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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5675 Reial decret 385/2015, de 22 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 

181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Una de les principals novetats de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, és la modificació del règim de 
publicació dels anuncis de notificació que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Com 
assenyala el preàmbul de l’esmentada Llei 15/2014, de 16 de setembre, l’objectiu del nou 
sistema és configurar un Tauler Edictal Únic, mitjançant el «Butlletí Oficial de l’Estat», que 
permeti que els ciutadans puguin tenir coneixement de qualsevol anunci de notificació que 
els afecti, independentment de quin sigui l’òrgan que el faci o la matèria sobre la qual versi. 
És d’obligació recordar que la consecució del Tauler Edictal Únic esmentat, que entrarà en 
funcionament a partir de l’1 de juny de 2015, és una de les mesures que preveu l’informe 
de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA), presentat en 
Consell de Ministres el 21 de juny de 2013.

En l’actualitat, la regulació del BOE la conté el Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, 
d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de l’Estat», que en els diversos capítols 
estableix les característiques de l’edició electrònica, la seva estructura, les maneres 
d’accedir-hi, el procediment de publicació i els requisits que han de complir les disposicions, 
els actes i els anuncis a publicar. L’objecte del present Reial decret, que es dicta a l’empara 
de l’habilitació específica que inclou la disposició final cinquena de la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, és modificar el Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, per adaptar-lo al Tauler 
Edictal Únic.

Fins ara, els anuncis de notificació de les diferents administracions que s’havien de 
publicar al BOE s’han estat inserint a la secció V, juntament amb una altra sèrie d’anuncis 
de continguts molt diversos. Tanmateix, el Tauler Edictal Únic ha de multiplicar 
exponencialment el volum de l’edició electrònica del BOE, en una mesura que no és 
possible afrontar a través de la tradicional secció V ni del procediment de publicació previst 
per a aquesta. Aquest és el motiu pel qual el present Reial decret configura un nou 
Suplement d’anuncis de notificació, de caràcter independent, però que ha de formar part 
indissoluble del «Butlletí Oficial de l’Estat» i de la seva edició electrònica, encara que 
presenti algunes característiques pròpies, com l’excepció de les previsions d’edició 
impresa als efectes de conservació.

No obstant això, si bé el nou Suplement, igual que la resta del diari oficial, té el caràcter 
de font d’accés públic, el seu aspecte més innovador consisteix en el fet que, una vegada 
transcorreguts tres mesos des de la seva publicació, els anuncis de notificació només 
seran accessibles mitjançant un codi de verificació de caràcter únic i no previsible. Aquesta 
modulació de les possibilitats d’accés és conseqüència del contingut peculiar que presenta 
el nou Suplement. En efecte, els anuncis de notificació supleixen una notificació personal, 
i actuen com a mecanisme de garantia d’interessats concrets, per la qual cosa no 
necessiten el mateix grau de publicitat que les disposicions i els actes administratius que 
es publiquen a la resta de seccions del diari, en particular una vegada transcorreguts els 
terminis d’impugnació de l’acte objecte de notificació.

La modificació del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, es completa amb diverses 
previsions en relació amb el procediment de publicació, dirigides a incrementar la utilització 
de mitjans electrònics i a establir les línies generals del sistema automatitzat de tramesa i 
gestió telemàtica per a la publicació dels anuncis de notificació, que preveu la nova 
disposició addicional vint-i-unena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la 
Presidència, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 22 de maig de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació del diari 
oficial «Butlletí Oficial de l’Estat».

El Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de 
l’Estat», es modifica en els termes següents:

U. Es modifica l’article 4, que queda redactat en els termes següents:

«Article 4. Característiques.

1. El “Butlletí Oficial de l’Estat” es publica tots els dies de l’any, llevat dels 
diumenges.

2. A la capçalera de l’exemplar diari, de cada disposició, acte o anunci i de 
cadascuna de les seves pàgines, hi figura:

a) L’escut d’Espanya.
b) La denominació “Butlletí Oficial de l’Estat”.
c) El número de l’exemplar diari, que és correlatiu des del començament de 

cada any.
d) La data de publicació.
e) El número de pàgina.

3. A totes i cadascuna de les pàgines s’inclouen l’adreça de la seu electrònica 
i el respectiu codi de verificació que permetin contrastar-ne l’autenticitat, així com 
accedir al seu contingut, en els termes que preveu l’article 14.4.

4. La data de publicació de les disposicions, els actes i els anuncis és la que 
figuri a la capçalera i a cadascuna de les pàgines de l’exemplar diari en què 
s’insereixin.

5. En cada número del diari oficial s’inclou el sumari del seu contingut, amb 
indicació del número correlatiu que correspon a cada disposició, acte o anunci que 
s’hi publica.

6. Totes les disposicions, els actes i els anuncis obren pàgina.»

Dos. Es modifica l’article 7, que queda redactat en els termes següents:

«Article 7. Estructura del diari oficial.

1. El contingut del “Butlletí Oficial de l’Estat” es distribueix en les seccions 
següents:

Secció I: Disposicions generals.
Secció II: Autoritats i personal.
Secció III: Altres disposicions.
Secció IV: Administració de justícia.
Secció V: Anuncis.
Secció del Tribunal Constitucional.

2. Així mateix, hi ha un Suplement de notificacions de caràcter independent.»
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Tres. Es modifica el títol de l’article 8, l’apartat 5 i s’afegeixen dos nous apartats sis i 
set amb el contingut següent:

«Article 8. Contingut de les seccions i els suplements.»

«5. A la secció V s’insereixen els anuncis, excepte els de notificació, agrupats 
de la manera següent:

a) Contractació del sector públic.
b) Altres anuncis oficials.
c) Anuncis particulars.

