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Comuns a tots o a diversos impostos especials

AF Magatzems fiscals de begudes alcohòliques i 
de labors del tabac.

DF Dipòsits fiscals de begudes alcohòliques i de 
labors del tabac.

DM Dipòsits fiscals de begudes alcohòliques i de 
labors del tabac situats en ports i aeroports i que fun-
cionin exclusivament com a establiments detallistes.

DP Dipòsits fiscals per al subministrament de 
begudes alcohòliques i de labors del tabac per a con-
sum o venda a bord de vaixells i/o aeronaus.

OR Operadors registrats de begudes alcohòliques 
i de labors del tabac.

PF Indústries o usuaris en règim de perfecciona-
ment fiscal.

RF Representants fiscals.
VD Empreses de vendes a distància.

Codis de les oficines gestores d’impostos especials

01OG0000 Àlaba.
02OG0000 Albacete.
03OG0000 Alacant.
04OG0000 Almeria.
05OG0000 Àvila.
06OG0000 Badajoz.
07OG0000 Illes Balears.
08OG0000 Barcelona.
09OG0000 Burgos.
10OG0000 Càceres.
11OG0000 Cadis.
12OG0000 Castelló.
13OG0000 Ciudad Real.
14OG0000 Còrdova.
15OG0000 A Coruña.
16OG0000 Conca.
17OG0000 Girona.
18OG0000 Granada.
19OG0000 Guadalajara.
20OG0000 Guipúscoa.
21OG0000 Huelva.
22OG0000 Osca.
23OG0000 Jaén.
24OG0000 Lleó.
25OG0000 Lleida.
26OG0000 La Rioja.
27OG0000 Lugo.
28OG0000 Madrid.
29OG0000 Màlaga.
30OG0000 Múrcia.
31OG0000 Navarra.
32OG0000 Ourense.
33OG0000 Oviedo.
34OG0000 Palència.
35OG0000 Las Palmas.
36OG0000 Pontevedra.
37OG0000 Salamanca.
38OG0000 Santa Cruz de Tenerife.
39OG0000 Santander.
40OG0000 Segòvia.
41OG0000 Sevilla.
42OG0000 Sòria.
43OG0000 Tarragona.
44OG0000 Terol.
45OG0000 Toledo.
46OG0000 València.
47OG0000 Valladolid.
48OG0000 Biscaia.
49OG0000 Zamora.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 22786 ORDRE PRE/3949/2006, de 26 de desembre, 

per la qual s’estableix la configuració, caracte-
rístiques, requisits i procediments d’accés al 
sistema de verificació de dades d’identitat. 
(«BOE» 310, de 28-12-2006.)

Actualment, en la majoria de les relacions dels ciu-
tadans amb l’Administració, aquests han de presentar 
una fotocòpia del seu document d’identitat, sigui el 
DNI, si es tracta d’un ciutadà espanyol, o la targeta 
equivalent per al cas d’estrangers residents en territori 
espanyol.

S’estima que el nombre de fotocòpies de docu-
ments acreditatius de la identitat d’un ciutadà presen-
tades anualment en els tràmits administratius puja a 
més de quatre milions.

El 28 d’abril de 2006, el Consell de Ministres va 
aprovar el Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual 
se suprimeix l’aportació de fotocòpies de documents 
d’identitat en els procediments administratius de 
l’Administració General de l’Estat i dels seus organis-
mes públics vinculats o dependents.

Els objectius d’aquesta norma són, d’una banda, 
suprimir l’obligació de presentar fotocòpies dels docu-
ments acreditatius d’identitat en tots els tràmits admi-
nistratius, i poder substituir la fotocòpia, en els supòsits 
en què la constància de les dades sigui imprescindible, 
per una consulta telemàtica a la Direcció General de la 
Policia i de la Guàrdia Civil de forma directa o diferida; 
i d’una altra, dotar de més seguretat el mètode actual 
de verificació de la identitat d’un ciutadà, ja que és més 
fàcil manipular una fotocòpia que suplantar la identitat 
del sistema de verificació de dades d’identitat basat en 
la informació preservada per la Direcció General de la 
Policia i de la Guàrdia Civil.

A partir de la posada en funcionament d’aquest sis-
tema és el mateix departament davant el qual se sol·licita 
el tràmit l’encarregat de comprovar, d’ofici, la identitat 
de l’interessat. Aquesta consulta s’ha de realitzar en els 
casos en què sigui estrictament necessari i després 
d’obtenir l’autorització de l’interessat. La consulta s’ha 
de fer amb màximes garanties de seguretat i preservant 
la privacitat de les dades. En cas que l’interessat no doni 
el seu consentiment per fer aquesta consulta, ha 
d’aportar la seva corresponent fotocòpia del document 
nacional d’identitat.

