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MODIFICACIÓ PARCIAL DEL REGLAMENT DEL 
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE VALÈNCIA  (BOUPV) 

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 4 d’octubre 
de 2016) 

MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO DEL 
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE VALÈNCIA  (BOUPV) 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 4 de 
octubre de 2016) 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administra-
cions Públiques, s’ha d’aplicar a la Universitat Politèc-
nica de València la publicació de les disposicions admi-
nistratives en el diari oficial corresponent perquè entren 
en vigor i produïsquen efectes jurídics. 

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es de aplicación a la Univer-
sitat Politècnica de València la publicación de las dispo-
siciones administrativas en el diario oficial correspon-
diente para que entren en vigor y produzcan efectos ju-
rídicos. 

El Consell de Govern, mitjançant acord de 9 de novem-
bre de 2006, aprovà el Reglament del Butlletí Oficial de 
la Universitat Politècnica de València (BOUPV), que 
posteriorment va ser inclòs en els Estatuts de la Univer-
sitat com el mitjà a través del qual es dóna coneixement 
a la comunitat universitària dels acords dels òrgans de 
govern i amb la designació única de Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València. 

El Consejo de Gobierno mediante acuerdo de 9 de no-
viembre de 2006 aprobó el Reglamento del Boletín Ofi-
cial de la Universidad Politécnica de Valencia  
(BOUPV), siendo posteriormente incluido en los Estatu-
tos de la Universitat como el medio a través del cual se 
dará conocimiento a la comunidad universitaria de los 
acuerdos de los órganos de gobierno y designándolo 
únicamente como Butlletí Oficial de la Universitat Po-
litècnica de València. 

Des de 2006 fins a l’actualitat han entrat en vigor diver-
ses normes que fan necessària la modificació del Re-
glament del Butlletí a fi d’adaptar-lo a la nova regulació; 
per tot això, la Comissió Permanent, en sessió cele-
brada el 20 de setembre de 2016, proposa al Consell de 
Govern la modificació parcial del Reglament del Butlletí 
Oficial de la Universitat Politècnica de València  
(BOUPV) d’acord amb les indicacions següents: 

Desde 2006 hasta la actualidad han entrado en vigor 
diversas normas que hacen necesaria la modificación 
del Reglamento del Butlletí a fin de adaptarlo a la nueva 
regulación, por todo lo cual, la Comisión Permanente, 
en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, pro-
pone al Consejo de Gobierno la modificación parcial del 
Reglamento del Boletín Oficial de la Universidad Poli-
técnica de Valencia  (BOUPV) conforme a lo indicado a 
continuación: 

Primer. Queda modificat el títol del Reglament del But-
lletí Oficial de la Universitat Politècnica de València  
(BOUPV), aprovat pel Consell de Govern de 9 de no-
vembre de 2006, en els termes següents: 

Primero. Queda modificado el título del Reglamento del 
Boletín Oficial de la Universidad Politécnica de Valencia  
(BOUPV), aprobado por el Consejo de Gobierno de 9 
de noviembre de 2006 en los siguientes términos: 

REGLAMENT DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA UNI-
VERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  (BOUPV) 

REGLAMENTO DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA UNI-
VERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  (BOUPV) 

Segon. El preàmbul queda modificat amb la literalitat 
següent: 

Segundo. El Preámbulo queda modificado con el si-
guiente tenor: 

PREÀMBUL PREÁMBULO 

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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determina quines disposicions administratives s’han 
de publicar en el diari oficial corresponent perquè en-
tren en vigor i produïsquen efectes jurídics. 

Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas determina que disposiciones administrativas ha-
brán de publicarse en el diario oficial correspondiente 
para que entren en vigor y produzcan efectos jurídi-
cos. 

Els Estatuts de la Universitat, així mateix, estableixen 
que en qualsevol cas els acords dels òrgans de go-
vern es publiquen en el Butlletí Oficial de la Universi-
tat Politècnica de València (BOUPV) per a donar co-
neixement a la comunitat universitària en el seu àmbit 
d’aplicació. 

Los Estatutos de la Universitat, asimismo, establecen 
que en cualquier caso los acuerdos de los órganos 
de gobierno se publicarán en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV) para dar 
conocimiento a la comunidad universitaria en su ám-
bito de aplicación. 

Igualment, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparèn-
cia, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comu-
nitat Valenciana estableix com un dels seus fona-
ments generals el principi de publicitat, de manera 
que el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València (BOUPV) és un mitjà essencial per a garan-
tir aquest principi en la resta d’acords, disposicions i 
resolucions emanats dels òrgans de govern. 

Asimismo, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transpa-
rencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de 
la Comunitat Valenciana establece como uno de sus 
principios generales el principio de publicidad, de 
modo que el Butlletí Oficial de la Universitat Politèc-
nica de València (BOUPV) es un medio esencial para 
garantizar este principio en los restantes acuerdos, 
disposiciones y resoluciones emanados de los órga-
nos de gobierno. 

Aquest reglament té per finalitat regular el règim i fun-
cionament del Butlletí Oficial de la Universitat Politèc-
nica de València (BOUPV), a través del qual es pre-
tén oferir un instrument que de manera periòdica per-
meta complir els requisits de publicitat de bona part 
dels acords, disposicions i resolucions d’interès ge-
neral que no s’han d’inserir en uns altres mitjans. 

