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INSTRUCCIONS PER A LA PUBLICACIÓ DE DISPOSICIONS EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 
UNIVERSITAT D’ALACANT (BOUA) 

La Disposició Final Primera del Reglament del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA), 
aprovat pel Consell de Govern el 25 de febrer del 2021, faculta la persona que ostente la 
Secretaria General de la Universitat d’Alacant per a dictar les instruccions que crega convenients 
per al desenvolupament i l’aplicació del Reglament. 

Fent ús d’aquesta facultat, es dicten les instruccions següents. 

1. NOVA APLICACIÓ 

A partir de l’1 d’abril del 2021 entrarà en funcionament la nova aplicació del BOUA, amb la qual 
es pretén oferir un millor servei a la comunitat universitària i respondre a la necessitat 
d’implementar actualitzacions tècniques per a aconseguir millores en seguretat, accessibilitat i 
usabilitat. 

Amb aquesta nova aplicació, a més d’accedir a l’edició electrònica del BOUA en un document 
PDF amb signatura electrònica, també es poden consultar les disposicions en format HTML. 

La signatura electrònica que conté el PDF hi atorga validesa jurídica en garantir l’autenticitat, la 
integritat i la inalterabilitat del contingut. 

2. TEXT CONSOLIDAT 

En la nova aplicació s’ofereix el servei de text consolidat, que es pot consultar en format HTML 
en la publicació de la disposició original i a través del cercador de disposicions.  

En el text consolidat, s’incorporen al text original d’una disposició les modificacions i les 
correccions que poguera tenir des de l’origen. 

En els textos consolidats només s’arrepleguen les modificacions i les derogacions expresses, i 
s’hi exclouen les genèriques o que no necessiten d’interpretació. 

La publicació del text consolidat és funció de la Secretaria General i estarà disponible en 
l’aplicació del BOUA després de la publicació d’una modificació o correcció de la disposició 
original. 

Els textos consolidats s’ofereixen a manera informativa i no tenen validesa jurídica.  
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3. REMISSIÓ DE DOCUMENTS 

Per a desenvolupar el que disposa l’article 12 del Reglament, es dicten les instruccions següents: 

1. Les sol·licituds de publicació s’enviaran per correu electrònic a Secretaria General 
(secretaria.gral@ua.es). 

2. En el correu electrònic s’indicarà la data en què es vol que es publique la disposició. 

El BOUA es publica a primera hora del matí (a les 8.00 hores), per la qual cosa el correu 
haurà de rebre’s abans de les 13.00 hores del dia anterior a la publicació. Si es rep 
després, no es garanteix que puga publicar-se en el BOUA de l’endemà. 

3. En el correu electrònic s’adjuntaran els documents següents: 

− Document PDF signat electrònicament, o PDF escanejat si s’ha signat manualment, 
com a acreditació de l’adopció de l’acord o resolució per la persona competent. 
Només serà necessari que s’envie el document signat en un dels dos idiomes. 

− Dos arxius en format editable (tipus Word o compatible), un amb el text en castellà 
i un altre amb el text en valencià. Encara que el text enviat tinga formats (negreta, 
cursiva, colors de lletra, etc.), es publicarà com a text pla. 

− El text haurà d’iniciar-se amb el títol de la disposició, tot en majúscules i en una sola 
línia, en el qual haurà d’evitar-se, en la mesura que siga possible, l’ús de sigles i 
abreviatures. 

− És responsabilitat de l’òrgan emissor que: 

 hi haja coincidència entre les dues versions 
 siguen un fidel reflex del document signat per l’òrgan 
 es complisca amb les normes lingüístiques de cada idioma 
 s’hi haja tingut en compte les recomanacions sobre l’ús del llenguatge 

inclusiu 
 els enllaços que poguera contenir el text no estiguen trencats 
 s’hagen seguit les instruccions dictades per la Secretaria General  

− Si escau, els arxius que hagen d’annexar-se a la publicació.  

