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As subministracións de gasóleo en instalacións de 
venda polo miúdo, realizadas a partir do 1 de xaneiro de 
2007, xerarán o dereito á devolución das cotas sempre que 
os titulares e os vehículos que utilizasen o gasóleo estean 
inscritos conforme o previsto nesta orde antes do 31 de 
marzo de 2007, e que os medios de pagamento utilizados 
cumpran os requisitos establecidos no seu artigo 3.3.a) no 
momento de terse efectuado a subministración de gasóleo 
e fosen autorizados antes do 31 de marzo de 2007.

Igualmente, as subministracións efectuadas a partir 
do 1 de xaneiro de 2007 nas instalacións de consumo pro-
pio xerarán o dereito á devolución sempre que os titula-
res das ditas instalacións cumpran os requisitos e as 
obrigas establecidos nesta orde antes da finalización do 
prazo anteriormente mencionado.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de decembro de 2006.–O vicepresidente 
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda, 
Pedro Solbes Mira. 

 22785 ORDE EHA/3948/2006, do 21 de decembro, 
pola que se aproban os díxitos identificativos 
das oficinas xestoras e as claves para configu-
rar o código de actividade e establecemento 
(CAE) que identifica a actividade desenvolvida 
en relación cos impostos especiais de fabrica-
ción. («BOE» 310, do 28-12-2006.)

Para os efectos do disposto no artigo 27 do Real 
decreto 258/1993, do 19 de febreiro, polo que se aproba o 
Regulamento provisional dos impostos especiais, actual-
mente substituído polo artigo 41 do Real decreto 1165/1995, 
do 7 de xullo, polo que se aproba o Regulamento dos 
impostos especiais, a Orde do Ministerio de Economía e 
Facenda, do 12 de xullo de 1993, pola que se establecen 
diversas normas de xestión en relación cos impostos 
especiais de fabricación, aprobou na norma segunda os 
díxitos identificativos das oficinas xestoras e as claves de 
actividade, que se recollían no anexo 8 desta.

Pola súa vez, a Orde do Ministerio de Economía e 
Facenda, do 4 de marzo de 1998, pola que se introducen 
modificacións nas ordes do 8 de abril de 1997 e do 12 de 
xullo de 1993, que establecen normas de xestión en relación 
cos impostos especiais de fabricación, modifica esta última 
orde, introducindo novas claves de actividade en relación co 
imposto sobre hidrocarburos e substituíndo íntegro o seu 
anexo 8, recollido como anexo III da nova orde.

Finalmente, a Orde EHA/226/2005, do 3 de febreiro, 
que modifica a Orde do 4 de marzo de 1998, pola que se 
modificaban as ordes do 8 de abril de 1997 e do 12 de 
xullo de 1993, que estableceron diversas normas de xes-
tión en relación cos impostos especiais de fabricación, 
actualizando as claves de actividade do imposto sobre 
hidrocarburos, incorporou as correspondentes ás fábricas 
e depósitos fiscais de biocarburantes e dos establece-
mentos retallistas que subministran gas licuado de petró-
leo (GLP).

Unha vez máis cómpre aprobar novas claves de activi-
dade no ámbito do imposto sobre hidrocarburos, como 
consecuencia da publicación da Lei 22/2005, do 18 de no-
vembro, pola que se incorporan ao ordenamento xurídico 
español diversas directivas comunitarias en materia de 
fiscalidade de produtos enerxéticos e electricidade e do 
réxime fiscal común aplicable ás sociedades matrices e 
filiais de Estados membros diferentes, e se regula o 

réxime fiscal das achegas transfronteirizas a fondos de 
pensións no ámbito da Unión Europea, que modifica a
Lei 38/1992, do 28 de decembro, de impostos especiais, 
incluíndo o gas natural no ámbito obxectivo do imposto 
sobre hidrocarburos, o que comporta a suxeición do gas 
natural ás normas de xestión previstas regulamentaria-
mente para o resto dos produtos obxecto do dito imposto 
e exixe que os obrigados tributarios deban inscribir os 
establecementos relativos ao gas natural nas oficinas xes-
toras de impostos especiais, a teor do disposto no artigo 
40 do Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo, polo que se 
aproba o Regulamento dos impostos especiais.