El presente Reglamento tiene por finalidad regular el 
régimen y funcionamiento del Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV), a tra-
vés del cual se pretende ofrecer una herramienta que 
de modo periódico permita cumplir con los requisitos 
de publicidad de buena parte de aquellos acuerdos, 
disposiciones y resoluciones de interés general que 
no tienen que insertarse en otros medios. 

També, el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica 
de València (BOUPV) pretén ser una via de difusió 
dels acords, disposicions i resolucions dictats pels òr-
gans de la Universitat Politècnica de València publi-
cats en uns altres butlletins, així com de qualsevol al-
tra informació d’interès general per a la comunitat uni-
versitària. 

Asimismo, el Butlletí Oficial de la Universitat Politèc-
nica de València (BOUPV) pretende ser un cauce de 
difusión de los acuerdos, disposiciones y resolucio-
nes dictados por los órganos de la Universitat Politèc-
nica de València publicados en otros boletines, así 
como de cualquier otra información de interés gene-
ral para la comunidad universitaria. 

Tercer. L’article 2 queda redactat com tot seguit s’in-
dica: 

Tercero. El artículo 2 queda redactado como a conti-
nuación se indica: 

Article 2. Edició  Artículo 2. Edición 

1. El Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València (BOUPV) es publica en una única edició 
de format electrònic, que té la consideració d’ofi-
cial i autèntica.  

1. El Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València (BOUPV) se publica en una única edi-
ción de formato electrónico, que tendrá la consi-
deración de oficial y auténtica.  

2. La publicació del Butlletí Oficial de la Universitat 2. La publicación del Butlletí Oficial de la Universitat 
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Politècnica de València (BOUPV) en la seu elec-
trònica de la Universitat té caràcter oficial i autèn-
tic d’acord amb el que estableix aquest regla-
ment. 

Politècnica de València (BOUPV)  en la sede 
electrónica de la Universitat tendrá carácter ofi-
cial y auténtico conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento. 

3. L’eficàcia de les disposicions administratives està 
condicionada a la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Universitat Politècnica de València 
(BOUPV), que vigeixen segons s’estableix en 
aquestes. 

3. La eficacia de las disposiciones administrativas 
estará condicionada a su publicación en el 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València (BOUPV), entrando en vigor conforme a 
lo que se establezca en las mismas. 

4. L’eficàcia dels acords i les resolucions no està 
condicionada a la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Universitat Politècnica de València 
(BOUPV), tret que així s’hi dispose expressa-
ment. 

4. La eficacia de los acuerdos y resoluciones no es-
tará condicionada a su publicación en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Politècnica de València 
(BOUPV), excepto que así se disponga expresa-
mente en éstos. 

Quart. L’article 4 queda modificat en els termes se-
güents: 

Cuarto. El artículo 4 queda modificado en los siguientes 
términos: 

Article 4. Periodicitat  Artículo 4. Periodicidad  

La periodicitat de la publicació del Butlletí Oficial de 
la Universitat Politècnica de València (BOUPV) és 
mensual, excepte en el mes d’agost, i la Secretaria 
General pot variar aquesta periodicitat en funció de 
les circumstàncies. 

La periodicidad de la publicación del Butlletí Oficial 
de la Universitat Politècnica de València (BOUPV) 
será mensual, excepto en el mes de agosto, pu-
diendo la Secretaría General variar esta periodicidad 
en función de las circunstancias. 

Cinquè. S’afegeix un apartat V en el punt 1 de l’article 
5 amb la literalitat següent: 

Quinto. Se añade un apartado V en el punto 1 del ar-
tículo 5 con el siguiente tenor: 

V. Anuncis. V. Anuncios. 

Sisè. Es modifica l’article 6 amb la redacció següent: Sexto. Se modifica el artículo 6 con la redacción si-
guiente: 

Article 6. Sol·licitud de publicació  Artículo 6. Solicitud de publicación  

Les sol·licituds de publicació es formulen de manera 
individualitzada per a cada document i s’adrecen a la 
Secretaria General segons el model normalitzat de 
sol·licitud aprovat per una resolució del secretari ge-
neral. 

Las solicitudes de publicación se formularán de ma-
nera individualizada para cada documento y se dirigi-
rán a la Secretaría General conforme al modelo nor-
malizado de solicitud aprobado por una resolución 
del Secretario General. 

Setè. Es faculta la Secretaria General perquè publique 
en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de Va-
lència (BOUPV) un text consolidat del Reglament del 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 
(BOUPV), que hi adapte les denominacions oficials úni-
ques d’Universitat Politècnica de València, de Butlletí 
Oficial de la Universitat Politècnica de València 
(BOUPV) i de Comunitat Valenciana. 

Séptimo. Se faculta a la Secretaría General para que 
publique en el Butlletí Oficial de la Universitat Politèc-
nica de València (BOUPV) un texto consolidado del Re-
glamento del Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica 
de València (BOUPV), adaptando en el mismo las de-
nominaciones oficiales únicas de “Universitat Politèc-
nica de València”, de “Butlletí Oficial de la Universitat 
Politècnica de València (BOUPV)” y de “Comunitat Va-
lenciana”. 
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Vuitè. Aquesta modificació parcial del Reglament del 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 
(BOUPV) entra en vigor el mateix dia de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de Va-
lència (BOUPV). 

Octavo. La presente modificación parcial del Regla-
mento del Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València (BOUPV) entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Butlletí Oficial de la Universitat Politèc-
nica de València (BOUPV). 

 

 


