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ble acreditar de modo que faga fe datos persoais incorpo-
rados aos documentos de identidade dos que teñan a 
condición de interesado, o órgano instrutor poderá com-
probar tales datos mediante un sistema de verificación de 
datos de identidade. En todo caso será preciso o consen-
timento do interesado para que os seus datos de identi-
dade persoal poidan ser consultados por este sistema 
polo órgano instrutor, debendo constar este consenti-
mento na solicitude de iniciación do procedemento ou en 
calquera outra comunicación posterior. Para tal efecto, a 
prestación do consentimento do interesado poderase 
facer constar expresamente no recibo de presentación da 
solicitude.

Se da comprobación efectuada resultar algunha dis-
cordancia cos datos facilitados polo propio interesado, o 
órgano instrutor estará facultado para realizar as actua-
cións procedentes para aclarala.

En calquera caso, se o interesado non prestar o seu 
consentimento deberá presentar fotocopia do documento 
ou tarxeta de identidade correspondente. A non-presenta-
ción daquela será causa para facerlle requirimento, de 
conformidade co disposto no artigo 71.1 da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo 
común.

Disposición transitoria primeira. Réxime transitorio.

Até a data en que estea plenamente operativo o sis-
tema a que se refire a disposición derradeira primeira, o 
órgano instrutor poderá solicitar a presentación de foto-
copia do documento nacional de identidade ou do docu-
mento acreditativo da identidade ou tarxeta equivalente 
expedida polas autoridades españolas no caso de 
estranxeiros residentes en España, nos casos a que se 
refire o número 3 do artigo único.

Disposición transitoria segunda. Procedementos de 
comprobación formal ou pública dos datos de identi-
dade.

Nos procedementos en que as fotocopias de docu-
mentación acreditativa da identidade, remitidas en sobres 
cerrados, deban ser comprobadas ou cotexadas en actos 
formais ou públicos de apertura dos sobres, seguirase 
requirindo a presentación das mesmas fotocopias en 
canto non se habiliten medios que permitan a súa com-
probación ou verificación no desenvolvemento de tales 
actos.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas normas contradigan ou se 
opoñan ao disposto neste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Sistema de verificación 
de datos de identidade.

O establecemento da configuración, características, 
requisitos e procedementos de acceso ao sistema de veri-
ficación de datos de identidade, así como a data en que 
este sistema estará plenamente operativo, levarase a 
cabo mediante orde, por proposta conxunta dos minis-
tros do Interior e de Administracións Públicas. A partir 
desa data non se poderá exixir na Administración xeral do 
Estado, e nos organismos públicos vinculados ou depen-
dentes daquela, a presentación de fotocopias do docu-
mento nacional de identidade ou do documento acredita-
tivo da identidade ou tarxeta equivalente expedida polas 
autoridades españolas no caso de estranxeiros residentes 
en España, sen prexuízo do previsto no artigo único deste 
real decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 28 de abril de 2006.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 8149 REAL DECRETO 523/2006, do 28 de abril, polo 
que se suprime a exixencia de presentar o cer-
tificado de empadroamento como documento 
probatorio do domicilio e residencia nos proce-
dementos administrativos da Administración 
xeral do Estado e dos seus organismos públi-
cos vinculados ou dependentes. («BOE» 110, 
do 9-5-2006.)

Este real decreto forma parte do conxunto de iniciati-
vas do Goberno encamiñadas a potenciar a prestación de 
servizos administrativos ao cidadán mediante a utiliza-
ción das tecnoloxías da información, tanto se se trata de 
exercer competencias propias da Administración xeral do 
Estado, como nos casos en que a prestación do servizo 
require a participación de diversas administracións, a tra-
vés, nestes supostos, dos instrumentos de cooperación 
interadministrativa previstos polo noso ordenamento 
xurídico.

O albo de todas estas iniciativas de modernización 
administrativa, entendida no seu máis axustado signifi-
cado, é dar resposta á demanda cidadá de que as vías de 
relación coa Administración xeral do Estado se simplifi-
quen e, en consecuencia, resulte máis sinxelo obter os 
resultados que se esperan desa relación.

Un dos medios máis directos para obter estes resulta-
dos é evitar que os cidadáns presenten documentos que 
xa se encontran en poder da Administración, tal como 
estableceu no seu artigo 35.f) a Lei 30/1992, do 26 de nov-
embro, de réxime xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común, utilizando para 
isto os medios telemáticos, conforme as previsións do 
Real decreto 209/2003, do 21 de febreiro, que regula as 
condicións para a utilización de medios telemáticos en 
substitución da presentación de certificados por parte dos 
cidadáns.

Non obstante, até o de agora existiron dificultades 
funcionais ou organizativas que impedían facer efectivo 
este dereito, como é o caso dos certificados de empadro-
amento emitidos polo Concello do municipio de residen-
cia, para efectos de acreditar os datos de domicilio do 
cidadán.

Na actualidade, grazas aos medios telemáticos, infor-
máticos e electrónicos con que conta a Administración 
xeral do Estado, este requisito de presentación do certifi-
cado poderá ser substituído pola consulta ao sistema de 
verificación de datos de residencia, cos mesmos efectos 
probatorios.

