BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 113

Dimecres 12 de maig de 2021

Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
7843

Reial decret 327/2021, d’11 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», per adaptar-lo al Tauler edictal judicial únic.

L’article 236.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, preveu que la
publicitat dels edictes es faci a través del Tauler edictal judicial únic, de la manera com es
disposi reglamentàriament. Aquesta previsió legal ha estat completada per la recent
Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a
la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia, que, entre altres aspectes, modifica
la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació a l’Administració de justícia, per establir-hi les característiques essencials
del Tauler esmentat.
De conformitat amb el que es desprèn de la regulació de totes dues normes, l’objectiu
del Tauler edictal judicial únic és la plena informatització i unificació de la publicació de
resolucions i comunicacions judicials, per acabar amb la dispersió en taulers d’anuncis i
diferents butlletins oficials, i reforçar la simplicitat d’aquest tràmit i les garanties de les parts.
La nova redacció feta de l’article 35 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, assenyala en
primer lloc que el Tauler edictal judicial únic l’ha de publicar electrònicament l’Agència
Estatal Butlletí Oficial de l’Estat, per aprofitar així l’experiència que ja té aquest organisme
per desenvolupar un sistema de publicació edictal generalitzat, fiable i accessible de
manera gratuïta per a tots els ciutadans.
En segon lloc, s’encarrega a l’Agència esmentada que posi a disposició dels òrgans
judicials un sistema completament automatitzat de tramesa i gestió d’edictes de manera
que, amb la màxima celeritat i agilitat, es pugui instar des de l’oficina judicial, i sempre sota
el control i la responsabilitat del lletrat de l’Administració de justícia, la inserció dels
corresponents actes processals en el Tauler esmentat, de manera que quedi salvaguardada
l’absoluta independència i singularitat de la funció jurisdiccional.
Complementàriament, la nova disposició addicional tretzena de la Llei 18/2011, de 5 de
juliol, disposa la gratuïtat tant de les publicacions que, en compliment del que preveuen les
lleis processals, s’hagin de fer en el Tauler edictal judicial únic, com també de les consultes
en el Tauler i de les subscripcions que els ciutadans puguin efectuar en el seu sistema
d’alertes. En aquest sentit, no es tracta simplement de complir el requisit formal de donar a
conèixer una determinada resolució o activitat jurisdiccional, sinó de posar mitjans addicionals
per facilitar que el destinatari de l’acte processal publicat tingui notícia de la seva existència,
i reforçar el caràcter de garantia processal que suposa la comunicació edictal.
Finalment, el legislador ha establert l’1 de juny de 2021 per posar en marxa amb
caràcter general el nou sistema.
En compliment d’aquestes previsions legislatives, l’objecte d’aquest Reial decret és
regular la publicació del Tauler edictal judicial únic per part de l’Agència Estatal Butlletí
Oficial de l’Estat. D’entre les diferents opcions possibles, aquest Reial decret estableix un
model paral·lel al del Tauler edictal únic, ja existent en l’àmbit dels anuncis de notificació
que efectuen les administracions públiques, si bé hi incorpora característiques pròpies,
atesa la singularitat de l’activitat jurisdiccional.
Amb aquest objectiu, la regulació del Tauler s’emprèn mitjançant la modificació
del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de
l’Estat», de manera que es manté la unicitat de l’instrument normatiu regulador del diari.
