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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
REIAL DECRET 181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació del diari oficial «Butlletí
Oficial de l’Estat»

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, va
consagrar la relació amb les administracions públiques per mitjans electrònics com un dret
dels ciutadans i com una obligació correlativa per a aquestes administracions.
Amb el criteri que els diaris o butlletins oficials no han de quedar al marge d’aquest nou
marc general de relació, per via electrònica, entre els poders públics i els ciutadans, l’article
11.1 de la Llei preveu que les publicacions esmentades, quan es realitzin a les seus
electròniques corresponents, tenen els mateixos efectes que els atribuïts a l’edició impresa.
I, en referència específica al «Butlletí Oficial de l’Estat», la Llei disposa que la seva
publicació electrònica «té caràcter oficial i autèntic en les condicions i amb les garanties
que es determinin per reglament, i deriven de l’esmentada publicació els efectes que
preveuen el títol preliminar del Codi civil i les restants normes aplicables». Aquesta previsió
està sotmesa a termini: ha de tenir efecte des del dia 1 de gener de 2009, segons determina
la disposició final segona de la mateixa Llei.
L’objectiu principal del present Reial decret és donar compliment a aquest mandat
legal. Ara bé, el text d’aquesta nova norma s’inspira en la convicció que l’edició electrònica
del Butlletí no constitueix només un pas d’abast merament tecnològic, que s’adopta davant
els imperatius d’una renovació tècnica irreversible. Respon, a més, a la consciència que la
difusió de les normes jurídiques a través de les noves xarxes electròniques (i molt
especialment per la xarxa Internet) situa la publicació normativa en un pla d’accessibilitat i
propagació molt superior a tot el que fins ara es coneixia. D’aquí la rellevància de conferir
als textos normatius publicats així el caràcter oficial i autèntic que durant segles ha tingut,
en exclusiva, la seva impressió en paper. D’aquesta idea central deriven els continguts
principals d’aquest Reial decret.
En primer lloc, s’estableix el caràcter universal i gratuït de l’accés a l’edició electrònica,
i els requeriments de la seva aparició diària a la seu electrònica de l’Agència Estatal Butlletí
Oficial de l’Estat.
Es defineixen, en segon terme, els mecanismes, processos i altres condicions i
garanties necessàries que assegurin l’autenticitat, integritat i inalterabilitat dels continguts
del diari, especialment a través de la signatura electrònica, així com dispositius per a la
verificació d’aquests mecanismes pels mateixos ciutadans usuaris de les xarxes
electròniques.
Igualment, és indefugible donar compliment eficaç al principi d’igualtat consagrat a
l’article 4.b) de la Llei, de manera que cap ciutadà es pugui sentir discriminat pel fet de no
disposar dels mitjans electrònics necessaris. S’estableixen, per a això, punts d’accés en
oficines públiques, modalitats diverses de suport i assistència a la recerca de documents,
així com, en tot cas, la possibilitat, a l’abast de tot ciutadà, d’obtenir una còpia impresa en
paper de l’edició electrònica del Butlletí, tant de l’exemplar diari complet com de cada
disposició, acte o anunci que s’hi hagi publicat.
També s’ha de destacar que l’inici de l’edició electrònica del Butlletí no suposa la
desaparició de l’edició impresa, que es manté, amb el mateix caràcter oficial i autèntic, als
efectes de conservació i permanència del diari oficial, i també com a mitjà de difusió en els
casos en què no sigui possible l’aparició de l’edició electrònica.
El present Reial decret no es limita a donar carta de naturalesa a l’edició electrònica
del «Butlletí Oficial de l’Estat» en la nostra realitat jurídica i institucional. Incorpora, a més,
part del Reial decret 1511/1986, de 6 de juny, d’ordenació del diari oficial de l’Estat, en allò
que es refereix a característiques, contingut, estructura i procediment de publicació,
aspectes que, en substància, són aplicables a l’edició electrònica, si bé convenientment
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renovats en vista de l’experiència de la seva aplicació i adaptats al nou panorama tècnic
avui dibuixat. Perquè hi hagi més claredat normativa s’ha preferit que l’ordenació del diari
oficial continuï sent objecte d’una sola norma, cosa que suposa la derogació del Reial
decret fins ara vigent.
S’habilita, en fi, el ministre de la Presidència per adoptar les mesures i disposicions
necessàries per a l’execució i compliment del que disposa aquest Reial decret.
En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la
Presidència, amb l’aprovació de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 8
de febrer de 2008,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Definició.