Tamén noutros impostos especiais se fixo sentir a 
necesidade de proceder á aprobación de novas claves de 
actividade, concretamente para configurar o código de 
actividade e establecemento (CAE) dos depósitos fiscais e 
operadores rexistrados de extractos e concentrados alco-
hólicos, o dos xeradores ou conxuntos de xeradores de 
enerxía eléctrica de potencia total superior a 100 quilo-
watts e o dos depósitos fiscais de bebidas alcohólicas e de 
elaborados do tabaco situados en portos e aeroportos e 
que funcionan exclusivamente como establecementos 
retallistas.

A necesidade de aprobación das novas claves a que 
se fixo referencia, xunto á dispersión das normas que, 
como se sinalou, regulan o tratamento e a asignación das 
claves de actividade dos distintos establecementos que 
se deben inscribir nos rexistros territoriais das oficinas 
xestoras de impostos especiais, aconsellan refundir todas 
elas nunha soa disposición.

Polo que se refire á habilitación normativa, o artigo 
41.3 do Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo, polo que se 
aproba o Regulamento dos impostos especiais, autoriza o 
ministro de Economía e Facenda a establecer o repertorio 
das actividades e a determinar os díxitos e os caracteres 
identificativos a que se refiren os números 1 e 2 do 
mesmo artigo.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Aprobación do repertorio de actividades e 
dos díxitos e caracteres identificativos.

Para os efectos do disposto no artigo 41.3 do Real 
decreto 1165/1995, do 7 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento dos impostos especiais, se aproba o reper-
torio das actividades a que se refire o número 1 do men-
cionado artigo, así como os díxitos e os caracteres identi-
ficativos a que se refire o número 2 deste e que figuran no 
anexo desta orde.

Disposición derrogatoria única. Normas derrogadas.

Quedan derrogadas a norma segunda da Orde do 
Ministerio de Economía e Facenda, do 12 de xullo de 
1993, pola que se establecen diversas normas de xestión 
en relación cos impostos especiais de fabricación; a 
norma terceira 3.2, da Orde do Ministerio de Economía e 
Facenda, do 4 de marzo de 1998, pola que se introducen 
modificacións nas ordes do 8 de abril de 1997 e do 12 de 
xullo de 1993, que establecen normas de xestión en rela-
ción cos impostos especiais de fabricación, e cantas dis-
posicións de igual ou inferior rango se opoñan ao estable-
cido 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, 21 de decembro de 2006.–O vicepresidente 
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda, 
Pedro Solbes Mira.
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ANEXO

Claves de actividade

Impostos especiais sobre o alcohol e as bebidas 
alcohólicas

Grupo primeiro. Fábricas:
A1 Fábricas de alcohol.
B1 Fábricas de bebidas derivadas.
B9 Elaboradores de produtos intermedios distintos 

dos comprendidos en B-0.
B0 Elaboradores de produtos intermedios en réxime 

especial.
BA Fábricas de bebidas alcohólicas.
C1 Fábricas de cervexa.
DA Destiladores artesanais.
EC Fábricas de extractos e concentrados alcohólicos.
F1 Elaboradores doutras bebidas fermentadas.
V1 Elaboradores de viños.

Grupo segundo. Actividades comerciais:
A7 Depósitos fiscais de alcohol.
AT Almacéns fiscais de alcohol.
B7 Depósitos fiscais de bebidas derivadas.
BT Almacéns fiscais de bebidas alcohólicas.
C7 Depósitos fiscais de cervexa.
DB Depósitos fiscais de bebidas alcohólicas.
E7 Depósitos fiscais de extractos e concentrados 

alcohólicos exclusivamente.
M7 Depósitos fiscais de produtos intermedios.
OA Operadores rexistrados de alcohol.
OB Operadores rexistrados de bebidas alcohólicas.
OE Operadores rexistrados de extractos e concen-

trados alcohólicos.
OV Operadores rexistrados de viños e doutras bebi-

das fermentadas.
V7 Depósitos fiscais de viños e doutras bebidas fer-

mentadas.

Grupo terceiro. Outros establecementos e actividades:
B6 Plantas embotelladoras de bebidas derivadas.

Grupo cuarto. Usuarios:
A2 Centros de investigación.
A6 Usuarios de alcohol totalmente desnaturalizado.
A9 Industrias de especialidades farmacéuticas.
A0 Centros de atención médica.
AC Usuarios con dereito a devolución.
AV Usuarios de alcohol parcialmente desnaturali-

zado con desnaturalizante xeral.
AW Usuarios de alcohol parcialmente desnaturali-

zado con desnaturalizante especial.
AX Fábricas de vinagre.