L’objecte de la present Ordre ministerial és donar 
compliment al manament contingut en la disposició 
final primera de l’esmentat Reial decret 522/2006, de 28 
d’abril, en virtut del qual l’establiment de la configura-
ció, característiques, requisits i procediments d’accés 
al sistema de verificació de dades d’identitat, així com 
la data en què l’esmentat sistema ha d’estar plenament 

50OG0000 Saragossa.
51OG0000 Cartagena.
52OG0000 Gijón.
53OG0000 Jerez de la Frontera.
54OG0000 Vigo.
55OG0000 Ceuta.
56OG0000 Melilla. 
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operatiu, s’han de portar a terme mitjançant una ordre, 
a proposta conjunta dels ministres de l’Interior i 
d’Administracions Públiques.

Amb aquesta finalitat, s’han tingut en consideració 
les experiències prèvies, les implicacions tècniques, la 
recerca de racionalitat i senzillesa d’ús i l’aprofitament 
dels avantatges de les economies d’escala.

En virtut d’això, amb els respectius informes favo-
rables previs del Consell Superior d’Administració 
Electrònica i de l’Agència de Protecció de Dades, a pro-
posta dels ministres de l’Interior i d’Administracions 
Públiques, disposo:

Primer.–S’aprova el Reglament tècnic del sistema 
de verificació de dades d’identitat, que figura com a 
annex a la present Ordre ministerial, com a instrument 
que estableix la configuració, característiques, requi-
sits i procediments d’accés al sistema esmentat.

Segon.–Es fixa com a data d’operativitat del sis-
tema de verificació de dades d’identitat l’u de gener de 
2007, a partir de la qual l’Administració General de 
l’Estat o els organismes vinculats o que en depenen no 
poden exigir l’aportació de fotocòpies del document 
nacional d’identitat o dels documents acreditatius de la 
identitat d’estrangers residents a Espanya o targeta 
equivalent, llevat dels casos que preveu el Reial decret 
522/2006, de 28 d’abril.

Tercer.–La present Ordre ministerial s’aprova en 
aplicació del que estableix la disposició final primera 
del Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se 
suprimeix l’aportació de fotocòpies de documents 
d’identitat en els procediments administratius de 
l’Administració General de l’Estat i dels seus organis-
mes públics vinculats o dependents. El que disposa 
aquesta Ordre ministerial s’aplica en tot cas de confor-
mitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter perso-
nal, i altra normativa aplicable en aquesta matèria.

Disposició final primera. Aplicació i desplegament.

1. Mitjançant una resolució de la Secretaria General 
per a l’Administració Pública del Ministeri d’Administracions 
Públiques, amb la conformitat del Ministeri de l’Interior i 
amb l’informe previ del Consell Superior d’Administració 
Electrònica, s’han d’establir els paràmetres de qualitat de 
la prestació del servei del sistema de verificació de dades 
d’identitat i de compliment dels requisits i condicions que 
estableix la present Ordre ministerial. A aquests efectes, el 
Ministeri d’Administracions Públiques ha d’establir instru-
ments de validació i vigilància del compliment del que 
estableix el paràgraf anterior, sense perjudici de les com-
petències dels òrgans de control intern.

2. Mitjançant una resolució de la Secretaria General 
per a l’Administració Pública del Ministeri d’Administra-
cions Públiques, amb la conformitat del Ministeri de 
l’Interior i amb l’informe previ del Consell Superior 
d’Administració Electrònica, es pot procedir a l’actualització 
o modificació del Reglament tècnic que aprova aquesta 
Ordre ministerial.

3. Es faculta els subsecretaris dels departaments 
ministerials, els presidents dels organismes públics o 
els responsables ministerials corresponents per a 
l’adopció de les instruccions o mesures que siguin ade-
quades per garantir l’accés i la utilització del sistema 
de verificació de dades d’identitat als òrgans i unitats 
corresponents al seu àmbit.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre ministerial entra en vigor l’endemà 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 26 de desembre de 2006.–La vicepresidenta 
primera del Govern i ministra de la Presidència, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Annex

Reglament tècnic del sistema de verificació de dades 
d’identitat

Primer. Descripció del sistema de verificació de 
dades d’identitat.–El sistema de verificació de dades 
d’identitat posat a disposició dels departaments i orga-
nismes de l’Administració General de l’Estat per part 
del Ministeri d’Administracions Públiques s’estableix 
com a servei horitzontal per a la consulta i comprova-
ció de les dades del document d’identificació del ciu-
tadà custodiades per la Direcció General de la Policia i 
de la Guàrdia Civil sobre la base del que disposa la Llei 
orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 
seguretat, que atribueix al cos nacional de policia la 
funció d’expedició del document nacional d’identitat i 
el control d’entrada i sortida del territori nacional 
d’espanyols i estrangers. Informació que està regis-
trada i custodiada en els fitxers de la Direcció General 
de la Policia i de la Guàrdia Civil, que suporten la gestió 
del document nacional d’identitat i la targeta 
d’identificació d’estrangers (les seves denominacions, 
d’acord amb les ordres INT/1751/2002, de 20 de juny, i 
INT/2190/2006, de 19 de juny, són ADDNIFIL i ADEXT-
TRA, respectivament).