El «Butlletí Oficial de l’Estat», diari oficial de l’Estat espanyol, és el mitjà de publicació
de les lleis, disposicions i actes d’inserció obligatòria.
Article 2.

Edició electrònica.

1. El «Butlletí Oficial de l’Estat» es publica en edició electrònica d’acord amb les
condicions que estableixen aquest Reial decret, així com la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la seva normativa de
desplegament.
2. A més de l’edició electrònica del «Butlletí Oficial de l’Estat», hi ha, obtinguda
d’aquesta, una edició impresa amb idèntiques característiques i contingut, amb la finalitat
i en les condicions que preveu l’article 13.
Article 3.

Caràcter oficial i autèntic.

1. El text de les lleis, disposicions i actes publicats en el «Butlletí Oficial de l’Estat» té
la consideració d’oficial i autèntic, d’acord amb les normes i condicions que estableix
aquest Reial decret.
2. El text de les normes emanades de les comunitats autònomes que es publiquin en
el «Butlletí Oficial de l’Estat» té el caràcter que li atribueixin els estatuts respectius.
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:

3. Al peu de la pàgina final de cada disposició, acte o anunci, s’hi inclou l’adreça de
la seu electrònica i el codi de verificació que permet contrastar-ne l’autenticitat.
4. La data de publicació de les disposicions, actes i anuncis és la que figuri a la
capçalera i en cadascuna de les pàgines de l’exemplar diari en què s’insereixin.
5. En cada número del diari oficial s’inclou un sumari del seu contingut.
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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, que és correlatiu des del començament de cada any.
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6. Totes les disposicions, actes i anuncis obren pàgina i figuren numerats de manera
correlativa des del començament de cada any.
Article 5.

Competències.

1. Correspon al Ministeri de la Presidència, a través de la Direcció General del
Secretariat del Govern, l’ordenació i control de la publicació de les disposicions i actes
administratius que s’hagin d’inserir en el «Butlletí Oficial de l’Estat», vetllant especialment
per l’ordre de prioritat de les insercions, la salvaguarda de les competències dels diferents
òrgans de l’Administració i el compliment dels requisits formals necessaris en cada cas.
També pot decidir la publicació, si s’escau, de números extraordinaris.
2. Correspon a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat l’edició, publicació i difusió
del diari oficial «Butlletí Oficial de l’Estat».
CAPÍTOL II
Contingut del «Butlletí Oficial de l’Estat»
Article 6.
1.

Contingut.

En el «Butlletí Oficial de l’Estat» es publiquen:

a) Les disposicions generals dels òrgans de l’Estat i els tractats o convenis
internacionals.
b) Les disposicions generals de les comunitats autònomes, d’acord amb el que
estableixen els estatuts d’autonomia i les normes amb rang de llei dictades per al
desplegament d’aquests.
c) Les resolucions i actes dels òrgans constitucionals de l’Estat, d’acord amb el que
estableixen les seves respectives lleis orgàniques.
d) Les disposicions que no siguin de caràcter general, les resolucions i actes dels
departaments ministerials i d’altres òrgans de l’Estat i administracions públiques, quan una
llei o un reial decret ho estableixin.
e) Les convocatòries, citacions, requisitòries i anuncis quan una llei o un Reial decret
ho estableixin.
2. El Consell de Ministres pot acordar excepcionalment la publicació d’informes,
documents o comunicacions oficials, la difusió dels quals sigui considerada d’interès
general.
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.

Article 8.
1.

Seccions.

S’inclouen a la secció I:

a) Les lleis orgàniques, les lleis, els reials decrets legislatius i els reials decrets llei.
b) Els tractats i convenis internacionals.
c) Les lleis de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
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2. Així mateix, hi ha un suplement independent on es publiquen les sentències,
declaracions i actes del Tribunal Constitucional en els termes que preveu la seva llei
orgànica.
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d) Els reglaments i altres disposicions de caràcter general.
e) Els reglaments normatius emanats dels consells de govern de les comunitats
autònomes.
2.

La secció II està integrada per dues subseccions:

a)
b)

Nomenaments, situacions i incidències.
Oposicions i concursos.

