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 22785 ORDRE EHA/3948/2006, de 21 de desembre, 
per la qual s’aproven els dígits identificatius 
de les oficines gestores i les claus per confi-
gurar el Codi d’activitat i establiment (CAE) 
que identifica l’activitat desenvolupada en 
relació amb els impostos especials de fabrica-
ció. («BOE» 310, de 28-12-2007.)

Als efectes del que disposa l’article 27 del Reial decret 
258/1993, de 19 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
provisional dels impostos especials, actualment substituït 
per l’article 41 del Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament dels impostos especials, 
l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 12 de juliol 
de 1993, per la qual s’estableixen diverses normes de ges-
tió en relació amb els impostos especials de fabricació, va 
aprovar en la norma segona els dígits identificatius de les 
oficines gestores i les claus d’activitat, que recollia el seu 
annex 8.

Al seu torn, l’Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, de 4 de març de 1998, per la qual s’introdueixen 
modificacions en les ordres de 8 d’abril de 1997 i de 12 
de juliol de 1993, que estableixen normes de gestió en 
relació amb els impostos especials de fabricació, modi-
fica aquesta última Ordre i introdueix noves claus 
d’activitat en relació amb l’impost sobre hidrocarburs i 
substituint íntegre el seu annex 8, recollit com a annex III 
de la nova Ordre.

Finalment, l’Ordre EHA/226/2005, de 3 de febrer, 
que modifica l’Ordre de 4 de març de 1998, per la qual 
es modificaven les ordres de 8 d’abril de 1997 i de 12 de 
juliol de 1993, que van establir diverses normes de ges-
tió en relació amb els impostos especials de fabricació, 
i actualitzaven les claus d’activitat de l’impost sobre 
hidrocarburs, va incorporar les corresponents a les 
fàbriques i els dipòsits fiscals de biocarburants i dels 
establiments detallistes que subministren gas liquat de 
petroli (GLP).

Una vegada més es fa necessari aprovar noves 
claus d’activitat en l’àmbit de l’impost sobre hidrocar-
burs, com a conseqüència de la publicació de la Llei 
22/2005, de 18 de novembre, per la qual s’incorporen a 
l’ordenament jurídic espanyol diverses directives 
comunitàries en matèria de fiscalitat de productes 
energètics i electricitat i del règim fiscal comú aplica-
ble a les societats matrius i filials d’estats membres 
diferents, i es regula el règim fiscal de les aportacions 
transfrontereres a fons de pensions en l’àmbit de la 
Unió Europea, que modifica la Llei 38/1992, de 28 de 
desembre, d’impostos especials, incloent el gas natu-
ral en l’àmbit objectiu de l’impost sobre hidrocarburs, 
fet que comporta la subjecció del gas natural a les nor-
mes de gestió previstes per reglament per a la resta 
dels productes objecte d’aquest impost i exigeix que 
els obligats tributaris hagin d’inscriure els establiments 
relatius al gas natural a les oficines gestores d’impostos 
especials, d’acord amb el que disposa l’article 40 del 
Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament dels impostos especials.

També en altres impostos especials s’ha fet sentir 
la necessitat d’aprovar noves claus d’activitat, concre-
tament per configurar el Codi d’activitat i establiment 
(CAE) dels dipòsits fiscals i operadors registrats 
d’extractes i concentrats alcohòlics, el dels generadors 
o conjunts de generadors d’energia elèctrica de potèn-
cia total superior a 100 quilowatts i el dels dipòsits fis-
cals de begudes alcohòliques i de labors del tabac 
situats en ports i aeroports i que funcionen exclusiva-
ment com a establiments detallistes.

La necessitat d’aprovació de les noves claus a què 
s’ha fet referència, junt amb la dispersió de les normes 
que, com s’ha assenyalat, regulen el tractament i 
l’assignació de les claus d’activitat dels diferents esta-
bliments que s’han d’inscriure en els registres territo-
rials de les oficines gestores d’impostos especials, 
aconsella refondre-les en una sola disposició.

Pel que fa a l’habilitació normativa, l’article 41.3 del 
Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament dels impostos especials, autoritza el 
ministre d’Economia i Hisenda a establir el repertori de 
les activitats i a determinar els dígits i els caràcters 
identificatius a què es refereixen els apartats 1 i 2 del 
mateix article.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Aprovació del repertori d’activitats i dels 
dígits i caràcters identificatius.

Als efectes del que disposa l’article 41.3 del Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament dels impostos especials, s’aprova el reper-
tori de les activitats a què es refereix l’apartat 1 de 
l’article esmentat, així com els dígits i els caràcters 
identificatius a què es refereix el seu apartat 2, i que 
figuren a l’annex de la present Ordre.

Disposició derogatòria única. Normes derogades.

Queden derogades la norma segona de l’Ordre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, de 12 de juliol de 1993, 
per la qual s’estableixen diverses normes de gestió en 
relació amb els impostos especials de fabricació; la 
norma tercera.3.2, de l’Ordre del Ministeri d’Economia 
i Hisenda, de 4 de març de 1998, per la qual 
s’introdueixen modificacions en les ordres de 8 d’abril 
de 1997 i de 12 de juliol de 1993, que estableixen nor-
mes de gestió en relació amb els impostos especials de 
fabricació, i totes les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que estableix la present Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de desembre de 2006.–El vicepresident 
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, 
Pedro Solbes Mira.