La modificació configura un nou suplement del BOE denominat «Suplement del Tauler
edictal judicial únic». Aquest nou Suplement forma part del «Butlletí Oficial de l’Estat» i de
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la seva edició electrònica, per la qual cosa la publicació en el Tauler edictal judicial únic es
fa amb tots els requisits tècnics i les garanties jurídiques que ofereix el diari oficial, en
particular el caràcter fefaent de la data de publicació dels edictes, qüestió d’especial
rellevància als efectes del còmput dels terminis processals.
Tot i que forma part del «Butlletí Oficial de l’Estat», el nou Suplement presenta
característiques pròpies, com l’excepció de les previsions d’edició impresa als efectes de
conservació i la modulació de l’accés al seu contingut transcorregut el termini de quatre
mesos des de la seva publicació.
Així mateix, es preveu la incorporació de mecanismes orientats a evitar la indexació i
la recuperació automàtica de la informació publicada i la limitació de les possibilitats per a
la seva conservació, emmagatzematge i tractament. Aquestes previsions, més rigoroses
que les fins ara vigents per al Tauler edictal únic administratiu, s’estenen també a aquest
últim, d’acord amb el principi de proactivitat que estableix el Reglament general de
protecció de dades.
De conformitat amb el que preveu el legislador, mitjançant aquesta modificació
del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, també s’estableixen les especificacions bàsiques
del sistema automatitzat de tramesa i gestió telemàtica dels textos a publicar, previst en el
paràgraf segon de l’article 35 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, i orientat a garantir la
celeritat en la publicació, la inserció correcta i fidel, així com la identificació de l’òrgan
remitent.
A la part final de la norma destaca la declaració expressa que el que preveu el present
Reial decret és aplicable a la jurisdicció militar.
Aquest Reial decret compleix els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència i eficiència que esmenta l’article 129 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En
efecte, la norma està plenament justificada, atès que emprèn el desplegament reglamentari
del que preveuen les lleis abans esmentades, desplegament que és necessari per tal que
el Tauler edictal judicial únic pugui estar operatiu en la data fixada pel legislador. En termes
d’eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència, la incorporació del Tauler
edictal judicial únic al BOE el dota de les màximes garanties jurídiques possibles. Així
mateix, aquesta configuració facilita l’accés dels ciutadans a tots els edictes que els afectin,
sigui quina sigui la seva naturalesa, ja que els dos taulers edictals, el judicial i l’administratiu,
si bé són independents i presenten el seu règim i singularitats propis, s’ofereixen tots dos
des de la seu del «Butlletí Oficial de l’Estat», sense que es generin noves càrregues
administratives. A més, la solució és eficient des del punt de vista de la utilització dels
recursos públics, atès que aprofita la plataforma i les estructures ja existents per a la
difusió del diari oficial de l’Estat.
En virtut d’això, a proposta conjunta de la vicepresidenta primera del Govern i ministra
de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i del ministre de
Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Funció Pública, d’acord
amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del
dia 11 de maig de 2021,
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’apartat 2 de l’article 7, que queda redactat en els termes següents:
«2. Així mateix, hi ha els suplements de caràcter independent següents:
a)
b)

