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CAPÍTULO III

Obtención e disposición de información sobre recursos

humanos do sector público estatal

Artigo 20. Ámbito e natureza da información.

1. En cumprimento do previsto na disposición derra-
deira cuarta da Lei 13/1996, do 30 de decembro, de
medidas fiscais, administrativas e da orde social, o Rexis-
tro Central de Persoal disporá da información necesaria
a que se refire a devandita disposición, para o mellor
coñecemento dos recursos humanos do sector público
estatal e da súa evolución.

2. Para tal efecto, enténdese por información nece-
saria aquela que, sen conter datos de persoas identi-
ficadas ou identificables, recolla periodicamente o núme-
ro de efectivos do sector público estatal, a súa distri-
bución, o seu custo, a procedencia das altas, a causa
das baixas e aqueloutros indicadores que poidan pre-
cisarse para o cumprimento dos fins indicados no núme-
ro anterior.

Artigo 21. Obtención da información.

1. O Rexistro Central de Persoal obterá a informa-
ción indicada no artigo anterior do seguinte modo:

a) A correspondente ós recursos humanos com-
prendidos no seu ámbito de inscrición, a partir dos datos
contidos no propio Rexistro, complementados, de ser
preciso, por aquela información adicional que puidese
solicitarse ós órganos xestores correspondentes.

b) A información acerca dos recursos humanos non
comprendidos dentro do ámbito de inscrición do Rexis-
tro, mediante remisións trimestrais por parte dos órganos
responsables dos recursos humanos dos ministerios,
organismos e entidades do sector público estatal.

2. O Rexistro Central de Persoal establecerá os for-
matos e contidos detallados ós que deberán axustarse
as remisións trimestrais de información, así como os
soportes e medios de transmisión que deberán utilizarse.

3. Os órganos responsables dos recursos humanos
dos ministerios, organismos e entidades do sector públi-
co estatal serán responsables da exactitude da infor-
mación achegada.

4. O Ministerio de Administracións Públicas poderá
establecer con outras administracións convenios para
intercambiar información sobre recursos humanos, co
fin de poder dispor da información indicada no artigo
anterior para a totalidade do sector público.

Artigo 22. Destinatarios da información.

O Rexistro Central de Persoal porá esta información
á disposición dos órganos responsables da análise e
seguimento da evolución dos recursos humanos e o seu
custo, para o cumprimento dos fins que teñan enco-
mendados, e especialmente da Comisión Interministerial
de Recursos Humanos do Sector Público Estatal, creada
na disposición derradeira cuarta da Lei 13/1996, do 30
de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da
orde social.

(Este real decreto inclúese tendo en conta a corrección de erros publicada

no «Boletín Oficial del Estado» número 29, de data 3 de febreiro de 2000.)

MINISTERIO

DE ECONOMÍA E FACENDA

1797 REAL DECRETO 111/2000, do 28 de xaneiro,
polo que se modifican determinados artigos
do Regulamento xeral de recadación, apro-
bado polo Real decreto 1684/1990, do 20
de decembro, en materia de ingresos corres-
pondentes a declaracións presentadas por vía
telemática. («BOE» 25, do 29-1-2000.)

O presente real decreto modifica, en artigo único,
os artigos 76 e 79 do Regulamento xeral de recadación,
aprobado por Real decreto 1684/1990, do 20 de
decembro, relativos ós ingresos realizados a través das
entidades de depósito que prestan o servicio de caixa
nas delegacións e administracións da Axencia Estatal
de Administración Tributaria e ós ingresos realizados a
través das entidades colaboradoras na xestión recada-
toria, con obxecto de adaptar estes preceptos ós supos-
tos en que a normativa vixente esixe a presentación
de declaracións-liquidacións ou autoliquidacións por vía
telemática e, por conseguinte, a realización, se é o caso,
do correspondente ingreso, polo mesmo sistema.

A redacción ata agora vixente obrigaba a que, nos
supostos en que transcorrese máis dun mes desde o
vencemento do prazo de presentación dunha declara-
ción-liquidación ou autoliquidación, o correspondente
ingreso se efectuase a través das entidades que prestan
o servicio de caixa, sen que este puidese realizarse, polo
tanto, a través de entidades colaboradoras.

Esta mecánica, de ingreso a través do servicio de
caixa, non resulta adecuada ó funcionamento aplicable
ás empresas que, en virtude do previsto na disposición
derradeira quinta da Lei 66/1997, do 30 de decembro,
e na Orde do 20 de xaneiro de 1999, resultan obrigadas
a presenta-la súas declaracións por vía telemática.

Por isto, a modificación que se introduce nos citados
preceptos limítase a precisar que non será obrigatorio
que o ingreso se efectúe a través da entidade que preste
o servicio de caixa cando a normativa vixente obrigue a
presenta-la autoliquidación por vía telemática; deste xei-
to, posibilítase que o ingreso se realice, o mesmo que
a presentación da autoliquidación, por vía telemática.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Economía
e Facenda, de acordo co Consello de Estado e logo de
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 28 de xaneiro de 2000,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Regulamento xeral de
recadación, aprobado polo Real decreto 1684/1990,
do 20 de decembro.

Modifícanse os artigos 76 e 79 do Regulamento xeral
de recadación, aprobado polo Real decreto 1684/1990,
do 20 de decembro, nos seguintes termos:

Primeiro.

«Artigo 76. Ingresos.