6. A la secció del Tribunal Constitucional es publiquen les sentències, les 
declaracions i les interlocutòries del Tribunal Constitucional, en els termes que 
preveu la seva Llei orgànica.

7. En el Suplement de notificacions s’insereixen els anuncis de notificació.»

Quatre. Es modifica l’apartat u de l’article 11, que queda redactat en els termes 
següents:

«1. L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha de garantir, a través de 
xarxes obertes de telecomunicació, l’accés universal i gratuït a l’edició electrònica 
del diari oficial de l’Estat, sense perjudici del que preveu l’article 14.4.»

Cinc. S’afegeix un nou apartat quatre a l’article 13, amb el contingut següent:

«4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, el Suplement de 
notificacions només té edició impresa quan concorren les circumstàncies que preveu 
la lletra a) de l’apartat primer.»

Sis. S’afegeix un nou apartat quatre a l’article 14, amb el contingut següent:

«4. No obstant el que preveuen els apartats anteriors, el Suplement de 
notificacions ha d’estar accessible lliurement a la seu electrònica de l’Agència 
Estatal Butlletí Oficial de l’Estat durant un termini de tres mesos des de la seva 
publicació, transcorregut el qual es requereix el codi de verificació de l’anunci de 
notificació corresponent, que té caràcter únic i no previsible.

El codi esmentat només el pot conservar, emmagatzemar i tractar l’interessat o 
el seu representant, així com els òrgans i les administracions que el puguin 
necessitar per a l’exercici de les competències que els corresponen.

L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha d’adoptar mesures orientades a 
evitar la indexació i la recuperació automàtica dels codis de verificació per subjectes 
diferents dels que preveu el paràgraf anterior.

Sense perjudici del que preveu la disposició addicional primera, una vegada 
transcorregut el termini de tres mesos que estableix el paràgraf primer, l’Agència 
Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha de facilitar, prèvia sol·licitud, la informació que 
contingui l’anunci de notificació únicament a l’interessat o el seu representant, al 
Ministeri Fiscal, al Defensor del Poble, i als jutges i tribunals.»

Set. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 15, amb el contingut següent:

«S’exceptuen del que preveu el paràgraf anterior els anuncis de notificació 
publicats en el Suplement de notificacions, una vegada hagi transcorregut el termini 
de tres mesos que preveu l’article 14.4.»
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Vuit. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 17, amb el contingut següent:

«No obstant això, la cerca, la recuperació i la impressió, a través del servei de 
base de dades, dels anuncis de notificació publicats en el Suplement de notificacions 
únicament és possible durant el termini de tres mesos que preveu l’article 14.4.»

Nou. S’afegeix un apartat cinc a l’article 19, amb el contingut següent:

«5. La facultat d’ordenar la inserció dels anuncis de notificació que s’hagin de 
publicar en el Suplement de notificacions correspon als òrgans que, en cada 
Administració o entitat, tinguin atribuïda aquesta competència o estiguin autoritzats 
per a això, així com als òrgans que hagin emès els anuncis corresponents.»

Deu. Es modifica l’article 20, que queda redactat en els termes següents:

«Article 20. Tramesa de documents.

1. Els originals destinats a la publicació a les seccions I, II, III i del Tribunal 
Constitucional s’han de remetre en format electrònic, d’acord amb les garanties, 
especificacions i models que per a cada òrgan i Administració s’estableixin 
mitjançant una ordre del ministre de la Presidència i que figurin a les seus 
electròniques del Ministeri de la Presidència i de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de 
l’Estat.

2. Els originals destinats a la publicació a les seccions IV i V s’han de remetre 
en format electrònic, d’acord amb les garanties, especificacions i models que 
s’estableixin mitjançant una resolució de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat, 
publicada a la seva seu electrònica.

3. Els originals destinats a la publicació en el Suplement de notificacions s’han 
de remetre mitjançant el sistema automatitzat de tramesa i gestió telemàtica que 
preveu la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, d’acord amb les garanties, les especificacions bàsiques i els models que 
estableix la disposició addicional primera d’aquest Reial decret.

4. En tot cas, el format dels documents, ja sigui de text, gràfic, d’imatge o 
qualsevol altre, ha d’atendre els estàndards que garanteixin el nivell d’interoperabilitat 
adequat i ha de ser idoni per comunicar el contingut del document de què es tracti.»

Onze. Es modifica l’article 21, que queda redactat en els termes següents:

«Article 21. Autenticitat dels documents.

1. Respecte a les disposicions i actes de les seccions I, II, III i del Tribunal 
Constitucional, s’apliquen les normes següents:

a) L’autenticitat dels originals remesos per a publicació ha de quedar garantida 
mitjançant la seva signatura electrònica, de conformitat amb el que prevegi l’ordre 
del ministre de la Presidència a què es refereix l’article 20.

b) A aquest efecte, a la Secretaria General Tècnica-Secretariat del Govern hi 
ha d’haver els registres de signatures electròniques de les autoritats i els funcionaris 
facultats per signar la inserció dels originals destinats a publicació.

c) En cada departament ministerial, el subsecretari ha de determinar les tres 
autoritats o funcionaris que, a més dels titulars dels òrgans superiors, estan facultats 
per signar la inserció dels originals destinats a publicació.

d) Els òrgans constitucionals i les administracions públiques, d’acord amb la 
seva normativa específica, han de determinar les autoritats o els funcionaris facultats 
per signar la inserció d’originals. El nombre de signatures reconegudes no pot 
passar de tres per cada òrgan o Administració.
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e) L’autoritat o el funcionari que subscrigui la inserció dels originals es fa 
responsable de l’autenticitat del seu contingut i de l’existència de l’ordre d’inserció 
corresponent adoptada en els termes a què es refereix l’article 19.

