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determine o director xeral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
Disposición transitoria terceira. Incumprimento de adiamentos de débedas anteriores ao 1 de xuño de 2004.
En caso de incumprimento de adiamentos en que,
calquera que sexa a súa data de concesión, se inclúan
débedas por cotas e conceptos de recadación conxunta
correspondentes a períodos anteriores ao 1 de xuño de
2004 ou por recursos distintos a cotas reclamados con
anterioridade a esa data, o procedemento de constrinximento que se seguirá, conforme o previsto no artigo 36
do Regulamento xeral de recadación da Seguridade
Social, incluirá os xuros devengados pendentes de
ingreso correspondentes ás citadas débedas.
As débedas xeradas por tal concepto devengarán o
xuro correspondente cando foren obxecto de novo adiamento.
Tales xuros non se exixirán respecto da débeda adiada
relativa a cotas e conceptos de recadación conxunta
devengados a partir do 1 de xuño de 2004 ou relativa a
recursos distintos de cotas cuxas reclamacións se emitisen a partir desa data, sen prexuízo da exixencia dos
xuros de demora que se devengasen desde o vencemento
dos respectivos prazos regulamentarios de ingreso, de
acordo co disposto no punto 1 do citado artigo 36 do
Regulamento xeral de recadación da Seguridade Social.
Disposición transitoria cuarta. Efectos retroactivos da
disposición adicional terceira.
O establecido na disposición adicional terceira desta
orde, sobre modificación do artigo 1 da Orde do 18 de
xaneiro de 2005, será aplicable a partir do 1 de xaneiro
dese mesmo ano 2005.
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ao establecido nesta orde e, de
modo expreso, as seguintes:
1. A disposición adicional sétima da Orde do 22 de
febreiro de 1996, pola que se desenvolve o Regulamento
xeral de recadación dos recursos da Seguridade Social
aprobado polo Real decreto 1637/1995, do 6 de outubro.
2. Os artigos 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 e 84, as disposicións adicionais segunda, sétima e oitava e a disposición
derradeira primeira da Orde do 26 de maio de 1999, pola
que se desenvolve o Regulamento xeral de recadación
dos recursos do sistema da Seguridade Social antes
citado.
Disposición derradeira primeira. Habilitación específica.
De acordo co previsto no artigo 58.1 do Regulamento
xeral de recadación da Seguridade Social, a Dirección
Xeral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social poderá
establecer e, de ser o caso, modificar os documentos de
cotización e recadación en período voluntario, ditar as
demais instrucións a que se deben ater as entidades
financeiras e outros colaboradores na xestión recadatoria, os empresarios e demais suxeitos responsables do
cumprimento da obriga de cotizar e do pagamento dos
demais recursos do sistema de Seguridade Social, modificar os prazos de opción das solicitudes de pagamento
electrónico fixados no punto 3 do artigo 31, aprobar as
claves dos diferentes contratos de traballo para efectos da
xestión da Seguridade Social, así como establecer e
modificar tanto os documentos de reclamación administrativa de débedas coa Seguridade Social, coa excepción
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das actas expedidas pola Inspección de Traballo e Seguridade Social, como os documentos relativos aos trámites
do procedemento recadatorio en vía de constrinximento,
debendo axustarse, en todo caso, ao disposto no citado
regulamento xeral e nesta orde respecto do trámite de
xestión recadatoria a que tales documentos se refiran.
Disposición derradeira segunda. Habilitación xeral.
Facúltase a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social para resolver cantas cuestións de índole xeral
se poidan suscitar en aplicación do disposto nesta orde.
Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 25 de maio de 2005.
CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Sr. Secretario de Estado da Seguridade Social

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
8987

CORRECCIÓN de erros do Real decreto 2393/2004,
do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro,
sobre dereito e liberdades dos estranxeiros en
España e a súa integración social. («BOE» 130,
do 1-6-2005.)