1. Realizarase o ingreso a través das entidades
de depósito que prestan o servicio de caixa nos
seguintes casos:

a) Cando o ingreso sexa requisito previo á pre-
sentación ou retirada de documentos na delegación
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ou administración da Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

b) Cando correspondan a liquidacións que
deban ser practicadas ou revisadas na delegación
ou administración da Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, previamente ó seu ingreso, ou
fosen extraviados ou inutilizados os documentos
de ingreso.

c) Cando correspondan a declaracións-liquida-
cións ou autoliquidacións desde o vencemento do
prazo de presentación das cales transcorrese máis
dun mes, agás o disposto no parágrafo c) do núme-
ro 1 do artigo 79 deste regulamento.

d) Cando se realicen ingresos parciais por se
ter recorrido contra o resto da débeda, por se teren
efectuado compensacións parciais ou por outras
razóns legalmente admisibles.

e) Cando correspondan a ingresos en efectivo
nas sucursais da Caixa Xeral de Depósitos.

f) Cando, debendo presentarse cunha etiqueta
identificativa adherida, non cumpran este requisito.

g) Excepcionalmente, cando existan razóns
xustificadas para admitir ingresos que deban pro-
ducir efectos noutras delegacións da Axencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

h) Nos demais casos en que así o estableza
o Ministerio de Economía e Facenda.

2. Os ingresos realizaranse de luns a venres,
excepto os días non laborables para a delegación
ou administración da Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. Os vencementos que coincidan
cun sábado quedan trasladados ó primeiro día hábil
seguinte.»

Segundo.

«Artigo 79. Ingresos.

1. Os debedores á Facenda Pública, teñan ou
non contas abertas nas entidades colaboradoras,
deberán ingresar nelas as seguintes débedas:

a) As que resulten de declaracións-liquidacións
formuladas nos modelos regulamentariamente
establecidos.

b) As notificadas ós obrigados ó pagamento
como consecuencia de liquidacións practicadas
pola Administración, tanto en período voluntario
como en executiva.

c) As que correspondan a declaracións ou auto-
liquidacións para as que a presentación por vía tele-
mática veña esixida pola normativa vixente, cando
transcorrese máis dun mes desde o vencemento
do prazo de presentación.

d) Calquera outra que determine o Ministerio
de Economía e Facenda.

2. As entidades colaboradoras non se respon-
sabilizarán da exactitude dos datos consignados
polos contribuíntes, excepto da do número de iden-
tificación fiscal do declarante, e deberán admiti-los
ingresos sen consideración do posible vencemento
dos prazos de recadación.

3. Non obstante, non poderán ser admitidas
polas entidades colaboradoras as seguintes ope-
racións:

a) Os ingresos a que se refire o artigo 76 deste
regulamento.

b) Os ingresos correspondentes a declara-
cións-liquidacións e documentos de ingreso respec-
to dos cales o Ministerio de Economía e Facenda
establecese que se deben presentar nas entidades
colaboradoras cunha etiqueta adherida na que
consten os datos identificativos dos obrigados ó
pagamento, que non cumpran ese requisito.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 28 de xaneiro de 2000.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno

e ministro de Economía e Facenda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

3009 REAL DECRETO 198/2000, do 11 de febreiro,
polo que se modifica o Real decreto
280/1994, do 18 de febreiro, polo que se
establecen os límites máximos de residuos de
praguicidas e o seu control en determinados
productos de orixe vexetal. («BOE» 39,
do 15-2-2000.)

O Real decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo
que se establecen os límites máximos de residuos de
praguicidas e o seu control en determinados productos
de orixe vexetal, incorpora ó ordenamento xurídico inter-
no a Directiva do Consello 90/642/CEE, do 27 de
novembro, relativa á fixación de contidos máximos de
residuos en determinados productos de orixe vexetal,
incluídas as froitas e hortalizas, incorporando así mesmo
as Directivas 76/895/CEE, do 23 de novembro, relativa
á fixación dos contidos máximos de residuos de pra-
guicidas nas froitas e hortalizas, e 86/362/CEE, do 24
de xullo, relativa á fixación de contidos máximos para
os residuos de praguicidas nos cereais.

A Directiva 97/41/CE, do Consello, do 25 de xuño,
pola que se modifican as directivas 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, relativas á
fixación dos contidos máximos de residuos de pragui-
cidas nas froitas e hortalizas, nos cereais, nos productos
alimenticios de orixe animal e en determinados produc-
tos de orixe vexetal, incluídas as froitas e hortalizas, res-
pectivamente, introduciu, nas citadas directivas, impor-
tantes novidades, a incorporación das cales require modi-
fica-lo Real decreto 280/1994. Posteriormente, pola
Directiva 1999/65, do 24 de xuño, sobre a mesma mate-
ria, rectificáronse os prazos de remisión de certos infor-
mes á Comisión Europea.

O presente real decreto, polo que se incorporan ó
ordenamento xurídico interno a Directiva 97/41/CE, par-
cialmente, en canto afecta a productos vexetais e pro-
ductos de orixe vexetal, e as rectificacións de prazos
establecidos pola Directiva 1999/65/CE, díctase ó abei-
ro do disposto polo artigo 149.1.16.a da Constitución,
que lle atribúe ó Estado a competencia exclusiva no refe-
rente a bases e coordinación xeral da sanidade, e o arti-
go 40.2 da Lei xeral de sanidade.

Na súa elaboración foron consultadas as comunida-
des autónomas e os sectores afectados, foi sometido
a informe da Comisión Interministerial para a Ordenación
Alimentaria. Así mesmo, conta co informe favorable do
Ministerio de Administracións Públicas.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo,
de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación
do Consello de Ministros na súa reunión do día 11 de
febreiro de 2000,