El Suplement de notificacions.
El Suplement del Tauler edictal judicial únic.»
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Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 8, i s’afegeix un nou apartat 8 amb el contingut
següent:
«4. A la secció IV es publiquen:
a) Els anuncis de subhastes judicials.
b) Els actes processals que no hagin de ser objecte d’inserció en el Suplement
del Tauler edictal judicial únic, de conformitat amb el que preveu el paràgraf primer
de l’article 35 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia.»
«8. El Suplement del Tauler edictal judicial únic inclou les resolucions i
comunicacions dels jutjats i tribunals a les quals es refereix el paràgraf primer de
l’article 35 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació a l’Administració de justícia.
Aquest Suplement està integrat per dues seccions:
a)
b)

Edictes judicials de caràcter general.
Edictes judicials de caràcter particular.»

Tres. Es modifica l’apartat 4 de l’article 13, que queda redactat en els termes
següents:
«4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, els suplements de
notificacions i del Tauler edictal judicial únic només disposen d’edició impresa quan
concorrin les circumstàncies que preveu la lletra a) de l’apartat primer.»
Quatre.
següents:

Es modifica l’apartat 4 de l’article 14, que queda redactat en els termes

«4. No obstant el que preveuen els apartats anteriors, els suplements s’han de
mantenir lliurement accessibles a la seu electrònica de l’Agència Estatal Butlletí
Oficial de l’Estat durant un termini de tres mesos, en el cas del Suplement de
notificacions, i de quatre mesos, en el cas del Suplement del Tauler edictal judicial
únic.
Una vegada transcorregut el termini corresponent a cada suplement, l’accés
requereix el codi de verificació del document corresponent, que té caràcter únic i no
previsible.
La conservació, l’emmagatzematge i el tractament de la informació publicada en
els suplements només es permeten als interessats o als seus representants, als
jutjats i tribunals, al Ministeri Fiscal, així com a les administracions que ho puguin
necessitar per exercir 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 de la informació publicada en els
suplements per part de subjectes diferents dels que preveu el paràgraf anterior.
Sense perjudici del que preveuen les disposicions addicionals primera i quarta,
finalitzats els terminis que preveu, respectivament, el paràgraf primer d’aquest
apartat, l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha de facilitar el document
publicat, amb la sol·licitud prèvia, únicament als interessats o als seus representants,
al Ministeri Fiscal, al Defensor del Poble, i als jutjats i tribunals.»
Cinc. Es modifica el paràgraf 2 de l’article 15, que queda redactat en els termes
següents:
«S’exceptuen del que preveu el paràgraf anterior els documents publicats en els
suplements de notificacions i del Tauler edictal judicial únic, una vegada que hagin
transcorregut els terminis que preveu, respectivament, l’apartat quatre de
l’article 14.»
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Es modifica l’article 17, que queda redactat en els termes següents:

«L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha d’oferir a la seva seu electrònica,
amb caràcter diferenciat de l’edició electrònica del ‘‘Butlletí Oficial de l’Estat’’, una
base de dades gratuïta que permeti la recerca, la recuperació i la impressió de les
disposicions, els actes i els anuncis publicats en el ‘‘Butlletí Oficial de l’Estat’’, amb
subjecció al que estableix la normativa de protecció de dades personals.
No obstant això, la recerca, la recuperació i la impressió, a través del servei de
base de dades, dels documents publicats en els suplements de notificacions i del
Tauler edictal judicial únic, són possibles exclusivament durant els terminis que
preveu, respectivament, l’apartat quatre de l’article 14.»
Set.

S’afegeix un apartat 6 a l’article 19 amb el contingut següent:

«6. La facultat d’ordenar la inserció dels actes processals que s’hagin de
publicar en el Suplement del Tauler edictal judicial únic correspon als jutjats i
tribunals en els termes que preveuen les normes processals.»
Vuit. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 20 i l’actual apartat 4 passa a ser
l’apartat 5:
«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 tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, d’acord amb les
garanties, les especificacions bàsiques i els models que estableix la disposició
addicional primera d’aquest Reial decret.
4. Els originals destinats a la publicació en el Suplement del Tauler edictal
judicial únic s’han de remetre mitjançant el sistema automatitzat de tramesa i gestió
telemàtica que preveu l’article 35 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia,
d’acord amb les garanties, les especificacions bàsiques i els models que estableix
la disposició addicional quarta d’aquest Reial decret.
5. 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 adequat
d’interoperabilitat i ha de ser idoni per comunicar el contingut del document de què
es tracti.»
Nou.

S’afegeix un apartat 4 a l’article 21 amb el contingut següent:

«4. Respecte dels documents que es publiquin en el Suplement del Tauler
edictal judicial únic, l’autenticitat dels originals remesos per a la publicació ha de
quedar garantida en els termes que preveu la disposició addicional quarta.»
Deu.

S’afegeix un apartat 4 a l’article 22 amb el contingut següent:

«4. Els documents que s’hagin d’inserir en el Suplement del Tauler edictal
judicial únic s’han de remetre a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat en els
termes que preveu la disposició addicional quarta.»
Onze.
següent:

S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat 2 de l’article 24 amb el contingut

«Els actes processals objecte d’inserció en el Suplement del Tauler edictal
judicial únic s’han de publicar en extracte, en els termes que estableixen les normes
processals. En tot cas, han de quedar salvaguardats els drets i interessos dels
menors, així com altres drets i llibertats que es puguin veure afectats per la
publicació.»
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Es modifica l’apartat 3 de l’article 27, que queda redactat en els termes

«3. La publicació de documents en els suplements de notificacions i del Tauler
edictal judicial únic s’ha d’efectuar sense cap contraprestació econòmica per part
dels organismes que l’hagin sol·licitat.»
Tretze.