Segon. Adopció de mesures de seguretat, orga-
nitzatives o tècniques, dels organismes i aplicacions 
que accedeixin al sistema de verificació de dades 
d’identitat. 

1. Amb caràcter general els organismes que acce-
deixin al sistema de verificació de dades d’identitat 
han de complir les mesures de seguretat, conservació i 
normalització que es detallen en els Criteris de segure-
tat, normalització i conservació de les aplicacions utili-
tzades per a l’exercici de potestats aprovats pel Consell 
Superior d’Administració Electrònica mitjançant la 
Resolució de 26 de maig de 2003 i revisions poste-
riors.

2. L’abast i la intensitat d’aplicació de les mesures 
de seguretat, conservació i normalització estan deter-
minats pel resultat de l’anàlisi i gestió de riscos que es 
realitzi, i es recomana a aquests efectes utilitzar la 
Metodologia d’Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes 
d’Informació (MAGERIT) del Consell Superior 
d’Administració Electrònica.

3. El que disposa aquesta Ordre ministerial 
s’aplica de conformitat amb el que preveuen la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, i el Reglament de mesures 
de seguretat dels fitxers automatitzats de dades de 
caràcter personal aprovat pel Reial decret 994/1999, 
d’11 de juny.

Tercer. Accés al sistema de verificació de dades 
d’identitat.

1. L’accés al sistema de verificació de dades 
d’identitat es realitza a través del sistema d’aplicacions 
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i xarxes per a les administracions públiques, seguint 
l’esquema de connexió que aquest té establert per a 
qualsevol organisme públic. Només en casos deguda-
ment justificats i prèvia aprovació, per part de la Secre-
taria del Consell Superior d’Administració Electrònica, 
d’un pla per a l’ordenació de les comunicacions 
s’habiliten temporalment mecanismes de connexió 
alternatius.

2. El sistema de verificació de dades d’identitat 
presenta dues formes alternatives d’accés per fer les 
consultes corresponents sobre la veracitat de certes 
dades d’identitat:

Una interfície accessible a través d’un navegador 
d’Internet, d’acord amb l’RFC 2616: Protocol de trans-
ferència d’hipertext - HTTP/1.1 de l’IETF, on un empleat 
públic, degudament acreditat i identificat, pot fer con-
sultes a través d’un navegador amb accés al sistema 
d’aplicacions i xarxes per a les administracions públi-
ques i signatura electrònica.

Una interfície automatitzada de servei web, d’acord 
amb l’estàndard WSDL 1.1 o superior del W3C amb una 
definició inicial, i successives actualitzacions, que 
s’han de posar a disposició dels organismes a través 
del Consell Superior d’Administració Electrònica i la 
seva Comissió Permanent.

Quart. Requisits d’autenticitat per accedir al sis-
tema de verificació de dades d’identitat.

1. Els accessos al sistema de verificació de dades 
d’identitat s’efectuen utilitzant certificats electrònics 
reconeguts.

2. Els certificats electrònics que s’utilitzin per 
identificar-se davant el sistema de verificació de dades 
d’identitat han de ser certificats reconeguts que com-
pleixin la recomanació UIT X.509 versió 3 o superiors 
(ISO/IEC 9594-8 de 1997).

3. No es poden fer servir certificats electrònics 
caducats o revocats per accedir al sistema de verifica-
ció de dades d’identitat.

Cinquè. Requisits de confidencialitat del sistema 
de verificació de dades d’identitat.

1. El sistema de verificació de dades d’identitat 
ofereix consultes en què, a partir del número del docu-
ment d’identificació del ciutadà o estranger, es torna el 
total, o un subconjunt, de les dades incorporades al 
document esmentat:

Nom i cognoms del titular del document.
Lloc i data de naixement.
Nom dels pares.
Sexe.
Estat de vigència del document.

El conjunt de dades a què tingui accés cada usuari 
del sistema l’estableix, prèvia autorització i justificació, 
el responsable de l’organització administrativa.

2. Només organismes públics degudament autorit-
zats tenen accés al sistema de verificació de dades 
d’identitat. En cada organisme públic hi ha d’haver un 
responsable o administrador delegat del sistema que ha 
d’autoritzar els accessos al sistema de verificació de 
dades d’identitat.