3. La secció III està integrada per les disposicions de publicació obligatòria que no
tinguin caràcter general ni corresponguin a les altres seccions.
4. A la secció IV es publiquen els edictes, notificacions, requisitòries i anuncis dels
jutjats i tribunals.
5. A la secció V s’insereixen els anuncis, agrupats de la manera següent:
a) Anuncis de licitacions públiques i adjudicacions.
b) Altres anuncis oficials.
c) Anuncis particulars.
Article 9.

Estructura de les seccions i subseccions.

1. Dins de cada secció, la inserció dels textos es realitza agrupant-los per l’òrgan del
qual procedeixen, segons l’ordenació general de precedències de l’Estat. Les disposicions
emanades de les comunitats autònomes s’insereixen segons l’ordre de publicació oficial
dels estatuts d’autonomia.
2. Dins de cada epígraf, els textos s’ordenen segons la jerarquia de les normes.
CAPÍTOL III
Edició electrònica
Article 10.

Publicació de l’edició electrònica.

1. L’edició electrònica del «Butlletí Oficial de l’Estat» es publica a la seu electrònica
de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.
2. L’edició electrònica del «Butlletí Oficial de l’Estat» ha de respectar els principis
d’accessibilitat i usabilitat, d’acord amb les normes establertes en aquest aspecte, ha
d’utilitzar estàndards oberts i, si s’escau, aquells altres que siguin d’ús generalitzat pels
ciutadans.
3. La seu electrònica de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat s’ha de dotar de
les mesures de seguretat que garanteixin l’autenticitat i integritat dels continguts del diari
oficial, així com l’accés permanent a aquest, amb subjecció als requisits que estableix
l’Esquema Nacional de Seguretat que preveu l’article 42 de la Llei 11/2007, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Accés a l’edició electrònica.

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.
2. L’edició electrònica del «Butlletí Oficial de l’Estat» ha d’estar accessible a la seu
electrònica de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat en la data que figuri a la capçalera
de l’exemplar diari, llevat que això resulti impossible per circumstàncies extraordinàries de
caràcter tècnic.
Article 12.

Requisits de l’edició electrònica.

1. L’edició electrònica del «Butlletí Oficial de l’Estat» incorpora signatura electrònica
avançada com a garantia de l’autenticitat, integritat i inalterabilitat del seu contingut. Els
ciutadans poden verificar el compliment d’aquestes exigències mitjançant aplicacions

cv: BOE-A-2008-2389-C

Article 11.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 37

•

Dimarts 12 de febrer de 2008

•

Secc. I.

Pàg. 5

estàndard o, si s’escau, mitjançant les eines informàtiques que proporcioni la seu electrònica
de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.
2. Correspon a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat:
a) garantir l’autenticitat, integritat i inalterabilitat del diari oficial que es publiqui a la
seva seu electrònica.
b) custodiar i conservar l’edició electrònica del diari oficial de l’Estat.
c) vetllar per l’accessibilitat de l’edició electrònica del diari oficial de l’Estat i la seva
adaptació permanent al progrés tecnològic.
3. L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha de publicar a la seva seu electrònica
les pràctiques i procediments necessaris per a l’efectivitat del que preveu aquest article.
Article 13.
1.

Garantia de l’edició.

L’edició impresa del diari oficial té les finalitats següents:

a) assegurar la publicació del «Butlletí Oficial de l’Estat» quan per una situació
extraordinària i per motius de caràcter tècnic no sigui possible accedir a l’edició
electrònica;
b) garantir la conservació i permanència del diari oficial de l’Estat i la seva continuïtat
com a part del patrimoni documental imprès de l’Administració General de l’Estat.
2. L’edició impresa ha de comprendre els exemplars necessaris per assegurar la
conservació i custòdia d’almenys tres exemplars del diari oficial a l’Agència Estatal Butlletí
Oficial de l’Estat i a la Direcció General del Secretariat del Govern, així com els que es
determinin per reglament per a la seva conservació a la normativa que regula el dipòsit
legal.
3. Els exemplars de l’edició impresa del diari oficial als quals es refereix l’apartat
anterior han de ser realitzats, conservats i custodiats de manera que en quedi garantida la
perdurabilitat.
CAPÍTOL IV
Accés dels ciutadans al «Butlletí Oficial de l’Estat»
Accés dels ciutadans.