S’afegeix una disposició addicional quarta amb el contingut següent:

«Disposició addicional quarta. Sistema automatitzat de tramesa i gestió telemàtica
dels documents que s’hagin d’inserir en el Suplement del Tauler edictal judicial
únic.
1. El sistema automatitzat de tramesa i gestió telemàtica de l’Agència Estatal
Butlletí Oficial de l’Estat, previst a l’article 35 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol,
reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a
l’Administració de justícia, s’ha d’ajustar a les garanties i especificacions bàsiques
següents:
a) L’accés al sistema ha de requerir la identificació prèvia dels funcionaris al
servei de l’òrgan judicial competent, que es pot efectuar mitjançant el DNI electrònic
o un altre certificat electrònic qualificat. En cas que l’accés es faci mitjançant serveis
web, s’ha d’utilitzar el sistema de signatura electrònica mitjançant segell electrònic
qualificat del corresponent sistema de gestió processal.
b) El Ministeri de Justícia ha de mantenir permanentment actualitzat i
accessible mitjançant serveis web el catàleg d’òrgans judicials i d’usuaris implicats
en el procediment de publicació i el Ministeri de Defensa, respecte dels òrgans
judicials militars.
c) La tramesa s’ha de fer preferentment mitjançant serveis web de conformitat
amb el format estructurat que conté l’annex II d’aquest Reial decret. 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 documents enviats, així com accedir a la
seva publicació sense cap limitació temporal, de conformitat amb el que preveu la
lletra a) d’aquest apartat.
f) Els documents 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 pel remitent o que el document requereixi una esmena. A aquests
efectes, els documents rebuts després de les 12.00 hores del divendres, els
dissabtes, els dies festius i el 24 i 31 de desembre es consideren rebuts a les 8.00
hores del primer dia hàbil següent.
2. Correspon a la Direcció de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat
determinar els requisits i les especificacions tècniques del sistema.»
Catorze. El contingut actual de la disposició final primera passa a integrar-ne
l’apartat 1 i s’afegeix un nou apartat 2 amb el contingut següent:
«2. Els annexos I II es poden actualitzar mitjançant una resolució de la Direcció
de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat, que s’ha de publicar en el “Butlletí
Oficial de l’Estat”.»
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Quinze. L’annex s’enumera com a «Annex I» i s’addiciona un nou annex II amb el
contingut següent:
«ANNEX II
Format XML per a l’enviament dels documents que s’hagin d’inserir en el
Suplement del Tauler edictal judicial únic
El contingut de l’enviament s’ha d’efectuar en format XML amb la informació
estructurada de la manera següent:
<envio>

<version>

<remitente>
<fechaPub>?

<controlPub>

  <url>

  <email>

</controlPub>
<edictos>

  <edicto>+

   <emisor>

   <metadatos>?
   <id>?

   <sede>?

   </metadatos>
   <organo>

   <identificacion>
   <direccion>
   <localidad>
<cp>

    <provincia>
    <telefono>?
    <email>?
   </organo>

   <contenido>+

    <procedimiento>
    <tipo>

     <numero>

     <nig>

</procedimiento>
<resolucion>+

    <tipo>

    <fecha>

   <objeto>+
    <tipo>

    <plazo>?<p></plazo>
   </objeto>

   </resolucion>
<destinatarios>?
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   <determinados>
      <nombre>

     </determinados>

     <indeterminados>
    <p>+

    </indeterminados>
    </destinatarios>
    <observaciones>?
   <p>+

  </observaciones >
   </contenido>
   <firma>

    <lugar>
    <fecha>
    <cargo>

    <firmante>
   </firma>
</edicto>

  </edictos>
</ envio>

+ significa una o més ocurrències.
? significa zero o una ocurrència.
* significa zero o més ocurrències.
A continuació es descriuen de manera detallada cadascun dels elements.
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
[1.0.0]
de versions.