2. Respecte als anuncis i altres actes de les seccions IV i V, l’Agència Estatal 
Butlletí Oficial de l’Estat ha de mantenir un registre de les entitats i els organismes 
signants dels anuncis que es publiquin en el diari oficial. L’autenticitat dels originals 
remesos per a publicació ha de quedar garantida mitjançant algun dels sistemes de 
signatura electrònica que preveu l’article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

3. Respecte dels anuncis de notificació que es publiquin en el Suplement de 
notificacions, l’autenticitat dels originals remesos per a publicació ha de quedar 
garantida en els termes que preveu la disposició addicional primera.»

Dotze. Es modifica l’article 22, que queda redactat en els termes següents:

«Article 22. Competència en relació amb les diverses seccions.

1. Els textos de les disposicions, resolucions, sentències i actes inclosos a les 
seccions I, II, III i del Tribunal Constitucional s’han de remetre, en tot cas, a la 
Secretaria General Tècnica-Secretariat del Govern, que ha de procedir a classificar-
los i a comprovar l’autenticitat de les signatures, vetllant especialment per l’ordre de 
prioritat de les insercions, la salvaguarda de les competències dels diferents òrgans 
de l’Administració, l’obligatorietat de la inserció i el compliment dels requisits formals 
necessaris en cada cas.

2. Els originals dels anuncis i altres actes que s’hagin d’inserir a les seccions 
IV i V els han de remetre directament els organismes, les entitats i les persones 
interessades a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat o, si s’escau, a través de la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic.

3. Els anuncis de notificació s’han de remetre a l’Agència Estatal Butlletí Oficial 
de l’Estat, en els termes que preveuen les disposicions addicionals primera i 
segona.»

Tretze. Es modifiquen els apartats u i dos de l’article 24, que queden redactats en els 
termes següents:

«1. Les disposicions, resolucions, sentències i actes inclosos a la secció I i a 
la secció del Tribunal Constitucional s’han de publicar de manera íntegra.

2. Les resolucions i els actes compresos a les seccions II, III, IV i V, així com 
en el Suplement de notificacions, s’han de publicar en extracte, sempre que sigui 
possible i es compleixin els requisits exigits en cada cas.»

Catorze. Es modifica l’article 26, que queda redactat en els termes següents:

«Article 26. Correccions.

Si alguna disposició oficial apareix publicada amb errors que alterin o modifiquin 
el seu contingut, s’ha de reproduir immediatament en la seva totalitat o en la part 
necessària, amb les degudes correccions. Aquestes rectificacions s’han de fer 
d’acord amb les normes següents:

a) S’han de corregir d’ofici les errades produïdes en la publicació, sempre que 
suposin una alteració o modificació del seu sentit o puguin suscitar dubtes en aquest 
aspecte. A aquest efecte, els serveis corresponents de la Secretaria General 
Tècnica-Secretariat del Govern i de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat han de 
conservar els originals de cada número, durant el termini de tres mesos, a partir de 
la data de la publicació.
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b) Quan es tracti d’errors localitzats en el text rebut a l’Agència Estatal Butlletí 
Oficial de l’Estat per publicar, la rectificació s’ha de fer de la manera següent:

1r Els mers errors o omissions materials, que no constitueixin una modificació 
o alteració del sentit de les disposicions o es dedueixin clarament del context, però 
la rectificació dels quals es jutgi convenient per evitar possibles confusions, els han 
de salvar els organismes respectius instant la reproducció del text, o de la part 
necessària d’aquest, amb les degudes correccions.

2n En els altres casos, i sempre que els errors o omissions puguin suposar 
una modificació real o aparent del contingut o del sentit de la norma, s’han de salvar 
mitjançant una disposició del mateix rang.»

Quinze. Es modifica l’article 27, que queda redactat en els termes següents:

«Article 27. Insercions gratuïtes i de pagament.

1. La publicació de les lleis, disposicions, resolucions, sentències i actes 
d’inserció obligatòria que s’hagin d’incloure a les seccions I, II, III i del Tribunal 
Constitucional, s’ha d’efectuar sense contraprestació econòmica per part dels 
òrgans que l’hagin sol·licitat.

2. La publicació d’anuncis a les seccions IV i V està subjecta al pagament de 
la taxa corresponent, d’acord amb el que disposen la Llei 25/1998, de 13 de juliol, 
de modificació del règim legal de les taxes estatals i de reordenació de les 
prestacions patrimonials de caràcter públic, i l’Estatut de l’Agència Estatal Butlletí 
Oficial de l’Estat, aprovat pel Reial decret 1495/2007, de 12 de novembre.

3. La publicació d’anuncis de notificació en el Suplement de notificacions s’ha 
d’efectuar sense contraprestació econòmica per part dels organismes que l’hagin 
sol·licitat.»

Setze. S’afegeix una disposició addicional primera amb el contingut següent:

«Disposició addicional primera. Sistema automatitzat de tramesa i gestió 
telemàtica dels anuncis de notificació.

1. El sistema automatitzat de tramesa i gestió telemàtica de l’Agència Estatal 
Butlletí Oficial de l’Estat, per a la publicació dels anuncis de notificació, que preveu 
la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s’ha 
d’ajustar a les garanties i les especificacions bàsiques següents:

a) L’accés al sistema requereix identificació prèvia, que es pot fer mitjançant 
DNI electrònic o certificat electrònic reconegut. Així mateix, es pot requerir estar 
donat d’alta en el repositori horitzontal d’usuaris de les administracions públiques. 
En cas que l’accés es faci mitjançant serveis web, es pot utilitzar el sistema de 
signatura electrònica mitjançant segell electrònic de l’òrgan, entitat o Administració 
corresponent.

