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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 
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sector fitosanitario, en particular, os que se refiren ao 
establecemento de plans nacionais de control plurianuais. 
Por isto, o regulamento modifica a Directiva 2000/29/CE 
do Consello, do 8 de maio de 2000, mediante a introdu-
ción dun novo artigo 27.bis, que recolle esta obriga.

Sen cuestionar o alcance xeral e o efecto directo que 
ten o artigo 59 do Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parla-
mento europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, a 
transcendencia da aplicación do novo instrumento de con-
trol regulado nos artigos 41 a 44 do Regulamento ao sector 
fitosanitario, os denominados plans de control integrados 
de carácter plurianual, así como o principio de seguranza 
xurídica, fan necesario reflectir estes aspectos no noso 
ordenamento xurídico interno mediante a modificación do 
Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se adop-
tan medidas de protección contra a introdución e difusión 
no territorio nacional e da Comunidade Europea de orga-
nismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así 
como para a exportación e tránsito cara a países terceiros.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas e as entidades representati-
vas dos sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na 
súa reunión do día 21 de abril de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 58/2005, do 
21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas de pro-
tección 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 ter-
ceiros.

Engádese un novo artigo 17 ao Real decreto 58/2005, 
do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas de protec-
ción 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 expor-
tación e tránsito cara a países terceiros, que terá a 
seguinte redacción:

«Artigo 17. Plan nacional de control plurianual.
O Ministerio de Agricultura Pesca e Alimenta-

ción, en colaboración cos servizos aduaneiros da 
Axencia Estatal de Administración Tributaria e coas 
comunidades autónomas, elaborará un plan nacio-
nal plurianual de control fitosanitario de organismos 
nocivos para os vexetais e produtos vexetais axus-
tado ao disposto nos artigos 41 a 44 do Regulamento 
(CE) n.º 882/2004 do Parlamento europeo e do Con-
sello, do 29 de abril de 2004, sobre os controis ofi-
ciais efectuados para garantir a verificación do cum-
primento da lexislación en materia de pensos e 
alimentos e a normativa sobre saúde animal e 
benestar dos animais.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 21 de abril de 2006.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE XUSTIZA
 8345 REAL DECRETO 467/2006, do 21 de abril, polo 

que se regulan os depósitos e as consigna-
cións xudiciais en metálico, de efectos ou valo-
res. («BOE» 113, do 12-5-2006.)

O Real decreto 34/1988, do 21 de xaneiro, polo que se 
regulan os pagamentos, depósitos e consignacións xudi-
ciais, supuxo un importante avance respecto á regulación 
anterior: suprimiu a recepción material de diñeiro nos 
xulgados e tribunais, estableceu a obrigatoriedade dunha 
única entidade de crédito para prestar o servizo e fixou 
determinados parámetros de homoxeneización na xes-
tión das contas. Non obstante, o tempo transcorrido, a 
experiencia acumulada durante este, a entrada en vigor 
da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, de modifica-
ción da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudi-
cial; da Lei 19/1993, do 28 de decembro, sobre determina-
das medidas de prevención do branqueo de capitais, e, 
sobre todo, o progreso da tecnoloxía e o desenvolve-
mento da sociedade da información fan necesaria a ela-
boración dunha nova normativa que incorpore as técnicas 
electrónicas, informáticas e telemáticas na actividade 
administrativa, garantindo con iso a rapidez, a eficacia e a 
seguridade na prestación do servizo público e, en con-
creto, no relativo á xestión dos fondos dos depósitos e 
das consignacións xudiciais. A Sentenza do Tribunal 
Constitucional 50/2006, do 16 de febreiro, resolve a favor 
do Estado a titularidade da competencia para fixar as con-
dicións e contratar o servizo de xestión das contas de 
depósitos e consignacións xudiciais, así como para ingre-
sar os xuros xerados nas ditas contas.

Este real decreto dítase en virtude da habilitación con-
cedida ao Goberno pola disposición adicional segunda da 
Lei 19/1986, do 14 de maio, de reforma dos procedemen-
tos de execución hipotecaria, e sobre el emitiron cadan-
seu informe o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Con-
sello Fiscal.

Consonte isto, por proposta do ministro de Xustiza, 
coa aprobación previa do ministro de Administracións 
Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo da deli-
beración do Consello de Ministros na súa reunión do día 
21 de abril de 2006,

D I S P OÑ O :

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este real decreto ten por obxecto a regulación dos 
depósitos e das consignacións xudiciais en metálico, de 
efectos ou valores.

2. Tanto os depósitos coma as consignacións xudi-
ciais en metálico, de efectos ou valores son aqueles que, 
como tales, se constitúen á disposición dos órganos da 
Administración de xustiza no ámbito dos procesos xudi-
ciais, tal e como se establece na disposición adicional 
segunda da Lei 19/1986, do 14 de maio, de reforma dos 
procedementos de execución hipotecaria. Para estes efec-
tos, enténdese por:

a) Depósitos xudiciais:
Os que se constitúan en cumprimento de garantías, 

fianzas, caucións ou outros requisitos procesuais estable-
cidos polas leis.