[1..1]

string

2

remitente

Codi de l’òrgan judicial remitent de l’edicte, que pot ser el
mateix que l’emissor o el d’un servei comú que actuï com a
remitent d’edictes emesos per altres òrgans judicials.

[1..1]

string

3

fechaPub

Data de publicació sol·licitada en format ISO 8601:2004
(aaaa-mm-dd).

[0..1]

string

4

controlPub

Informació de control de publicació o devolució.

[1..1]

complexType

4.1

url

Adreça del servei web a la qual s’ha d’informar de la data de
publicació dels edictes o de la seva devolució.

[0..1]

anyUri

4.2

email

Adreça de correu electrònic a la qual s’ha d’informar de la data
de publicació dels edictes o de la seva devolució.

[1..1]

string

5

edictos

Llista d’edictes que componen l’enviament.

[1..1]

complexType

5.1

edicto

Informació relativa a un edicte.

[1..*]

complexType

emisor

Codi de l’òrgan judicial que emet l’edicte.
Nota: l’emissor i el remitent han de ser el mateix òrgan judicial,
excepte en el cas dels serveis comuns que actuïn com a
remitents d’edictes emesos per altres òrgans judicials.

[1..1]

string

5.1.1
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Obl.

Tipus

metadatos

Informació que facilita la identificació dels edictes en els
sistemes d’informació i la seva localització a la seu electrònica
corresponent.

[0..1]

complexType

5.1.2.1

id

Identificador únic de l’edicte en els sistemes d’informació de
l’òrgan emissor o remitent. Aquest camp és opcional, encara
que es recomana que estigui informat perquè permet identificar
possibles enviaments d’edictes duplicats.

[0..1]

string

5.1.2.2

sede

URL de la seu electrònica on està disponible l’edicte.

[0..1]

anyUri

5.1.3

organo

Dades de l’òrgan emissor.

[1..1]

complexType

5.1.3.1

identificacion

Descripció textual (nom) de l’òrgan judicial.

[1..1]

string

5.1.3.2

direccion

Domicili de l’òrgan judicial.

[1..1]

string

5.1.3.3

localidad

Localitat de l’òrgan judicial.

[1..1]

string

5.1.3.4

provincia

Codi de província de l’òrgan judicial. La taula de valors ha
d’estar disponible a la seu electrònica de l’Agència Estatal
BOE.

[1..1]

string

5.1.3.5

telefono

Telèfon de l’òrgan judicial.

[0..1]

string

5.1.3.6

email

Adreça de correu electrònic de l’òrgan judicial.

[0..*]

string

5.1.4

contenido

Contingut de l’edicte. Inclou l’atribut idioma amb l’identificador
de l’idioma en què està escrit l’edicte. La taula de valors ha
d’estar disponible a la seu electrònica de l’Agència Estatal
BOE.
Es poden incloure dos elements d’aquest tipus si l’edicte es
publica en una llengua cooficial, a més del castellà. En aquest
cas, tots dos elements han de tenir els mateixos valors,
excepte per als camps «plazo» i «observaciones», que s’han
de redactar en la llengua corresponent.

[1..2]

complexType

5.1.4.1

procedimiento

Dades del procediment.

[1..1]

complexType

5.1.4.1.1

tipo

Codi del tipus de procediment. La taula de valors ha d’estar
disponible a la seu electrònica de l’Agència Estatal BOE.

[1..1]

string

5.1.4.1.2

numero

Número de procediment, compost per l’any (expressat amb 4
dígits) i el número seqüencial dins de l’any.

[1..1]

string

5.1.4.1.3

nig

Número d’identificació general.

[0..1]

string

5.1.4.2

resolucion

Dades de la resolució.

[1..*]

complexType

5.1.4.2.1

tipo

Codi del tipus de resolució. La taula de valors ha d’estar
disponible a la seu electrònica de l’Agència Estatal BOE.

[1..1]

string

5.1.4.2.2

fecha

Data de la resolució en format ISO 8601:2004 (aaaa-mm-dd).