ANNEX

Claus d’activitat

Impostos especials sobre l’alcohol i les begudes
alcohòliques

Grup primer. Fàbriques:

A1 Fàbriques d’alcohol.
B1 Fàbriques de begudes derivades.
B9 Elaboradors de productes intermedis diferents 

dels compresos en B-0.
B0 Elaboradors de productes intermedis en règim 

especial.
BA Fàbriques de begudes alcohòliques.
C1 Fàbriques de cervesa.
DA Destil·ladors artesanals.
EC Fàbriques d’extractes i concentrats alcohòlics.
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F1 Elaboradors d’altres begudes fermentades.
V1 Elaboradors de vins.

Grup segon. Activitats comercials:

A7 Dipòsits fiscals d’alcohol.
AT Magatzems fiscals d’alcohol.
B7 Dipòsits fiscals de begudes derivades.
BT Magatzems fiscals de begudes alcohòliques.
C7 Dipòsits fiscals de cervesa.
DB Dipòsits fiscals de begudes alcohòliques.
E7 Dipòsits fiscals d’extractes i concentrats alco-

hòlics exclusivament.
M7 Dipòsits fiscals de productes intermedis.
OA Operadors registrats d’alcohol.
OB Operadors registrats de begudes alcohòli-

ques.
OE Operadors registrats d’extractes i concentrats 

alcohòlics.
OV Operadors registrats de vins i d’altres begudes 

fermentades.
V7 Dipòsits fiscals de vins i d’altres begudes fer-

mentades.

Grup tercer. Altres establiments i activitats:

B6 Plantes embotelladores de begudes deriva-
des.

Grup quart. Usuaris:

A2 Centres d’investigació.
A6 Usuaris d’alcohol totalment desnaturalitzat.
A9 Indústries d’especialitats farmacèutiques.
A0 Centres d’atenció mèdica.
AC Usuaris amb dret a devolució.
AV Usuaris d’alcohol parcialment desnaturalitzat 

amb desnaturalitzant general.
AW Usuaris d’alcohol parcialment desnaturalitzat 

amb desnaturalitzant especial.
AX Fàbriques de vinagre.

Impost sobre hidrocarburs

Grup primer. Fàbriques:

H1 Refineries de cru de petroli.
H2 Fàbriques de biocarburant, consistent en alco-

hol etílic.
H4 Fàbriques de biocarburant o biocombustible 

consistent en biodièsel.
H6 Fàbriques de biocarburant o biocombustible 

consistent en alcohol metílic.
H9 Indústries extractores de gas natural i altres 

productes gasosos.
H0 Les altres indústries que obtenen productes 

gravats.
HD Indústries o establiments que sotmeten pro-

ductes a un tractament definit o, amb la sol·licitud 
prèvia, a una transformació química.

HH Indústries extractores de cru de petroli.

Grup segon. Activitats comercials:
H7 Dipòsits fiscals d’hidrocarburs.
H8 Dipòsits fiscals exclusivament de biocarbu-

rants.
HB Obtenció accessòria de productes subjectes a 

l’impost.

HF Magatzems fiscals per al subministrament 
directe a instal·lacions fixes.

HI  Dipòsits fiscals exclusivament per a la distri-
bució de querosens i gasolines d’aviació.

HJ Dipòsits fiscals exclusivament de productes de 
la tarifa segona.

HK Instal·lacions de venda de gas natural amb 
tipus general i tipus reduït.

HL Magatzems fiscals exclusivament de produc-
tes de la tarifa segona.

HM Magatzems fiscals per a la gestió d’olis usats 
destinats a ser utilitzats com a combustibles.

HN Dipòsits fiscals constituïts per una xarxa 
d’oleoductes.

HT Magatzems fiscals per al comerç a l’engròs 
d’hidrocarburs.

HU Magatzems fiscals constituïts per xarxes de 
transport o distribució de gas natural.

HV Punts de subministrament marítim de gasoil.
HX Dipòsits fiscals constituïts per una xarxa de 

gasoductes.
HZ Detallistes de gasoil.
OH Operadors registrats d’hidrocarburs.

Grup tercer. Usuaris:

HA Titulars d’aeronaus que utilitzen instal·lacions 
privades.

HC Explotacions industrials i projectes pilot amb 
dret a devolució.

HE Els altres usuaris amb dret a exempció.
HP Injecció en alts forns.
HQ Construcció, modificació, proves i manteni-

ment d’aeronaus i embarcacions.
HR Producció d’electricitat en centrals elèctriques 

o producció d’electricitat o cogeneració d’electricitat i 
de calor en centrals combinades.

HS Transport per ferrocarril.
HW Consumidors de combustibles i carburants a 

tipus reduït (articles 106.4 i 108 del Reglament dels 
impostos especials).

Impost sobre les labors del tabac

Grup primer. Fàbriques:

T1 Fàbriques de labors del tabac.

Grup segon. Activitats comercials:

OT Operadors registrats de labors del tabac.
T7 Dipòsits fiscals de labors del tabac.
TT Magatzems fiscals de labors del tabac.

Impost sobre l’electricitat

Grup primer. Fàbriques:

L1 Fàbriques d’electricitat en règim ordinari.
L2 Generadors o conjunt de generadors de potèn-

cia total superior a 100 quilowatts.
L0 Fàbriques d’electricitat en règim especial.

Grup segon. Activitats comercials:

L3 Els altres subjectes passius.
L7 Dipòsits fiscals d’electricitat.
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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. 


