse mediante simple declaración
ante o encargado do Rexistro Civil do domicilio e
non produce efecto mentres non se inscriba.

O mesmo réxime rexe para a regularización orto-
gráfica dos apelidos para adecualos á gramática
e fonética da lingua española correspondente. Can-
do non fose un feito notorio, deberá acreditarse
polos medios oportunos que o apelido pertence
a unha lingua vernácula e a súa grafía exacta neste
idioma».

Disposición transitoria única.

Se no momento de entrar en vigor a Lei 40/1999,
do 5 de novembro, os pais tiveran fillos fillos menores
de idade dun mesmo vínculo poderán, de común acordo,
decidi-la anteposición do apelido materno para tódolos
irmáns. Se tales fillos menores de idade cumpriron os
doce anos, a alteración da orde dos seus apelidos requi-
rirá a súa audiencia e aprobación en expediente rexistral
da competencia do Ministerio de Xustiza.

Disposición derradeira única.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte
ó da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 11 de febreiro de 2000.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Xustiza,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

XEFATURA DO ESTADO

4214 CORRECCIÓN de erratas da Lei 55/1999, do
29 de decembro, de medidas fiscais, admi-
nistrativas e da orde social. («BOE» 54,
do 3-3-2000.)

Advertidas erratas no texto da Lei 55/1999, do 29
de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da
orde social, publicada no «Boletín Oficial del Estado»
suplemento número 1 en lingua galega, do 20 de xaneiro
de 2000, procédese a efectua-las oportunas modifica-
cións:

Na páxina 132, primeira columna, artigo 16, punto
tres, segundo parágrafo, cuarta liña, onde di: «... que efec-
túen, en cumprimento dos...», debe dicir: «... que efectúen
en cumprimento dos...».

Na páxina 148, segunda columna, artigo 63, punto
catro, parágrafo 2), terceira liña, onde di: «... uso dos
prezos e suxeición...», debe dicir: «... uso dos predios e
suxeición...».

Na páxina 162, segunda columna, disposición adi-
cional trixésimo cuarta, número 1, sétimo parágrafo,
quinta liña, onde di: «... disposicións que se relacionan
no anexo I desta lei.», debe dicir: «... disposicións vixentes
no momento en que se practicaron as correspondentes
liquidacións.».