Por isto, mediante este real decreto suprímese a 
exixencia de xuntar a calquera escrito, comunicación ou 
formulario dun procedemento tramitado pola Administra-
ción xeral do Estado e polos organismos públicos vincula-
dos ou dependentes dela, un certificado de empadroa-
mento probatorio dos datos de domicilio e residencia que 
xa constan no escrito de solicitude. Será o órgano admi-
nistrativo responsable da tramitación do procedemento o 
que debe consultar as propias bases de datos da Adminis-
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tración xeral do Estado, a fin de comprobar os datos de 
domicilio fornecidos polo cidadán na súa solicitude. 
Cando o cidadán non figure nas súas bases ou os datos 
de domicilio non sexan coincidentes, o propio órgano 
administrativo solicitará o certificado de empadroamento 
ao concello correspondente.

Na preparación deste real decreto pedíronse informes 
do Consello Superior de Administración Electrónica e da 
Axencia de Protección de Datos.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Econo-
mía e Facenda e de Administracións Públicas, precedendo 
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do 
28 de abril de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Supresión da exixencia de presentación 
do certificado de empadroamento como documento 
probatorio do domicilio e residencia nas solicitudes 
de iniciación.

1. Non se exixirá a quen teña a condición de intere-
sado nos procedementos cuxa tramitación e resolución 
corresponda á Administración xeral do Estado ou aos 
organismos públicos vinculados ou dependentes dela, a 
presentación do certificado de empadroamento como 
documento acreditativo do domicilio e residencia.

2. O órgano instrutor comprobará de oficio se os 
datos do domicilio e residencia do interesado constan nos 
seus arquivos, bases de datos ou outros fondos docu-
mentais.

3. Nos procedementos para cuxa tramitación sexa 
imprescindible probar de modo que faga fe os datos do 
domicilio e residencia do interesado, o órgano instrutor 
poderá comprobar tales datos mediante un sistema de 
verificación de datos de residencia. O resultado da com-
probación mediante o citado sistema de verificación de 
datos terá o mesmo valor probatorio que a presentación 
do certificado de empadroamento e non impedirá á Admi-
nistración que tramita o procedemento requirir, cando for 
o caso, a presentación doutros medios probatorios do 
domicilio, de conformidade coa normativa vixente.

En todo caso, será preciso o consentimento do intere-
sado para que os datos poidan ser consultados por este 
sistema polo órgano instrutor, debendo constar o consen-
timento na solicitude de iniciación do procedemento ou 
en calquera outra comunicación posterior. Para tal efecto, 
a prestación do consentimento do interesado poderase 
facer constar expresamente no recibo de presentación da 
súa solicitude.

En calquera caso, se o interesado non prestar o seu 
consentimento deberá presentar o certificado de empa-
droamento, sendo a non presentación daquel causa para 
requirirlle a presentación doutros medios acreditativos do 
domicilio de conformidade co disposto no artigo 71.1 da 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administra-
tivo común.

4. Se o domicilio do interesado non constar no sis-
tema de verificación de datos de residencia ou o que 
consta for diferente do facilitado polo interesado, o pro-
pio órgano instrutor solicitará o certificado de empadroa-
mento ao propio interesado ou ao concello do municipio 
correspondente.

5. En caso de que o interesado modificase o seu 
empadroamento nos dous últimos meses, o órgano ins-
trutor solicitará o certificado de empadroamento ao pro-
pio interesado ou ao concello do municipio correspon-
dente.

Disposición adicional única. Procedementos de estranxeiría.

Este real decreto aplicarase aos procedementos deri-
vados do disposto na Lei orgánica 4/2000, do 11 de 
xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en 
España e a súa integración social, naquilo que non se 
opoña ou contradiga o previsto nesta.

Disposición derradeira primeira. Sistema de verificación 
de datos de residencia.

O establecemento dos requisitos e procedementos de 
acceso ao sistema de verificación de datos de residencia, 
así como a data en que o sistema deberá estar plena-
mente operativo, levarase a cabo mediante orde, por 
proposta conxunta dos ministerios de Economía e 
Facenda e de Administracións Públicas. A partir desa data 
e nos casos en que o domicilio non conste ou sexa dife-
rente ao existente no sistema de verificación de datos, só 
se solicitará o certificado de empadroamento como docu-
mento probatorio do domicilio e residencia nos supostos 
previstos nos números 4 e 5 do artigo único.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 28 de abril de 2006.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 8263 REAL DECRETO 471/2006, do 21 de abril, polo 
que se modifica o Real decreto 58/2005, do 21 
de xaneiro, polo que se adoptan medidas de 
protección contra a introdución e difusión no 
territorio nacional e da Comunidade Europea 
de organismos nocivos para os vexetais ou 
produtos vexetais, así como para a exportación 
e tránsito cara a países terceiros. («BOE» 112, 
do 11-5-2006.)

O Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, sobre os 
controis oficiais efectuados para garantir a verificación do 
cumprimento da lexislación en materia de pensos e ali-
mentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos 
animais, sinala no considerando oitavo que, como norma 
xeral, o marco comunitario previsto nese regulamento 
non debe incluír controis oficiais relativos a organismos 
nocivos para as plantas e os produtos delas derivados, 
pois tales controis están adecuadamente establecidos na 
Directiva 2000/29/CE do Consello, do 8 de maio de 2000, 
relativa ás medidas de protección contra a introdución na 
Comunidade de organismos nocivos para os vexetais ou 
produtos vexetais e contra a súa propagación no interior 
da Comunidade. Non obstante, continúa o considerando, 
algúns aspectos do regulamento si se deberían aplicar ao 