3. Per fer la consulta al sistema de verificació de 
dades d’identitat, és necessari el consentiment de 
l’interessat les dades del qual s’hagin de verificar, lle-

vat que una norma amb rang de llei autoritzi la con-
sulta. Aquest consentiment ha de constar en la 
sol·licitud d’iniciació del procediment, o en qualsevol 
altra comunicació posterior, sempre que la comunica-
ció sigui prèvia a la consulta en el sistema, i no es pot 
fer cap consulta en cas de no comptar amb el consen-
timent de forma fefaent. Els impresos o formularis 
electrònics de sol·licituds d’iniciació de procediments 
administratius s’han d’adequar per recollir el consen-
timent.

4. La consulta i l’accés a la informació proporcio-
nada pel sistema de verificació de dades d’identitat 
s’han de fer amb una finalitat concreta, que ha de que-
dar recollida en el moment de la consulta.

Sisè. Requisits d’integritat de la informació pro-
porcionada pel sistema de verificació de dades 
d’identitat.–Totes les consultes que es realitzin al sis-
tema de verificació de dades d’identitat, així com les 
respostes que retorni el mateix sistema, han d’haver 
estat signades electrònicament. Aquesta signatura 
electrònica té per objecte garantir tant la integritat de 
les dades intercanviades com la identitat de les parts 
que hi intervenen i el no-rebuig de la consulta.

De la mateixa manera, totes les consultes que el 
sistema de verificació de dades d’identitat hagi de fer a 
la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, 
així com les corresponents respostes obtingudes resul-
tat d’aquestes, han de ser degudament signades elec-
trònicament per garantir tant la integritat de la infor-
mació com la identitat dels dos organismes.

Setè. Requisits de disponibilitat de la informació 
proporcionada pel sistema de verificació de dades 
d’identitat.–El sistema de verificació de dades 
d’identitat ha d’estar disponible els 7 dies de la set-
mana les 24 hores del dia.

Vuitè. Garanties jurídiques del sistema de verifi-
cació de dades d’identitat davant possibles recursos.

1. El servei web proporcionat per aquest sistema 
segueix l’estàndard d’intercanvi de dades definit per 
«Substitució de certificats en suport paper» del Consell 
Superior d’Administració Electrònica, que reuneix, 
sobre la base de la normativa vigent, les garanties jurí-
diques aplicables a l’intercanvi de dades entre admi-
nistracions públiques.

2. El sistema de verificació de dades d’identitat ha 
de disposar d’un mòdul d’auditoria, en què quedin 
registrades totes les consultes de dades d’identitat rea-
litzades, informació de context associada, com la iden-
titat del sol·licitant, la data i la finalitat de la consulta, i 
els esdeveniments rellevants desencadenats a partir de 
la mateixa consulta. S’ha de garantir la integritat i no-
rebuig de la informació registrada mitjançant tècni-
ques de signatura electrònica i segellament de temps, i  
també s’han d’establir mesures tècniques per garantir 
la disponibilitat i recuperació de la informació que no 
es mantingui en línia per motius d’eficiència tècnica o 
seguretat.

3. Per certificar la data i el temps de les activitats i 
els fets registrats en el sistema de verificació de dades 
d’identitat s’ha de fer ús del Servei de Segellament de 
Temps de la Plataforma de Signatura Electrònica del 
Ministeri d’Administracions Públiques, sincronitzada 
amb el Real Institut i Observatori de l’Armada, de con-
formitat amb el que preveu sobre l’hora legal el Reial 
decret 1308/1992, de 23 d’octubre, pel qual es declara 
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el Laboratori de l’Armada laboratori dipositari del patró 
nacional de temps i laboratori associat al Centre Espan-
yol de Metrologia, i segons les condicions tècniques i 
els protocols que estableixi l’organisme esmentat.

4. Només personal de l’Administració pública 
degudament autoritzat i acreditat pot accedir a les fun-
cionalitats d’auditoria del sistema de verificació de 
dades d’identitat.

Novè. Condicions de la prestació del servei.

1. La gestió del sistema de verificació de dades 
d’identitat correspon al Ministeri d’Administracions 
Públiques.

2. Els organismes públics que facin ús d’aquest 
servei estan subjectes a les mesures de seguretat, els 
requisits d’autenticitat, integritat, confidencialitat, dis-
ponibilitat i criteris tècnics que estableix aquesta Ordre 
ministerial.

3. Per poder accedir al sistema de verificació de 
dades d’identitat, els organismes administratius han 
de designar un responsable, tal com indica l’apartat 
segon del punt cinquè del present annex tècnic, que 
serà l’encarregat d’autoritzar els accessos al seu orga-
nisme. El nomenament i cessament d’aquest responsa-
ble ha de ser comunicat al Ministeri d’Administracions 
Públiques, per a l’assignació o la cancel·lació dels per-
misos adequats d’accés al sistema. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