Cada Administració pública o entitat ha de determinar, d’acord amb la seva 
normativa específica, les autoritats o els empleats públics autoritzats. En el cas de 
les entitats locals, l’autorització inicial l’ha de comunicar telemàticament a l’Agència 
Estatal Butlletí Oficial de l’Estat un funcionari de l’Administració local amb habilitació 
de caràcter nacional.

b) Les administracions i les entitats usuàries estan obligades a mantenir 
permanentment actualitzat el catàleg d’unitats administratives implicades en el 
procediment de publicació, mitjançant el directori comú a què es refereix l’article 9 
del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat.

c) La tramesa s’ha de fer preferentment mitjançant serveis web de conformitat 
amb el format estructurat que conté l’annex d’aquest Reial decret, el qual es pot 
actualitzar mitjançant una resolució de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat. 
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Així mateix, la tramesa es pot fer per mitjà d’un portal web. En tot cas, s’han 
d’incorporar les metadades que permetin la gestió automatitzada dels documents 
per part de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

d) El sistema de tramesa ha de garantir l’autenticitat, la integritat i el no-repudi 
dels enviaments, així com la seva confidencialitat.

e) El sistema ha de permetre consultar, mitjançant serveis web o altres 
mecanismes, l’estat de tramitació dels anuncis de notificació enviats, així com 
accedir a la seva publicació sense cap limitació temporal, en els termes que cada 
Administració pública o entitat hagi autoritzat, de conformitat amb el que preveu la 
lletra a) d’aquest apartat.

f) Els anuncis de notificació s’han de publicar dins dels tres dies hàbils 
següents a la seva recepció, tret dels supòsits d’impossibilitat tècnica, sol·licitud 
d’un termini de publicació superior per l’òrgan remitent o que l’anunci de notificació 
requereixi esmena. A aquests efectes, els anuncis de notificació rebuts després de 
les 12.00 hores del divendres, els dissabtes, dies festius i 24 i 31 de desembre es 
consideren rebuts a les 8.00 hores del primer dia hàbil següent.

2. Correspon a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat determinar els 
requisits i les especificacions tècniques del sistema, que, en tot cas, ha de complir 
el que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, i la seva normativa de desplegament.»

Disset. S’afegeix una disposició addicional segona amb el contingut següent:

«Disposició addicional segona. Anuncis de notificació en procediments 
sancionadors en matèria de trànsit.

Sense perjudici del que preveu la disposició addicional primera, els anuncis de 
notificació a què doni lloc el procediment sancionador com a conseqüència de la 
comissió d’infraccions a la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, es poden remetre a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat a 
través de la Direcció General de Trànsit.»

Divuit. S’afegeix una disposició addicional tercera amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera. Tramesa telemàtica de documents a publicar a les 
seccions I, II, III i del Tribunal Constitucional.

Les garanties, les especificacions i els models als quals es refereix l’article 20.1 
són els que preveuen les ordres PRE/1563/2006, de 19 de maig, per la qual es 
regula el procediment per a la tramesa telemàtica de les disposicions i actes 
administratius dels departaments ministerials que s’hagin de publicar en el �Butlletí 
Oficial de l’Estat� i PRE/987/2008, de 8 d’abril, per la qual s’amplia el seu àmbit 
d’aplicació, per als departaments ministerials, els òrgans i les entitats previstos en 
els seus àmbits d’aplicació respectius.»

Dinou. Es modifica la disposició transitòria única, que queda redactada en els termes 
següents:

«Disposició transitòria única. Tramesa de documents a publicar a les seccions I, II, 
III i del Tribunal Constitucional.

Mentre no s’aprovin les garanties, les especificacions i els models per als òrgans 
i les administracions no previstos en l’àmbit d’aplicació de les ordres PRE/1563/2006, 
de 19 de maig, i PRE/987/2008, de 8 d’abril, s’han de continuar remetent els 
originals a publicar en format paper, amb signatura manuscrita de qui estigui facultat 
a l’efecte, acompanyats dels fitxers electrònics a partir dels quals es van generar els 
originals remesos, i s’han d’ajustar en totes les seves característiques als models 
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oficials que figuren a les seus electròniques del Ministeri de la Presidència i de 
l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

A aquests efectes, la Secretaria General Tècnica-Secretariat del Govern ha de 
mantenir un registre de signatures manuscrites de les autoritats i els funcionaris 
facultats per signar la inserció dels originals destinats a publicació.»

Vint. S’afegeix un annex, amb el contingut següent:

«ANNEX

Format XML per a l’enviament d’anuncis de notificació

El contingut de l’enviament s’ha d’efectuar en format XML amb la informació 
estructurada de la manera següent:

 <envio>
  <version>
  <anuncios>
   <remitente>
    <nodoRemitente +>
   </remitente>
   <fechaPub?>
   <infPub>
    <urlSW?>
    <email>
   </infPub>
   <anuncio +>
    <emisor>
     <nodoEmisor +>
    </emisor>
    <metadatos>
     <id?>
     <formPub>
     <datosPersonales>
     <lgt?>
     <procedimiento?>
     <materias?>
      <materia +>
     </materias>
     <notificados?>
      <notificado +>
     </notificados>
    </metadatos>
    <contenido>
     <texto>
      <p +>
      <table *>
     </texto>
     <pieFirma>
      <lugar>
      <fecha>
      <firmante>
     </pieFirma>
    </contenido>



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 123  Dissabte 23 de maig de 2015  Secc. I. Pàg. 9

    <contenidoCoof?>
     <texto>
      <p +>
      <table *>
     </texto>
    </contenidoCoof>
   </anuncio>
  </anuncios>
 </envio>

 + significa una o más ocurrencias
 ? significa cero o una ocurrencia
 * significa cero o más ocurrencias

En la descripció dels continguts del fitxer XML es fa referència a una sèrie de 
tipus de dades pel seu acrònim. A continuació s’enumeren aquests tipus de dades.

