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Presentació
L’any 2007, s’aprova la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. Aquesta Llei regula el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC) com a servei públic d’accés 
universal i gratuït i dota de caràcter oficial, de plena autenticitat i de 
validesa jurídica l’edició del DOGC en suport digital.

En aquesta Llei s’estableix que s’eliminarà l’edició en paper del DOGC, la 
qual cosa comporta la desaparició de la taxa que es cobrava en concepte 
de subscripció. D’altra banda, la consulta a la base de dades del DOGC 
passa a ser gratuïta.

Per l’Acord de Govern 87/2007, de 19 de juny, es determina que el �0 
de juny de 2007 finalitzarà l’edició del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en suport paper i en conseqüència, a partir de l’1 de juliol de 
2007, la versió digital del DOGC serà l’única i tindrà caràcter oficial.

Aquest any, en l’edició digital del DOGC, es publica la normativa 
urbanística dels municipis de Catalunya del 1985 al 2002. Això, a part de 
la posada al dia quant a la publicació d’aquesta normativa, representa una 
millora quant a l’accés del usuaris a la consulta dels plans urbanístics.

D’altra banda, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (en 
endavant EADOP) elabora un document en què es defineixen els seus 
objectius estratègics. A partir d’aquest document, es concreta un pla 
director de tecnologies de la informació i comunicació de l’Entitat per 
al període 2007-2010. Aquest Pla director té, com a principal objectiu, 
donar resposta a les necessitats TIC actuals i futures de l’EADOP, d’acord 
amb els seus objectius i alineades amb l’estratègia tecnològica de la 
Generalitat. El Pla director conté els programes següents:

1. Publicació i difusió del DOGC
2. Comercialització editorial
�. Producció i serveis editorials
4. Quadre de comandament/base de dades
5. Col·laboració i entorn de treball
6. Gestió dels recursos
7. Model estratègic d’arquitectura de la informació
8. Seguretat de la informació

En l’àmbit del personal laboral de l’Entitat, s’aprova l’annex 9 al VI 
Conveni únic per al personal de l’EADOP, segons l’Acord de 29 de 
març de 2007 de la Comissió Negociadora, sobre modificacions al text 
articulat del VI Conveni col·lectiu únic, i s’hi inclouen uns complements 
per al personal laboral de l’Entitat.

Referent a les dades econòmiques i d’activitat de l’Entitat l’any 2007, si bé 
es redueixen els resultats en relació amb el 2006, continuen sent positius. 
Aquesta reducció ha vingut donada per la disminució dels ingressos 
dels serveis editorials, en no haver-hi les publicacions institucionals que, 
amb motiu de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia, s’havien editat l’any 
anterior. D’altra banda, disminueixen també els ingressos per la publicació 
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d’anuncis, pel fet que es deixen de publicar anuncis de l’Agència 
Tributària Estatal. Per altra banda, es redueixen les despeses a causa de la 
supressió de l’edició en paper del DOGC i la reducció de l’activitat editorial 
esmentada anteriorment.

Pel que fa al volum de publicació al DOGC, es redueixen el nombre de 
disposicions normatives i d’anuncis publicats, fet que representa una 
disminució del 8,47% en relació amb l’any 2006. Quant a la utilització de la 
signatura electrònica en la tramesa d’anuncis per part dels ajuntaments, a 
través de la plataforma EACAT, ha tingut un decrement de l’11,14%, amb 
un total de 8.094 documents rebuts per aquest sistema (9.109 documents 
el 2006).

Pel que fa a les subscripcions a l’edició del DOGC imprès, es cancel·len 
a partir de l’1 de juliol de 2007 i la consulta a la base de dades del DOGC 
passa a ser gratuïta, com s’ha dit anteriorment. Encara que sigui poc 
significatiu en valors absoluts, augmenten les subscripcions al servei 
d’alerta DOGC a la carta.

Quant als serveis editorials, si bé, com s’ha dit anteriorment, hi ha 
una reducció en els ingressos, no és així en el nombre de serveis 
editorials efectuats (211) per compte dels departaments i organismes de 
l’Administració de la Generalitat (180 el 2006).

La facturació per venda de publicacions de la Generalitat ha augmentat 
un 2,19% (un 4,44% d’augment a través de les llibreries pròpies i una 
reducció del 2,��% a través del distribuïdor comercial). 
 
Cal tenir en compte que els resultats econòmics de l’Entitat han 
permès obtenir un excedent pressupostari que, d’acord amb el Consell 
d’Administració de l’EADOP, s’aplicarà a despeses i inversions per fer 
front, principalment, a les actuacions necessàries que es concreten en el 
Pla director per a l’Entitat per al període 2007-2010.
 