1. Els ciutadans han de tenir accés lliure i gratuït a l’edició electrònica del «Butlletí
Oficial de l’Estat». L’accés comprèn la possibilitat de recerca i consulta del contingut del
diari, així com la possibilitat d’arxivament i impressió, tant del diari complet com de
cadascuna de les disposicions, actes o anuncis que el componen.
2. En totes les oficines d’informació i atenció al ciutadà de l’Administració General de
l’Estat, s’ha de facilitar la consulta pública i gratuïta de l’edició electrònica del «Butlletí
Oficial de l’Estat». Amb aquest fi, en cadascuna d’aquestes oficines ha d’existir almenys un
terminal informàtic, a través del qual s’han de poder realitzar recerques i consultes del
contingut del diari. Les oficines esmentades han de facilitar a les persones que ho sol·licitin
una còpia impresa de les disposicions, actes o anuncis que requereixin, o del diari complet,
mitjançant, si s’escau, la contraprestació que sigui procedent.
3. Mitjançant una ordre del ministre de la Presidència es poden establir les condicions
d’obtenció de còpies autèntiques impreses de les disposicions, actes o anuncis o del diari
complet, tant a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat, com a les oficines públiques de
consulta.
Article 15.

Servei d’ajuda.

L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ofereix un servei gratuït d’assistència als
ciutadans en la recerca de les disposicions, actes i anuncis publicats en el diari oficial i els
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n’ha de facilitar, quan ho sol·licitin, una còpia impresa, d’aquelles o del diari complet,
mitjançant la contraprestació corresponent que s’estableixi per reglament.
Article 16.

Convenis amb altres administracions públiques.

S’han d’establir convenis amb les comunitats autònomes, les administracions locals,
les universitats i altres ens públics perquè ofereixin els serveis a què es refereixen els
articles 14 i 15.
Article 17.

Servei de base de dades.

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, recuperació i impressió de les disposicions, actes i
anuncis publicats en el «Butlletí Oficial de l’Estat», amb subjecció al que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Article 18.

Accessibilitat.

L’edició electrònica del diari oficial ha de tenir les condicions d’accessibilitat necessàries
per ser consultada per les persones amb discapacitat o d’edat avançada.
CAPÍTOL V
Procediment de publicació
Article 19.

Facultat d’ordenar la inserció.

1. La inserció en el diari oficial de l’Estat de les lleis aprovades per les Corts Generals
s’ha de fer de la manera que preveu l’article 91 de la Constitució.
2. La facultat d’ordenar la inserció dels reials decrets llei correspon al ministre que
exerceixi la secretaria del Consell de Ministres. La dels reials decrets legislatius i els reials
decrets, al ministre que els ratifiqui o, per la seva delegació, als altres òrgans superiors del
departament corresponent.
3. La facultat d’ordenar la inserció de les restants disposicions i actes queda atribuïda
de la manera següent:
a) En els departaments ministerials, als ministres, secretaris d’Estat en l’àmbit de la
seva competència, subsecretaris, secretaris generals tècnics i els directors generals o
equivalents. Quan es tracti de normes o actes dictats a proposta de diversos departaments,
la publicació ha de ser ordenada pels òrgans corresponents del Ministeri de la
Presidència.
b) Les disposicions i actes emanats dels òrgans constitucionals de l’Estat i d’altres
administracions públiques, a les autoritats que tinguin atribuïda la representació de cada
òrgan o Administració o a aquells en qui es delegui expressament.
4. La facultat d’ordenar la inserció dels anuncis o altres actes que s’hagin de publicar
a les seccions IV i V del «Butlletí Oficial de l’Estat», la tenen les autoritats que en els
òrgans constitucionals de l’Estat o en cada Administració o entitat tinguin atribuïda la
competència o estiguin autoritzats per a això.
Tramesa de documents.

Els originals destinats a la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» s’han de remetre
en format electrònic i, excepcionalment, en format de paper, 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.
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El format dels documents, sigui de text, gràfic, d’imatge o qualsevol altre, ha de ser
susceptible de digitalització i ha de ser idoni per comunicar el contingut del document de
què es tracti.
Article 21.

Autenticitat dels documents.