Imposto sobre hidrocarburos

Grupo primeiro. Fábricas:
H1 Refinarías de cru de petróleo.
H2 Fábricas de biocarburante, consistente en alco-

hol etílico.
H4 Fábricas de biocarburante ou biocombustible 

consistente en biodiésel.
H6 Fábricas de biocarburante ou biocombustible 

consistente en alcohol metílico.
H9 Industrias extractoras de gas natural e outros 

produtos gasosos.
H0 As demais industrias que obteñen produtos gra-

vados.
HD Industrias ou establecementos que someten pro-

dutos a un tratamento definido ou, logo de solicitude, a 
unha transformación química.

HH Industrias extractoras de cru de petróleo.

Grupo segundo. Actividades comerciais:
H7 Depósitos fiscais de hidrocarburos.
H8 Depósitos fiscais exclusivamente de biocarbu-

rantes.
HB Obtención accesoria de produtos suxeitos ao 

imposto.
HF Almacéns fiscais para a subministración directa a 

instalacións fixas.
HI  Depósitos fiscais exclusivamente para a distribu-

ción de querosenos e gasolinas de aviación.
HJ Depósitos fiscais exclusivamente de produtos da 

tarifa segunda.
HK Instalacións de venda de gas natural con tipo 

xeral e tipo reducido.
HL Almacéns fiscais exclusivamente de produtos da 

tarifa segunda.
HM Almacéns fiscais para a xestión de aceites usa-

dos destinados á súa utilización como combustibles.
HN Depósitos fiscais constituídos por unha rede de 

oleodutos.
HT Almacéns fiscais para o comercio por xunto de 

hidrocarburos.
HU Almacéns fiscais constituídos por redes de trans-

porte ou distribución de gas natural.
HV Puntos de subministración marítima de gasóleo.
HX Depósitos fiscais constituídos por unha rede de 

gasodutos.
HZ Retallistas de gasóleo.
OH Operadores rexistrados de hidrocarburos.

Grupo terceiro. Usuarios:
HA Titulares de aeronaves que utilizan instalacións 

privadas.
HC Explotacións industriais e proxectos piloto con 

dereito a devolución.
HE Os demais usuarios con dereito a exención.
HP Inxección en altos fornos.
HQ Construción, modificación, probas e mante-

mento de aeronaves e embarcacións.
HR Produción de electricidade en centrais eléctricas 

ou produción de electricidade ou coxeración de electrici-
dade e de calor en centrais combinadas.

HS Transporte por ferrocarril.
HW Consumidores de combustibles e carburantes a 

tipo reducido (artigos 106.4 e 108 do Regulamento dos 
impostos especiais).

Imposto sobre os elaborados do  tabaco

Grupo primeiro. Fábricas:
T1 Fábricas de elaborados do tabaco.

Grupo segundo. Actividades comerciais:
OT Operadores rexistrados de elaborados do 

tabaco.
T7 Depósitos fiscais de elaborados do tabaco.
TT Almacéns fiscais de elaborados do tabaco.

Imposto sobre a electricidade

Grupo primeiro. Fábricas:
L1 Fábricas de electricidade en réxime ordinario.
L2 Xeradores ou conxunto de xeradores de potencia 

total superior a 100 quilowatts.
L0 Fábricas de electricidade en réxime especial.

Grupo segundo. Actividades comerciais:
L3 Os demais suxeitos pasivos.
L7 Depósitos fiscais de electricidade.
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Comúns a todos ou a varios impostos especiais

AF Almacéns fiscais de bebidas alcohólicas e de ela-
borados do tabaco.

DF Depósitos fiscais de bebidas alcohólicas e de ela-
borados do tabaco.

DM Depósitos fiscais de bebidas alcohólicas e de 
elaborados do tabaco situados en portos e aeroportos e 
que funcionen exclusivamente como establecementos 
retallistas.

DP Depósitos fiscais para a subministración de bebi-
das alcohólicas e de elaborados do tabaco para consumo 
ou venda a bordo de buques e/ou aeronaves.

OR Operadores rexistrados de bebidas alcohólicas e 
de elaborados do tabaco.

PF Industrias ou usuarios en réxime de perfecciona-
mento fiscal.

RF Representantes fiscais.
VD Empresas de vendas a distancia.