NIF: número d’identificació fiscal. S’ha de proporcionar sempre justificat amb 
«0» a l’esquerra, sense punts, ni espais, ni guions ni cap altre caràcter diferent d’un 
nombre o una lletra.

NAF: número d’afiliació a la Seguretat Social.
CCC: codi de compte de cotització.
EXP: número d’expedient.
DIR3: directori comú d’unitats orgàniques i oficines. La descripció d’aquest 

servei està al PAE (portal d’administració electrònica), a l’URL següent: http://
administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3.

L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha de posar així mateix a la seva seu 
electrònica el fitxer XSD (XML Schema Definition) per a la validació prèvia a 
l’enviament dels fitxers XML amb el contingut dels anuncis, la documentació del 
servei web per a l’enviament dels fitxers esmentats i exemples de fitxers XML amb 
diferents tipus de notificacions.
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Esquema Nom Descripció Valors Obl. Tipus

envio Node arrel de l’enviament [1..1]

1 version Codi que indica la versió utilitzada. Hi ha d’haver compatibilitat de versions. [1.0.0] [1..1] string

2 anuncios [1..1] complexType

2.1 remitente Organisme o unitat remitent dels anuncis. Conté l’arbre de l’estructura del 
directori DIR3 de l’organisme o unitat, incloent-hi un element 
nodoRemitente per a cada nivell a DIR3.

[1..1] complexType

2.1.1 nodoRemitente Organisme o unitat remitent dels anuncis. Conté dos atributs:

idDir3: codi DIR3 de l’organisme. Tipus dada: string.
nivel: nivell dins de l’arbre de conformitat amb l’estructura DIR3. Tipus dada: 

int.

Per exemple, en el cas de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat seria:

<nodoRemitente nivel=»1» idDir3=»EA9999999»>ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO</nodoRemitente>

<nodoRemitente nivel=»2» idDir3=»E00004101»>MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA</nodoRemitente>

<nodoRemitente nivel=»3» idDir3=»E00135501»>SUBSECRETARIA DE 
LA PRESIDENCIA</nodoRemitente>

<nodoRemitente nivel=»4» idDir3=»E04761001»>AGENCIA ESTATAL
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO</nodoRemitente>

[1..*] string

2.2 fechaPub Data de publicació sol·licitada per als anuncis. Si la data es correspon amb 
un diumenge, la publicació s’ha de fer el dilluns següent. Si no s’inclou 
o és incorrecta s’ha de publicar en la data més primerenca possible de 
conformitat amb el procediment de tancament i publicació que regeix la 
publicació del BOE. La data s’ha d’especificar en format ISO 8601:2004 
(aaaa-mm-dd). Per exemple:

<fechaPub>2015-11-01</fechaPub>

Nota: el BOE es publica cada dia de l’any amb l’única excepció dels 
diumenges.

[0..1] date

2.3 infPub Conté l’adreça del servei web de l’òrgan emissor al qual s’ha d’informar de 
la data de publicació dels anuncis i una adreça de correu electrònic. La 
forma de comunicar aquesta informació s’ha de tractar en un document 
a part.

[1..1] complexType

2.3.1 urlSW Adreça del servei web a la qual s’ha d’informar de la data de publicació 
dels anuncis.

[0..1] anyUri

2.3.2 email Adreça de correu electrònic als efectes de comunicar les incidències que 
es generin en el procés de la informació.

[1..1] string

2.4 anuncio Aquest element es pot repetir ja que s’admeten enviaments amb més d’un 
anunci. Cada element representa un anunci diferent.

[1..*] complexType

2.4.1 emisor Organisme o unitat autor de l’anunci. Conté l’arbre de l’estructura del 
directori DIR3 de l’organisme o unitat, incloent-hi un element 
nodoEmisor per a cada nivell.

Nota: l’organisme o unitat autor de l’anunci no ha de coincidir 
necessàriament amb el remitent.

[1..1] complexType

2.4.1.1 nodoEmisor Organisme o unitat autor de l’anunci. Conté dos atributs:

idDir3: Codi DIR3 de l’organisme. Tipus dada: string.
nivel: nivell dins de l’arbre de conformitat amb l’estructura DIR3. Tipus dada: 

int.

Per exemple, en el cas de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat seria:

<nodoEmisor nivel=»1» idDir3=»EA9999999»>ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO</nodoEmisor>

<nodoEmisor nivel=»2» idDir3=»E00004101»>MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA</nodoEmisor>

<nodoEmisor nivel=»3» idDir3=»E00135501»>SUBSECRETARIA DE LA 
PRESIDENCIA</nodoEmisor>

<nodoEmisor nivel=»4» idDir3=»E04761001»>AGENCIA ESTATAL
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO</nodoEmisor>

[1..*] string
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Esquema Nom Descripció Valors Obl. Tipus

2.4.2 metadatos Informació que no es publica però indispensable per al tractament dels 
anuncis i la forma de publicar-los.

[1..1] complexType

2.4.2.1 id
Identificador únic de l’anunci en els sistemes d’informació de l’òrgan 

emissor. Encara que no és obligatori, és indispensable perquè es pugui 
informar l’emissor de la data de publicació de l’anunci. És necessari si 
s’ha inclòs l’element infPub/urlSW.

Nota: si no s’ha proporcionat la dada i es va proporcionar l’element infPub/
urlSW s’ha de retornar un avís després de la recepció de l’XML però no 
s’ha d’aturar la publicació. No és possible utilitzar el servei de Control de 
publicació.

[0..1] string

2.4.2.2 formPub Forma de publicació. És una dada obligatòria imprescindible per al 
tractament posterior i la manera de mostrar l’anunci. Pot prendre dos 
valors:

E: publicació en extracte (quan l’anunci no conté el contingut de l’acte 
administratiu a notificar, sinó únicament la identificació de l’interessat i del 
procediment).