1. Respecte de les disposicions i actes de les seccions I, II i III, s’apliquen les normes
següents:
a) L’autenticitat dels originals remesos per a publicació ha de quedar garantida
mitjançant la seva signatura digital o, excepcionalment, manuscrita, 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 Direcció General del Secretariat del Govern han d’existir els
registres de signatures digitals o, si s’escau, manuscrites de les autoritats i 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 funcionaris facultats per signar la
inserció d’originals. El nombre de signatures reconegudes no pot passar de tres per cada
òrgan o Administració.
e) L’autoritat o 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 20.
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 organismes signants dels
anuncis que es publiquin en el diari oficial.
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 i III del «Butlletí Oficial de l’Estat» s’han de remetre, en tot cas, a la Direcció
General del 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, entitats i persones interessades a l’Agència
Estatal Butlletí Oficial de l’Estat o, si s’escau, a través de la Plataforma de Contractació de
l’Estat.
Article 23.

Tramitació de la documentació.

1. Els originals rebuts per a publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» tenen caràcter
reservat i no es pot facilitar informació sobre aquests.
2. Els originals han de ser inserits en els mateixos termes en què estiguin redactats i
autoritzats, i no es poden modificar, llevat que hi hagi autorització de l’organisme
remitent.
Publicació íntegra i en extracte.

1. Les disposicions, resolucions, sentències i actes inclosos a la secció I i en el
suplement corresponent al Tribunal Constitucional s’han de publicar de forma íntegra.
2. Les resolucions i actes compresos a les seccions II, III, IV i V s’han de publicar en
extracte, sempre que sigui possible i es compleixin els requisits exigits en cada cas.
3. Els organismes remitents han d’enviar degudament extractats els textos i
documents susceptibles de ser publicats en aquesta forma.
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Justificació de l’obligatorietat de la inserció.

Quan se suscitin dubtes sobre la procedència de publicar una determinada disposició
o text, l’organisme remitent ha de fer constar en el seu escrit la norma en què s’estableixi
l’obligatorietat de la inserció.
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 correccions degudes. Aquestes rectificacions s’han de realitzar d’acord amb les
normes següents:
1. S’han de corregir d’ofici els errors de composició que es produeixin en la publicació,
sempre que suposin alteració o modificació del sentit o puguin suscitar dubtes en aquest
aspecte. A aquest efecte, els serveis corresponents de Direcció General del Secretariat del
Govern i l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat han de conservar els originals de cada
número, durant el termini de sis mesos, a partir de la data de la publicació.
2. Quan es tracti d’errors localitzats en el text remès per publicar, la rectificació s’ha
de realitzar de la manera següent:
a) Els mers errors o omissions materials, que no constitueixin 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
correccions degudes.
b) 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.
Article 27.

Insercions gratuïtes i de pagament.

1. La publicació de les lleis, disposicions, resolucions, i actes d’inserció obligatòria
que hagin de ser inclosos a les seccions I, II i III s’ha d’efectuar sense contraprestació
econòmica per part dels òrgans que l’hagin sol·licitat.
2. La publicació d’anuncis està subjecta al pagament de la taxa corresponent, d’acord
amb el que disposa 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 de
l’Estatut de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat aprovat pel Reial decret 1495/2007,
de 12 de novembre.
Disposició transitòria única.

Tramesa telemàtica.

Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 1511/1986, de 6 de juny, d’ordenació del diari oficial
de l’Estat.
2. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al
que disposa aquest Reial decret.
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1. De conformitat amb l’article 20, les disposicions i actes dels departaments
ministerials que s’hagin de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» s’han de remetre
d’acord amb el que preveu l’Ordre PRE/1563/2006, de 19 de maig.
2. Mentre no s’aprovin les restants ordres ministerials que preveu l’article 20, s’han
de continuar remetent els originals per publicar en format de 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 ajustant-se en totes les seves
característiques als models oficials que figuren a les seus electròniques del Ministeri de la
Presidència i de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.
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Habilitació normativa.

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, i en
particular per a l’establiment de les garanties i especificacions d’acord amb les quals els
originals destinats a la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» es poden remetre a
través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, així com per a l’establiment dels
models electrònics que s’hagin d’utilitzar per a la tramesa telemàtica dels originals de
disposicions o actes que hagin de ser inserits en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2009.
Madrid, 8 de febrer de 2008.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
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