Spania

Publicarea de anunțuri oficiale - Spania
Pe ce site (site-uri) sunt publicate anunțurile oficiale?
Anunțurile oficiale sunt publicate în diferitele monitoare oficiale corespunzătoare diferitelor niveluri ale administrației centrale,
regionale și locale care alcătuiesc administrația Spaniei.
Toate monitoarele au versiuni oficiale, autentice, publicate în format electronic și oferă servicii de gestionare a bazelor de date
care pot fi utilizate pentru a localiza anunțurile publicate.
Site-urile sunt următoarele:
Site-ul guvernului:

http://www.boe.es/

17 comunități autonome și 2 orașe autonome: toate site-urile pot fi accesate prin linkul

http://www.boe.es/legislacion/enlaces

/boletines_autonomicos.php
Autoritățile locale (monitoarele oficiale din provincie): toate site-urile pot fi accesate prin linkul
/enlaces/boletines_provinciales.php

http://www.boe.es/legislacion

Ce tipuri de anunțuri sunt publicate?
acte administrative (de exemplu chestiuni legate de personal, decizii administrative, decizii care pun la dispoziția publicului
diverse măsuri administrative)
anunțuri de licitații publice
anunțuri de notificări care nu au dat rezultate
anumite anunțuri publicate de către instanțe.
Ce organizație (organizații) publică aceste anunțuri?
Toate administrațiile publice, fiecare în monitorul său oficial.
Instanțele judecătorești.
Accesul la anunțurile oficiale este gratuit?
Da.
Ce fel de căutări pot fi efectuate?
text liber (inclusiv nume de persoane fizice)
tipul
organizația emitentă
data emiterii
data publicării
numărul oficial.
Începând cu ce dată au fost disponibile în format electronic anunțurile oficiale?
Legislația care permite publicarea electronică a monitoarelor oficiale a fost adoptată în 2007.
Dacă sunt îndeplinite criteriile, pot fi salvate căutările și trimise notificările?

Da, în cazul Monitorului Oficial al Spaniei și al majorității monitoarelor oficiale ale comunităților și orașelor autonome. În ceea ce
privește monitoarele oficiale din provincie, funcția nu este generalizată.
Anunțurile oficiale sunt disponibile gratuit sub formă de date deschise? Dacă da, unde poate fi găsit registrul sau informațiile
tehnice?
Politica privind datele deschise depinde de fiecare monitor oficial: unele dintre acestea propun date deschise în format XML.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de
serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să
nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau
la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul
membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
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