[1..1]

string

5.1.4.2.3

objeto

Objecte de l’edicte.

[1..*]

complexType

5.1.4.2.3.1

tipo

Tipus d’objecte, la taula de valors del qual ha d’estar disponible
a la seu electrònica de l’Agència Estatal BOE.

[1..1]

string

5.1.4.2.3.2

plazo

Indicacions relatives al termini per atendre el tipus d’objecte.

[0..1]

string

5.1.4.2.3.2.1

p

Paràgraf de text en què s’inclouen les indicacions relatives al
termini.

[1..1]

string

5.1.2
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Obl.

Tipus

5.1.4.3

destinatarios

Identificació dels destinataris de l’edicte.
Si existeix aquest element, ha d’incloure o bé l’element
«determinados» o bé l’element «indeterminados».

[0..*]

complexType

5.1.4.3.1

determinados

Identificació dels destinataris determinats de l’edicte, si n’hi ha.

[1..1]

complexType

5.1.4.3.1.1

nombre

Nom del destinatari. Inclou tres atributs per determinar la
identificació:
1. tipoId: tipus d’identificador del destinatari, la taula de valors
del qual ha d’estar disponible a la seu electrònica de l’Agència
Estatal BOE.
2. id: número d’identificador
3. truncado: permet que l’òrgan judicial indiqui si el número
d’identificador s’ha de publicar de manera íntegra o parcial.

[1..*]

string

5.1.4.3.2

indeterminados

Descripció dels destinataris indeterminats de l’edicte.

[1..1]

complexType

5.1.4.3.2.1

p

Paràgraf de text amb la descripció dels destinataris
indeterminats.

[1..*]

string

5.1.4.4

observaciones

Observacions de l’emissor.

[0..1]

complexType

5.1.4.4.1

p

Paràgraf de text perquè l’òrgan judicial hi incorpori la
informació complementària que ha d’aparèixer a l’edicte.

[1..*]

string

5.1.5

firma

Peu de signatura de l’anunci.

[1..1]

complexType

5.1.5.1

lugar

Població en què té lloc la signatura.

[1..1]

string

5.1.5.2

fecha

Data de la signatura en format ISO 8601:2004 (aaaa-mm-dd).

[1..1]

string

5.1.5.3

cargo

Codi del càrrec del signant. La taula de valors ha d’estar
disponible a la seu electrònica de l’Agència Estatal BOE.

[1..1]

string

5.1.5.4

firmante

Nom i dos cognoms del signant.

[1..1]

string»

Disposició addicional primera. Implantació del sistema de tramesa i gestió telemàtica
dels documents a publicar en el Suplement del Tauler edictal judicial únic, regulat a la
disposició addicional quarta del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer.
El sistema automatitzat de tramesa i gestió telemàtica dels documents que s’hagin
d’inserir en el Suplement del Tauler edictal judicial únic, regulat a la disposició addicional
quarta del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació del diari oficial «Butlletí
Oficial de l’Estat», ha d’estar operatiu des del 25 de maig de 2021 per a l’enviament dels
documents que s’hagin de publicar a partir de l’1 de juny de 2021.
Disposició addicional segona. Jurisdicció militar.
Aquest Reial decret és plenament aplicable a l’Administració de justícia militar i als
seus òrgans, en tot allò que sigui pertinent.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Es deroga la disposició addicional segona del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer,
d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de l’Estat», amb efectes des de l’1 de gener
de 2022.
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.5a de
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria d’Administració
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de justícia, i 149.1.18a, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
bases del règim jurídic de les administracions públiques i sobre el procediment administratiu
comú.
Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.
S’autoritzen els titulars del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts
i Memòria Democràtica i del Ministeri de Justícia perquè dictin totes les disposicions que
siguin necessàries per al desplegament i l’execució del que preveu aquest Reial decret.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de juny de 2021. No obstant això, els apartats
tretze i quinze de l’article únic, així com la disposició addicional primera, entren en vigor
l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 11 de maig de 2021.
FELIPE R.
La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,
CARMEN CALVO POYATO

https://www.boe.es
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