Els annexos que puga tenir la disposició hauran d’integrar-se dins de l’arxiu 
editable, especialment aquells amb rellevància jurídica, com ho són, per exemple, 
els barems de les convocatòries.  

No obstant això, si per les característiques de l’annex (extensió, contingut amb 
taules complexes o gràfics complexos) es prefereix que estiguen com a documents 
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associats a la publicació, aquests s’enviaran en format PDF. Es podran associar més 
d’un document per idioma. 

− Quan així ho requerisca la naturalesa de la publicació, caldrà acompanyar-la de 
document acreditatiu del coneixement o revisió per part dels òrgans o de les unitats 
responsables. Així, en el cas de convocatòries amb repercussió econòmica, s’haurà 
de recaptar el vistiplau de l’Oficina de Control Pressupostari o de la Unitat de 
Subvencions. No serà necessari disposar d’un informe signat, hi haurà prou amb un 
correu electrònic. 

4. No és responsabilitat de la Secretaria General revisar el text enviat per a publicar, però 
si s’observa algun aspecte que es considerara incorrecte, es retornaria la sol·licitud a 
l’òrgan emissor perquè el corregisquen. 

4. MODIFICACIÓ DE DISPOSICIONS PUBLICADES 

Quan es tracte d’una disposició modificativa, el títol haurà d’indicar-ho expressament, amb 
la cita del títol complet de la disposició modificada, sense esmentar el BOUA en què es va 
publicar ni els articles o les parts de la disposició que siguen modificats. La clàusula utilitzada 
serà: «MODIFICACIÓ DE...»..  

Després del títol, haurà d’incloure’s una part expositiva en la qual s’indicaran els 
antecedents d’aprovació i de publicació en el BOUA de la disposició originària i, en si escau, 
de les modificacions o correccions anteriors. 

En el text de la disposició modificativa no es reproduirà el text original. 

Es recomana que els apartats possibles de les disposicions modificatives es numeren amb 
ordinals escrits en lletra. 

 
Exemple de disposició modificativa: 

<títol>  

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA …. 

<part expositiva>  

Es modifica la Normativa aprovada pel Consell de Govern de …., publicada en el BOUA 
de …, en els termes següents: 

<part dispositiva>  

Primer. Es modifica l’article 2, que queda redactat de la manera següent: 
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«nou text» 

Segon. Es modifica l’article 4.3, que queda redactat de la manera següent: 

«nou text» 

Tercer. Es modifica el segon paràgraf de l’article 49.c), que queda redactat en els termes 
següents: 

«nou text» 

Quart. S’afig el segon paràgraf de l’article 49.c), que queda redactat en els termes 
següents: 

«nou text» 

Cinquè. S’afig una nova disposició l’article la disposició transitòria l’article 4.3, que queda 
redactat de la manera següent: 

«nou text» 

5. CORRECCIÓ D’ERRORS DE DISPOSICIONS PUBLICADES 

La publicació de disposicions per a corregir errors es limitarà a aquells casos en què si no es 
corregeixen, els efectes de la disposició poden veure’s alterats i, per tant, s’evitarà la simple 
correcció d’errors ortogràfics o gramaticals. 

El títol ho haurà d’indicar, i citarà el títol complet de la disposició originària, sense esmentar 
el BOUA en què es va publicar ni els articles o les parts de la disposició que es vulguen 
corregir. La clàusula utilitzada serà: «CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA...».  

Després del títol, haurà d’incloure’s una part expositiva en la qual s’indicaran els 
antecedents d’aprovació i de publicació en BOUA de la disposició originària. 

 
Exemple de disposició de correcció d’errors.  

<títol> 

CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA … 

<part expositiva> 

Detectats errors en la …, publicada en el BOUA de …, es corregeix. 

<part dispositiva> 
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On diu: 

«text original» 

Ha de dir: 

«nou text» 

 
 
Alacant, 30 de març del 2021 
 
La secretària general, 
Esther Algarra Prats 