I: publicació íntegra (quan en el text de l’anunci es recull complet el contingut 
de l’acte administratiu objecte de notificació).

[E],[I] [1..1] string

2.4.2.3 datosPersonales Informa sobre si l’anunci conté dades de caràcter personal. Pot prendre els 
valors següents:

N: no inclou cap dada de caràcter personal.
S: inclou dades de caràcter personal.

[N],[S] [1..1] string

2.4.2.4 materias Tipus d’anunci. Per exemple: «cadastre», «impostos», «taxes», 
«subvencions», amb l’objectiu de facilitar la recuperació posterior en la 
base de dades. Ha de contenir tants elements «materia» com siguin 
necessaris per facilitar la cerca de l’anunci. Classificació a determinar.

[0..1] complexType

2.4.2.4.1 materia Matèria. Inclou l’atribut idMat (tipus de dades string) amb l’identificador de la 
matèria.

Exemple:

<materia idMat=»12»>tasas</materia>
<materia idMat=»23»>catastro</materia>

[1..*] string

2.4.2.5 lgt El valor és «S» si l’anunci s’ha de publicar de conformitat amb el que 
disposa l’article 112 de la Llei 58/2003 (Llei general tributària).

[S] [0..1] string

2.4.2.6 procedimiento Identificació del procediment. És un text lliure que permet construir de 
manera automatitzada el títol de l’anunci i diferenciar entre els emesos en 
la mateixa data pel mateix emissor. Així mateix, una vegada publicat 
l’anunci, facilita la cerca per text lliure. Ha d’incloure un atribut «plural» 
per indicar si s’ha d’utilitzar el plural en la paraula procediment en el 
moment de generar el títol de l’anunci; per a això pren el valor «S» per 
indicar el plural i «N» el singular. S’admet un màxim de 400 caràcters. No 
ha de contenir dades de caràcter personal.

Exemples (en primer lloc el bloc XML i a continuació el títol de l’anunci al 
qual donaria lloc):

Exemple 1:

<procedimiento plural=»N»>sancionador</procedimiento>
Anunci de notificació de 23 de juliol de 2014, en procediment sancionador

Exemple 2: utilització del plural. En aquest exemple s’inclou a més un òrgan 
que tramita el procediment. Aquest òrgan ha de ser un òrgan diferent de 
l’emissor):

<procedimiento plural=»S»> tramitados por la Subdirección 
de.../departamento/Servicio de...</procedimiento>

Anunci de notificació de 23 de juliol de 2014, en procediments tramitats per 
la Subdirecció de... / Departament / Servei de...

Exemple 3:

<procedimiento plural=»N»> nº de expediente xxx</procedimiento>
Anunci de notificació de 23 de juliol de 2014, en procediment núm. 

d’expedient xxx

[0..1] string
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Exemple 4:

<procedimiento plural=»N»> de concesión de las subvenciones 
previstas en la Orden xxx, por la que se aprueban las 
correspondientes bases reguladoras</procedimiento>

Anunci de notificació de 23 de juliol de 2014, en procediment de concessió 
de les subvencions que preveu l’Ordre xxx, per la qual s’aproven les 
bases reguladores corresponents.

Exemple 5:
<procedimiento plural=»N»> relativo a baja en el padrón 

municipal</procedimiento>
Anunci de notificació de 23 de juliol de 2014, en procediment relatiu a baixa 

en el padró municipal

Exemple 6 (correccions d’errors):

<procedimiento plural=»N»> relativo a liquidaciones del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Corrección de errores</
procedimiento>

Anunci de notificació de 23 de juliol de 2014, en procediment relatiu a 
liquidacions de l’impost sobre béns immobles. Correcció d’errors

Exemple 7 (correccions d’errors):

<procedimiento plural=»N»> relativo a liquidaciones del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Corrección de errores del 
anuncio de notificación de 19 de julio</procedimiento>

Anunci de notificació de 23 de juliol de 2014, en procediment relatiu a 
liquidacions de l’impost sobre béns immobles. Correcció d’errors de 
l’anunci de notificació de 19 de juliol.

2.4.2.7 notificados Encara que l’element és opcional, aquí s’ha d’incloure la llista amb les 
dades dels notificats si no és possible marcar-les a l’element contingut/
text que descriu el punt següent. Ha de contenir tants elements 
«notificado» com notificats hi hagi.

[0..1] complexType

2.4.2.7.1 notificado Cada element notificat ha d’incloure obligatòriament l’atribut id (tipus de 
dada string) que conté la seva identificació (normalment el NIF) i l’atribut 
tipId (tipus de dada string) per al tipus d’identificador (NIF, NAF, CCC, 
EXP).

Exemple:
<notificado id=»99999999R» tipId=»NIF»>Juan Español Español</

notificado>

[1..*] string

2.4.2.8 contenido Contingut de l’anunci. complexType
2.4.2.8.1 texto Text de l’anunci. Ha d’incloure de manera obligatòria un atribut content-type 

(tipus de dada string) amb el valor «application/xml».

El node text està format per dos tipus de nodes que es poden repetir tantes 
vegades com sigui necessari: paràgrafs (p) i taules (table). L’anunci ha de 
contenir almenys un element paràgraf.

[1..1] complexType

2.4.2.8.1.1 p Paràgraf de text. Pot admetre un atribut class (tipus de dada string) per 
presentar la informació. Aquest atribut pot prendre els valors següents:

parrafo: paràgraf per defecte.
titulo: paràgraf centrat amb un tipus de lletra més gran que el del paràgraf 

per defecte.
pieFirma: l’element no té cap contingut. Representa la posició on s’ha 

d’incorporar el text de l’element pieFirma. Si no s’inclou, el peu de 
signatura ha d’anar al final del text.

page-break: l’element no té cap contingut. Força un salt de pàgina a partir 
d’aquest element.

