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3. A Tesouraría Xeral da Seguridade Social 
poderá autorizar outros medios de pagamento 
cando existan razóns de interese xeral que así o 
aconsellen.

4. A elección inicial do medio e da entidade 
colaboradora no pagamento das prestacións formu-
larase conxuntamente coa solicitude de prestación 
de que se trate.

4.1 As solicitudes de cambio do medio e da 
entidade colaboradora no pagamento poderanse 
formular en calquera momento ante a entidade xes-
tora que recoñeceu a prestación ou ante a Tesouraría 
Xeral da Seguridade Social.

4.2 O pagamento da pensión e demais presta-
cións económicas periódicas a través do novo 
medio de pagamento ou da nova entidade colabora-
dora elixidos efectuarase a partir do primeiro día 
hábil do segundo mes seguinte a aquel en que se 
formulase a solicitude do cambio.

5. Para a determinación do día hábil a que se 
refire o artigo 15 do Regulamento xeral da xestión 
financeira da Seguridade Social terase en conta o 
disposto no artigo 5.3 desta orde».

Dous. O punto 1 do artigo 17 queda redactado nos 
seguintes termos:

«1. Unha vez elixida a entidade financeira 
pagadora da súa prestación ou a agrupación ou aso-
ciación de tales entidades, os pensionistas e outros 
perceptores de prestacións económicas periódicas 
poderán optar entre o cobramento directo por por-
telo ou o aboamento en conta. Neste último caso, a 
conta ou cartilla aberta para o efecto poderá adop-
tar, á elección da entidade financeira, algunha das 
modalidades seguintes:

a) Conta corrente ou cartilla de aforro res-
trinxida, de titularidade do perceptor e necesaria-
mente individual, coa única finalidade do aboa-
mento da pensión e de disposición exclusiva polo 
titular.

b) Conta corrente ou cartilla de aforro ordina-
rias, de titularidade do perceptor, que poderá ser 
individual ou conxunta, na que figure o beneficiario 
ou, se for o caso, o seu representante legal como un 
dos seus titulares. Neste suposto, a entidade finan-
ceira deberase facer responsable da devolución á 
Tesouraría Xeral da Seguridade Social das mensua-
lidades que se puidesen aboar correspondentes ao 
mes ou meses seguintes ao da data de extinción, 
por falecemento, do dereito á prestación de que se 
trate, sen prexuízo do dereito da entidade financeira 
a repetir o importe das prestacións devoltas á 
Tesouraría Xeral da Seguridade Social de quen as 
percibise indebidamente. Todo isto enténdese sen 
prexuízo, así mesmo, do dereito da Seguridade 
Social a descontar o importe das prestacións indebi-
damente percibidas ou a exixir o seu reintegro direc-
tamente de quen as percibise indebidamente nos 
termos establecidos con carácter xeral, cos efectos 
procedentes respecto da entidade financeira que as 
devolvese á Tesouraría Xeral».

Disposición transitoria única. Graduados sociais e 
administradores de residencias de pensionistas inscri-
tos no Rexistro de Colaboradores na Xestión de Ingre-
sos e Pagamentos do sistema da Seguridade Social.

Os graduados sociais e os administradores de resi-
dencias de pensionistas da Seguridade Social, así como 
calquera outro colaborador distinto ás entidades financei-
ras que, na data de entrada en vigor desta orde, estivesen 

inscritos no Rexistro de Colaboradores na Xestión de 
Ingresos e Pagamentos do sistema da Seguridade Social, 
poderán seguir colaborando no pagamento das pensións 
e doutras prestacións económicas periódicas da Seguri-
dade Social que actualmente xestionan, conforme o 
artigo 18 da Orde do 22 de febreiro de 1996, para a aplica-
ción e desenvolvemento do Regulamento xeral da xestión 
financeira da Seguridade Social, sen que poidan asumir o 
pagamento de novas prestacións a partir desa data.

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Queda derrogado o artigo 18 da Orde do 22 de febreiro 
de 1996, para a aplicación e o desenvolvemento do Regu-
lamento xeral da xestión financeira da Seguridade Social, 
sen prexuízo do previsto na disposición transitoria única, 
así como cantas outras disposicións de igual ou inferior 
rango se opoñan ao establecido nesta orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de marzo de 2007.–O ministro de Traballo e 
Asuntos Sociais, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

XEFATURA DO ESTADO
 6720 CORRECCIÓN de erros da Lei orgánica 1/2007, 

do 28 de febreiro, de reforma do Estatuto 
de autonomía das Illes Balears. («BOE» 77, 
do 30-3-2007.)

Advertidos erros na publicación da Lei orgánica 1/2007, 
do 28 de febreiro, de reforma do Estatuto de autonomía 
das Illes Balears, publicada no «Boletín Oficial del Estado», 
suplemento número 6 en lingua galega, do 16 de marzo 
de 2007, procédese a efectuar as oportunas rectifica-
cións:

Na páxina 892, primeira columna, no artigo 55, 
número 4, a referencia feita ao artigo 53.5 debe enten-
derse feita ao 54.5.

Na páxina 892, primeira columna, no artigo 56.3, a 
referencia feita ao artigo 53 debe entenderse feita ao 54.

Na páxina 896, segunda columna, no artigo 85.1, a 
referencia feita ao artigo 29 debe entenderse feita ao 31.

Na páxina 896, segunda columna, no artigo 85.2, a 
referencia feita ao artigo 30 debe entenderse feita ao 32.

Na páxina 897, primeira columna, no artigo 92, a refe-
rencia feita ao artigo 76 debe entenderse feita ao 77.

Na páxina 900, segunda columna, no artigo 126.2, a 
referencia feita á disposición transitoria oitava debe 
entenderse feita á disposición transitoria novena.

Na páxina 905, primeira columna, na disposición tran-
sitoria sexta.2, a referencia feita ao artigo 70 debe enten-
derse feita ao artigo 71.

Na páxina 905, segunda columna, na disposición tran-
sitoria sexta.5, a referencia feita á disposición transitoria 
quinta debe entenderse feita á disposición transitoria 
sexta.

Suprímese o número 48 do artigo 30 e renuméranse 
os números seguintes como 48, 49, 50 e 51, respectiva-
mente.

Suprímese o número 2 do artigo 68 e queda o pri-
meiro parágrafo sen numeración. 