Advertidos erros no Real decreto 2393/2004, do 30 de
decembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei
orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración
social, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega número 2, do 1 de febreiro de
2005, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:
Na páxina 299, primeira columna, no parágrafo primeiro da parte expositiva, cuarta liña, onde di: «... disposición adicional terceira...», debe dicir: «... disposición
derradeira terceira...».
Na páxina 316, segunda columna, no artigo 46.5, na
décimo terceira liña, onde di: «...autorización, recomendarase...», debe dicir: «... solicitude, recomendarase...».
Na páxina 317, segunda columna, no artigo 50.a),
segundo parágrafo, sexta liña, onde di: «... para Ceuta e
Melilla, de acordo coa información.», debe dicir: «…para
Ceuta e Melilla, excepto nas provincias insulares, onde o
catálogo se poderá establecer para cada illa ou agrupación delas, de acordo coa información...».
Na páxina 317, segunda columna, no artigo 50.d),
onde di: «… na oferta de traballo…», debe dicir: «… na
oferta de emprego…».
Na páxina 318, primeira columna, no artigo 51.2.a),
onde di: «a) O DNI ou CIF...», debe dicir: «a) O NIF…».
Na páxina 319, primeira columna, no artigo 51.9,
derradeira liña, onde di: «... autorizou inicialmente a autorización...», debe dicir: «... concedeu inicialmente a autorización...».
Na páxina 320, primeira columna, no artigo 54.3.b),
onde di: «… nova oferta de traballo que…», debe dicir: «…
nova oferta de emprego que…».
Na páxina 324, segunda columna, no artigo 68.b),
segundo parágrafo, onde di: «… actividades lectivas,
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subscritos por…», debe dicir: «… actividades lectivas ou
outras actividades académicas, subscritos por…».
Na páxina 345, primeira columna, no artigo 149.4.a),
onde di: «… de 150 a 300 euros.», debe dicir: «… de 151 a
300 euros.».
Na páxina 347, primeira columna, no artigo 155.1,
onde di: «... orde do Ministerio do Interior...», debe dicir:
«… orde do ministro da Presidencia, por proposta dos
ministros do Interior e de Administracións Públicas...».
Na páxina 347, primeira columna, no artigo 155.2,
onde di: «... orde do ministro da Presidencia, por proposta
conxunta dos ministros do Interior e de Administracións
Públicas...», debe dicir: «... orde do ministro do Interior...».
Na páxina 348, primeira columna, no artigo 158, primeiro parágrafo, onde di: «Nos supostos…», debe dicir:
«1. Nos supostos…».
Na páxina 350, segunda columna, na disposición adicional primeira.3, segundo parágrafo, onde di: «… nos
artigos 55.a) e b)…», debe dicir: «… no artigo 55.2.a) e
b)…».
Na páxina 352, segunda columna, na disposición adicional décima, cuarta liña, onde di: «… e subdelegados do
Goberno, con base…», debe dicir: «… e subdelegados do
Goberno, baixo a dependencia funcional destes dous últimos ministerios, con base…».
Na páxina 352, segunda columna, na disposición adicional décima, sétima liña, onde di: «… e de traballo, así
como…», debe dicir: «… e de traballo, cédulas de inscrición, así como…».

MINISTERIO
DE SANIDADE E CONSUMO
9060

ORDE SCO/1591/2005, do 30 de maio, sobre o
Sistema de Información Nacional de Auga de
Consumo. («BOE» 131, do 2-6-2005.)

O Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se
establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de
consumo humano, traspuxo ao noso ordenamento xurídico a Directiva 98/83/CE, do 3 de novembro, relativa á
calidade da auga destinada ao consumo humano.
O artigo 30 do Real decreto 140/2003, establece un
sistema de información relativo ás zonas de abastecemento e control da calidade da auga de consumo humano
denominado Sistema de Información Nacional de Auga
de Consumo (SINAC). O mesmo artigo determina que a
utilización e subministración de datos en soporte informático ao SINAC será obrigatoria para todas as partes
implicadas na subministración de auga de consumo
humano. Así mesmo, no punto 3 deste mesmo artigo
facúltase a ministra de Sanidade e Consumo para o seu
desenvolvemento normativo.
O SINAC é un sistema de información sanitaria que
actualmente está sustentado por unha aplicación informática a través da internet, xestionando datos sobre as
características das zonas de abastecemento e sobre a calidade da auga de consumo humano en España.
O obxectivo principal do SINAC é identificar no ámbito
local, autonómico e nacional a calidade da auga de consumo humano e das características dos abastecementos,
mediante a carga de información, sobre zonas de abastecemento, captacións, plantas de tratamento, depósitos,
cisternas de transporte, redes de distribución, laboratorios de control, inspeccións sanitarias nos abastecemen-
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tos e calidade da auga de consumo humano, co fin de
previr os posibles riscos para a saúde derivados da posible contaminación da auga de consumo.
A explotación da información introducida no SINAC
permitirá: cumprir coa obriga de informar a Unión Europea,
detectar posibles incumprimentos e riscos para a poboación
derivados da inxestión de auga de consumo humano, facilitarlle ao cidadán información básica das zonas de abastecemento e da calidade da auga de consumo humano, e
achegarlles información ás autoridades competentes e aos
usuarios do SINAC sobre as características das infraestruturas que compoñen os abastecementos.
A información que recolle o SINAC refírese a: características das zonas de abastecemento (captacións, plantas
de tratamento, depósitos, cisternas, redes de distribución), laboratorios de control, boletíns de análise, incumprimentos e alertas hídricas, autorizacións de excepción e
inspeccións sanitarias.
Cando a aplicación estea completamente implantada,
prevense uns 40.000 usuarios profesionais a longo prazo,
pertencentes a concellos, abastecedores, laboratorios,
inspectores sanitarios, consellerías de Sanidade, Ministerio de Sanidade e Consumo.
Ademais dos usuarios profesionais, os consumidores
tamén terán acceso a un resumo da información relativa
a cada zona de abastecemento, conforme o previsto no
artigo 29 do Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro.
Por outra parte, a información recollida no SINAC permitirá realizar de maneira eficaz levar a cabo o disposto
na disposición adicional primeira, relativa aos programas
nacionais, onde se establece a necesidade de coordinación dos programas de vixilancia sanitaria destinados a
previr os posibles riscos específicos para a saúde derivados do consumo de auga.
A explotación dos datos facilitará o cumprimento do
disposto na disposición adicional quinta do Real decreto
140/2003, do 7 de febreiro, que establece a obriga de elaboraren informes periódicos sobre as características das
infraestruturas e da calidade da auga de consumo humano,
as comunidades autónomas no ámbito do seu territorio e a
Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade e Consumo, informes nacionais que lles remitirá á
Unión Europea e a outros organismos internacionais.
Por último, os datos de carácter persoal rexeranse
segundo o disposto na Orde do 21 de xullo de 1994.
Esta orde, que se dita en uso da facultade atribuída no
artigo 30.3 do Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, ten
como finalidade facilitar o efectivo cumprimento do
citado real decreto.
Na súa elaboración foron oídos os sectores e organismos afectados, e consultadas as comunidades autónomas.
Na súa virtude, dispoño:
Primeiro. Obxecto.–Esta disposición ten como
obxecto desenvolver o Real decreto 140/2003, do 7 de
febreiro, no relativo ao sistema de información nacional
de auga de consumo SINAC, describindo as súas características xerais e as particularidades da aplicación informática a través da internet que lle dá soporte, co fin de coñecer e previr os posibles riscos para a saúde da poboación
provocados pola contaminación da auga.
Segundo. Ámbito de aplicación.
1. Esta disposición será de aplicación a toda zona de
abastecemento ou partes dela, definida no punto 21 do
artigo 2, do Real decreto 140/2003, que:
a) Distribúa como media diaria anual máis de 10
metros cúbicos de auga de consumo humano recollida
nas alíneas a) e b) do punto 1 do artigo 2 do Real decreto
140/2003.
b) Distribuíndo menos de 10 metros cúbicos diarios
como media diaria anual, teña unha actividade comercial
ou pública recollida nas alíneas b) e c) do punto 1 do