Si no s’indica l’atribut, se li ha d’aplicar l’atribut del paràgraf per defecte.

Exemples:

<p class=»parrafo»>Este es un párrafo normal</p>
<p>Este es otro párrafo normal</p>
<p class=»pieFirma» />
<p class=»page-break» />
<p class=»titulo»>ANEXO</p>

[1..*] string
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2.4.2.8.1.1.1 span
Dins d’un paràgraf es poden incloure elements span amb l’atribut class 

(tipus de dada string) amb el valor index: NIF, index: NAF, index: CCC, 
index: EXP o index: NOMBRE, segons si el tipus del contingut és un NIF, 
NAF, CCC, EXP o un nom, per marcar un contingut a indexar si aquest no 
s’ha inclòs a l’apartat metadatos/notificados. Per exemple:

<p>Se notifica a <span class=»index:NOMBRE»>Juan Español 
Español</span> con NIF <span class=»index:NIF»>99999999R</
span> lo siguiente....</p>

string

2.4.2.8.1.2 table Taula amb informació [0..*] complexType
2.4.2.8.1.2.1 caption Títol de la taula [0..1] string
2.4.2.8.1.2.2 colgroup Conté informació de les columnes de la taula. Ha de contenir tants elements 

col com columnes tingui la taula.
[0..1] complexType

2.4.2.8.1.2.2.1 col S’hi pot especificar si el contingut de la columna s’ha d’indexar i incorporar 
al cercador afegint-hi l’atribut class (tipus de dada string) amb el valor 
index: NIF, index: NAF, index: CCC, index: EXP o index: NOMBRE, 
segons si el tipus del contingut és un NIF, NAF, CCC o un nom.

Exemple:

<colgroup>
 <col class=»index:NIF»/>
 <col class=»index:NOMBRE»/>
 <col class=»index:NIF»/>
 <col class=»index:NOMBRE»/>
 <col />
 <col />
 <col />
</colgroup>

En aquest exemple les columnes 1 i 3 de la taula inclouen un NIF i les 2 i 4 
un NOMBRE que s’han d’incorporar al cercador. Les columnes 5, 6 i 7 no 
s’han d’incorporar al cercador.

[1..*] complexType

2.4.2.8.1.2.3 thead Capçalera de la taula. [0..1] complexType
2.4.2.8.1.2.3.1 tr Fila de la capçalera [1..*] complexType
2.4.2.8.1.2.3.1.1 th Cel·la de la capçalera. Admet els atributs rowspan (tipus de dada int) i 

colspan (tipus de dada int) per a agrupament de cel·les.
[1..*] string

2.4.2.8.1.2.4 tbody Cos de la taula. [1..1] complexType
2.4.2.8.1.2.4.1 tr Fila de la taula [1..*] complexType
2.4.2.8.1.2.4.1.1 td Cel·la de la taula. Admet els atributs rowspan (tipus de dada int) i colspan 

(tipus de dada int) per a agrupament de cel·les.
[1..*] string

2.4.2.8.1.2.5 tfoot Peu de la taula. Normalment no s’utilitza. [0..1] complexType
2.4.2.8.1.2.5.1 tr Fila del peu [1..*] complexType
2.4.2.8.1.2.5.1.1 th Cel·la del peu. Admet els atributs rowspan (tipus de dada int) i colspan 

(tipus de dada int) per a agrupament de cel·les.
[1..*] string

2.4.2.8.2 pieFirma Peu de signatura de l’anunci

Exemple 1:

<pieFirma>
 <lugar>Madrid</lugar>
 <fecha>2014-08-19</fecha>
 <firmante>El Jefe de Servicio de Pruebas, Juan Español Español
</firmante>
</pieFirma>

Exemple 2:

 <pieFirma>
 <lugar>Madrid</lugar>
 <fecha>2014-08-19</fecha>
 <firmante>El Subdirector General del Servicio de Pruebas, 

P.D. (Orden PRE/127/2013, de 3 de mayo), el Jefe del Servicio 
de Pruebas, Juan Español Español</firmante>

</pieFirma>

[1..1] complexType

2.4.2.8.2.1 lugar Població en què té lloc la signatura [1..1] string
2.4.2.8.2.2 fecha Data de la signatura en format ISO 8601:2004 (aaaa-mm-dd). [1..1] string
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2.4.2.8.2.3 firmante Càrrec i nom i dos cognoms del signant. En els casos d’actuació 
administrativa automatitzada pot consistir únicament en la identificació de 
l’organisme o unitat signant. En casos d’alteració de la competència s’hi 
han d’incloure les referències corresponents.

Aquest element ha de contenir informació.

[1..1] string

2.4.2.9 contenidoCoof Contingut de l’anunci en llengua cooficial. [0..1] complexType
2.4.2.9.1 texto Text de l’anunci. Ha d’incloure de manera obligatòria un atribut content-type 

(tipus de dada string) amb el valor «application/xml».

El node text està format per dos tipus de nodes que es poden repetir tantes 
vegades com sigui necessari: paràgrafs (p) i taules (table). L’anunci ha de 
contenir almenys un element paràgraf.

Si el text cooficial porta signatura, s’ha d’incloure dins d’aquest element.

[1..1] complexType

2.4.2.9.1.1 p Paràgraf de text. Pot admetre un atribut class (tipus de dada string) per 
presentar la informació. Aquest atribut pot prendre els valors següents:

parrafo: paràgraf per defecte.
titulo: paràgraf centrat amb un tipus de lletra més gran que el del paràgraf 

per defecte.
page-break: l’element no té cap contingut. Força un salt de pàgina a partir 

d’aquest element.

