REGLAMENT DE GESTIÓ DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Disposició addicional quarta

Annex I – tramitació de les insercions amb certificat electrònic
1.1. Alta de l’organisme/remitent:
Per fer la tramesa d’insercions per primera vegada, cal que, prèviament, empleneu el formulari “Registre
d’autenticació de documents” que trobareu a la web del BOP T.
Envieu el formulari emplenat al Registre General de la Diputació de Tarragona.
1.2. Tramesa de la inserció:
Cada inserció requereix una tramesa electrònica. Cal emplenar la “sol·licitud de tramesa d’una inserció al
butlletí” que trobareu accedint a:
- https://www.dipta.cat/ebop
- https://seuelectronica.dipta.cat/inici
1.3. Contingut de la inserció a publicar i format del document:
L’arxiu annexat ha de complir les normes d’elaboració dels arxius informàtics que podeu consultar a
l’Annex III.
Annex II - Tramitació de les insercions sense certificat electrònic
- Aquesta no és una tramitació vàlida 2. Normes de tramitació de les insercions sense certificat electrònic a publicar al BOP T.
2.1.- Tramesa de la inserció sense certificat electrònic:
La inserció i l’ofici signats electrònicament s’han d’annexar al formulari de la “tramitació d’insercions sense certificat electrònic” de la
web del BOP T (1 tramesa per a cada inserció). Cal codi i contrassenya que facilita la Unitat del BOP T.
2.2.- Requisits de l’ordre d’inserció (ofici):
Els oficis signats electrònicament han de contenir tota la informació inclosa al formulari web, més el nom i el càrrec del signatari
autoritzat.
2.3.- Requisits de la inserció a publicar:
Consulteu l’annex III

Annex III – requisits bàsics dels arxius a publicar
3. Normes i recomanacions per a l’elaboració dels arxius PDF:
3.1. Format PDF:
- preferiblement, signats de forma electrònica
- generats des d’un editor de text (el text i les taules no poden ser imatges. S’han de poder seleccionar)
- paginats si ocupen més d’una plana
3.2.Característiques del document:
- ha d’incorporar el logotip de l’ens anunciant (en color o en blanc i negre).
- el nom complet de l’ens anunciant ha de figurar al començament del text sempre que aquest no aparegui
al logotip.
- al principi del text hi ha de constar la paraula anunci/edicte/resolució segons correspongui.
- hi ha de figurar el càrrec, nom i cognoms del signatari, població i data de signatura. Aquesta informació ha
d’aparèixer a la signatura electrònica i/o al final del text i no pot quedar sola en una pàgina.
- el text ha d’estar justificat, amb mida A4, i no es poden deixar espais innecessaris entre paràgrafs ni
pàgines en blanc.
- el nom de l’arxiu ha de ser curt i no ha d’incloure accents, ni punts, ni caràcters especials, ni símbols.
- l’estil (tipus Arial o similar) i la mida de la lletra (entre 8 i 11) han de permetre llegir el text. En cas
necessari, es permetrà la configuració en apaïsat de la part del document que ho requereixi.
- cal eliminar qualsevol informació que no hagi de sortir publicada.
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Annex IV – Normes de maquetació i d’estil de l’edició
Les normes de maquetació i d’estil de l’edició seran les que determini la Diputació en tot moment.
Actualment:
Cadascuna de les insercions i dels sumaris en format PDF conté les dades de certificació i de signatura
electrònica de la Diputació de Tarragona.
Sumari
- a la capçalera de la 1a plana figura el logotip de la Diputació de Tarragona, el del butlletí “eBOP T” i el
títol complet “Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona”.
- a la capçalera de les planes posteriors figura el títol complet “Butlletí Oficial de la Província de Tarragona”.
- al peu de pàgina final s’inclou l’adreça electrònica del portal web, el número de dipòsit legal del Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, així com el número de pàgina.
- a cada pàgina es fa constar la data (dia, mes i any de publicació), el número de pàgina (excepte a la
primera) i el codi de verificació electrònica, que coincideix amb la data de publicació.
Insercions
Les insercions publicades inclouen una ràfega al lateral dret de cada plana de la inserció que es publica. La
ràfega conté, en aquest ordre:
Logotip del butlletí “eBOP T”
Títol complet “Butlletí Oficial de la Província de Tarragona”
Data
Codi de Verificació Electrònica
Número de pàgina
Adreça electrònica del portal web
Logotip de la Diputació de Tarragona
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