Códigos das oficinas xestoras de impostos
especiais

01OG0000 Áraba.
02OG0000 Albacete.
03OG0000 Alacant.
04OG0000 Almería.
05OG0000 Ávila.
06OG0000 Badajoz.
07OG0000 Illes Balears.
08OG0000 Barcelona.
09OG0000 Burgos.
10OG0000 Cáceres.
11OG0000 Cádiz.
12OG0000 Castellón.
13OG0000 Ciudad Real.
14OG0000 Córdoba.
15OG0000 A Coruña.
16OG0000 Cuenca.
17OG0000 Girona.
18OG0000 Granada.
19OG0000 Guadalajara.
20OG0000 Gipuskoa.
21OG0000 Huelva.
22OG0000 Huesca.
23OG0000 Jaén.
24OG0000 León.
25OG0000 Lleida.
26OG0000 La Rioja.
27OG0000 Lugo.
28OG0000 Madrid.
29OG0000 Málaga.
30OG0000 Murcia.
31OG0000 Navarra.
32OG0000 Ourense.
33OG0000 Oviedo.
34OG0000 Palencia.
35OG0000 Las Palmas.
36OG0000 Pontevedra.
37OG0000 Salamanca.
38OG0000 Santa Cruz de Tenerife.
39OG0000 Santander.
40OG0000 Segovia.
41OG0000 Sevilla.
42OG0000 Soria.
43OG0000 Tarragona.
44OG0000 Teruel.
45OG0000 Toledo.
46OG0000 Valencia.
47OG0000 Valladolid.
48OG0000 Bizkaia.
49OG0000 Zamora.
50OG0000 Zaragoza.

51OG0000 Cartagena.
52OG0000 Gijón.
53OG0000 Jerez de la Frontera.
54OG0000 Vigo.
55OG0000 Ceuta.
56OG0000 Melilla. 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 22786 ORDE PRE/3949/2006, do 26 de decembro, pola 

que se establece a configuración, característi-
cas, requisitos e procedementos de acceso ao 
sistema de verificación de datos de identidade. 
(«BOE» 310, do 28-12-2006.)

Actualmente, na maioría das relacións dos cidadáns 
coa Administración estes deben presentar unha fotoco-
pia do seu documento de identidade, xa sexa o seu DNI, 
se se trata dun cidadán español, ou a súa tarxeta equiva-
lente para o caso de estranxeiros residentes en territorio 
español.

Considérase que o número de fotocopias de docu-
mentos acreditativos da identidade dun cidadán presen-
tadas anualmente nos trámites administrativos ascende a 
máis de catro millóns.

O 28 de abril de 2006, o Consello de Ministros apro-
bou o Real decreto 522/2006, do 28 de abril, polo que se 
suprime a achega de fotocopias de documentos de identi-
dade nos procedementos administrativos da Administra-
ción xeral do Estado e dos seus organismos públicos 
vinculados ou dependentes.

Os obxectivos da devandita norma son, por un lado, 
suprimir a obriga de presentar fotocopias dos documen-
tos acreditativos de identidade en todos os trámites admi-
nistrativos, podendo substituír a dita fotocopia, naqueles 
supostos onde a constancia dos datos fose imprescindi-
ble, por unha consulta telemática á Dirección Xeral da 
Policía e da Garda Civil de forma directa ou diferida; e, por 
outro, dotar de maior seguranza o método actual de veri-
ficación da identidade dun cidadán, xa que é máis fácil 
manipular unha fotocopia que suplantar a identidade do 
sistema de verificación de datos de identidade baseado 
na información preservada pola Dirección Xeral da Policía 
e da Garda Civil.

A partir da posta en funcionamento deste sistema é o 
propio departamento ante o que se solicita o trámite o 
encargado de comprobar, de oficio, a identidade do inte-
resado. Esta consulta realizarase nos casos en que sexa 
estritamente necesario e tras obter a autorización do inte-
resado. A consulta realizarase con máximas garantías de 
seguranza e preservando a privacidade dos datos. En 
caso de que o interesado non dea o seu consentimento 
para realizar esa consulta, deberá achegar a súa corres-
pondente fotocopia do documento nacional de identi-
dade.

O obxecto desta orde ministerial é darlle cumprimento 
ao mandato contido na disposición derradeira primeira 
do citado Real decreto 522/2006, do 28 de abril, en virtude 
do cal 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 o 
dito sistema estará plenamente operativo, se levará a 
cabo mediante orde, por proposta conxunta dos minis-
tros do Interior e de Administracións Públicas.

Para tal fin, tivéronse en consideración as experien-
cias previas, as implicacións técnicas, a busca de raciona-