Si no s’indica l’atribut, se li ha d’aplicar l’atribut del paràgraf per defecte.

Exemples:

<p class=»parrafo»>Este es un párrafo normal</p>
<p>Este es otro párrafo normal</p>
<p class=»page-break» />
<p class=»titulo»>ANEXO</p>

[1..*] string

2.4.2.9.1.1.1 span Dins d’un paràgraf es poden incloure elements span amb l’atribut class 
(tipus de dada string) amb el valor index: NIF, index: NAF, index: CCC, 
index: EXP o index: NOMBRE, segons si el tipus del contingut és un NIF, 
NAF, CCC, EXP o un nom, per marcar un contingut a indexar si aquest no 
s’ha inclòs a l’apartat metadatos/notificados. Per exemple:

<p>Se notifica a <span class=»index:NOMBRE»>Juan Español 
Español</span> con NIF <span class=»index:NIF»>99999999R</
span> lo siguiente....</p>

string

2.4.2.9.1.2 table Taula amb informació [0..*] complexType
2.4.2.9.1.2.1 caption Títol de la taula [0..1] string
2.4.2.9.1.2.2 colgroup Conté informació de les columnes de la taula. Ha de contenir tants elements 

col com columnes tingui la taula.
[0..1] complexType

2.4.2.9.1.2.2.1 col S’hi pot especificar si el contingut de la columna s’ha d’indexar i incorporar 
al cercador afegint-hi l’atribut class (tipus de dada string) amb el valor 
index: NIF, index: NAF, index: CCC, index: EXP o index: NOMBRE, 
segons si el tipus del contingut és un NIF, NAF, CCC o un nom.

Exemple:

<colgroup>
 <col class=»index:NIF»/>
 <col class=»index:NOMBRE»/>
 <col class=»index:NIF»/>
 <col class=»index:NOMBRE»/>
 <col />
 <col />
 <col />
</colgroup>

En aquest exemple les columnes 1 i 3 de la taula inclouen un NIF i les 2 i 4 
un NOMBRE que s’han d’incorporar al cercador. Les columnes 5, 6 i 7 no 
s’han d’incorporar al cercador.

[1..*] complexType

2.4.2.9.1.2.3 thead Capçalera de la taula. [0..1] complexType
2.4.2.9.1.2.3.1 tr Fila de la capçalera [1..*] complexType
2.4.2.9.1.2.3.1.1 th Cel·la de la capçalera. Admet els atributs rowspan (tipus de dada int) i 

colspan (tipus de dada int) per a agrupament de cel·les.
[1..*] string

2.4.2.9.1.2.4 tbody Cos de la taula. [1..1] complexType
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Esquema Nom Descripció Valors Obl. Tipus

2.4.2.9.1.2.4.1 tr Fila de la taula [1..*] complexType
2.4.2.9.1.2.4.1.1 td Cel·la de la taula. Admet els atributs rowspan (tipus de dada int) i colspan 

(tipus de dada int) per a agrupament de cel·les.
[1..*] string

2.4.2.9.1.2.5 tfoot Peu de la taula. Normalment no s’utilitza. [0..1] complexType
2.4.2.9.1.2.5.1 tr Fila del peu [1..*] complexType
2.4.2.9.1.2.5.1.1  th Cel·la del peu. Admet els atributs rowspan (tipus de dada int) i colspan 

(tipus de dada int) per a agrupament de cel·les.
[1..*] string»

Disposició addicional primera. Referències a la Direcció General del Secretariat del 
Govern.

Les mencions efectuades a la Direcció General del Secretariat del Govern en el Reial 
decret 181/2008, de 8 de febrer, s’entenen efectuades a la Secretaria General Tècnica-
Secretariat del Govern, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 199/2012, de 23 
de gener, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de la Presidència 
i es modifica el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s’estableix l’estructura 
orgànica bàsica dels departaments ministerials.

Disposició addicional segona. Implantació del sistema de tramesa i gestió telemàtica 
dels anuncis de notificació que regula la disposició addicional primera del Reial decret 
181/2008, de 8 de febrer.

El sistema automatitzat de tramesa i gestió telemàtica dels anuncis de notificació que 
regula la disposició addicional primera del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, estarà 
operatiu des del 25 de maig de 2015 per a l’enviament dels anuncis de notificació que 
s’hagin de publicar en el Suplement de notificacions a partir de l’1 de juny de 2015.

Disposició transitòria única. Tramesa a través de la Direcció General de Trànsit.

Als efectes del que preveu la disposició addicional segona del Reial decret 181/2008, 
de 8 de febrer, mentre no s’aprovi un altre sistema mitjançant una ordre del ministre de 
l’Interior, els anuncis de notificació a què doni lloc el procediment sancionador com a 
conseqüència de la comissió d’infraccions a la normativa sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària, s’han de remetre, si s’escau, a la Direcció General de 
Trànsit a través del sistema que preveuen els apartats 1 i 5 de l’article 8 de l’Ordre 
INT/3022/2010, de 23 de novembre, per la qual es regula el Tauler Edictal de Sancions de 
Trànsit.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Els apartats setze, disset i vint de l’article únic, així com la disposició addicional segona 
i la disposició transitòria única, es dicten a l’empara de l’article 149.1.18 de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de procediment administratiu 
comú.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’autoritza el ministre de la Presidència perquè dicti totes les disposicions que siguin 
necessàries per al desplegament i l’execució del que preveu aquest Reial decret.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de juny de 2015. No obstant això, els apartats 
setze, disset i vint de l’article únic, així com les disposicions addicionals primera i segona i 
la disposició transitòria única, entren en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 22 de maig de 2015.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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