Rosa Maria Pascual i Martínez
Directora general

Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2007
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Objectius i avaluació de resultats 2007

Objectius i avaluació
de resultats 2007

Els objectius estratègics i operatius de l’Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions per al 2007, que van fixar els Pressupostos de 
la Generalitat aprovats pel Parlament de Catalunya, i la valoració dels 
resultats assolits són els següents:

1. Millorar els sistemes de producció del DOGC, la seva difusió i el 
dret aplicable a Catalunya
• Eliminar l’edició en paper del DOGC l’1 de juliol de 2007 i que l’única 

versió oficial i autèntica del DOGC en sigui l’edició digital.
• Mantenir i, si és possible, reduir el termini mitjà de publicació de les 

disposicions i anuncis a 10 dies naturals.

L’any 2007 s’han assolit els objectius fixats amb relació a l’oficialitat del 
DOGC digital i la millora dels sistemes de producció del DOGC: 

• El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 2/2007, de 5 de juny, del 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que estableix el caràcter 
oficial i autèntic de l’edició digital del DOGC, i la consegüent supressió de 
l’edició en paper.

• Des de l’1 de juliol de 2007 es publica la versió digital del DOGC com a 
única versió oficial i autèntica i s’ofereix la consulta a la Base de dades 
del DOGC com a servei bàsic i gratuït. 

• Es va difondre la nova Llei del DOGC i els canvis en la publicació oficial 
que comporta entre els operadors jurídics i la ciutadania, en general. 

• S’han aplicat els sistemes de securització necessaris per garantir la 
integritat i l’accés al DOGC digital.

• S’ha establert un nou format del DOGC adequat a la versió digital.
• S’han publicat les normes urbanístiques del període 1985-2002 en els 

termes establerts a la nova Llei del DOGC.
• S’han complert els terminis previstos de publicació de disposicions i 

anuncis al DOGC. 

Dades en relació amb la publicació del DOGC

 Real Previst Real Variació 
 2006 2007 2007 2007/2006

Termini mitjà de correcció 
de textos 5,�� � 1,6� - 69%

Termini mitjà de publicació 
d’anuncis 7,8� 10 7,48 - 4,47%

Termini mitjà de publicació  
de disposicions* �,08 10 2,84 - 7,79%

Nombre total de  
documents publicats  �8.244 – �5.006 - 8,47%

Nombre de correccions  
d’errades per incidències lingüístiques 59 – 45 - 2�,7�%

* El termini mitjà de publicació de disposicions ve fixat per l’ordre de publicació de la 

Secretaria de Govern.
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Altres millores previstes, com ara desenvolupar una nova aplicació 
informàtica de publicació del DOGC o incorporar noves prestacions al 
DOGC, estan vinculades a l’execució del Pla director de les tecnologies de 
la informació i la comunicació de l’Entitat. 

2. Millorar la qualitat i el preu dels productes i serveis editorials
• Agilitar els processos editorials procurant la reducció de costos.
• Incrementar la comercialització de les publicacions de la Generalitat 

de Catalunya a través de les seves pròpies llibreries o a través d’una 
empresa distribuïdora per a les llibreries del sector privat.

• Millorar la difusió de totes les publicacions de la Generalitat de 
Catalunya.

La valoració dels resultats assolits és la següent:

• El nombre de serveis editorials realitzats ha estat superior al previst. 
• S’ha renovat i integrat al GENCAT el web de publicacions de la 

Generalitat, que inclou catàlegs generals i temàtics, així com 
informatius de novetats i la possibilitat de compra a través del 
web, la qual cosa, juntament amb la difusió per correu del butlletí 
Informatiu de publicacions, ha comportat la millora en la difusió de 
les publicacions de la Generalitat.

• S’ha incrementat la comercialització de les publicacions en obrir 
una nova llibreria de la Generalitat a Tarragona i s’ha incrementat la 
venda de productes de la Generalitat a través dels diferents canals, 
mantenint el nivell d’ingressos per venda de publicacions d’anys 
anteriors.

Dades amb relació als serveis editorials 
i la comercialització de publicacions

 Real Previst Real Variació 
 2006 2007 2007 2007/2006

Facturació per serveis editorials* 7,� M € 6,4 M € 5 M € - �1,71%

Nombre de serveis editorials 272 175 221 - 18,75%

Venda de productes Generalitat  
a les llibreries, distribuïdors i altres 69�.200 € 715.227 € 687.6�9 € - 0,80%

Nombre de productes  
Generalitat venuts 98.492 – 105.976 +7,60%

* L’import en termes absoluts de la facturació per serveis editorials només té un valor 

orientatiu, perquè depèn de la naturalesa dels projectes i el seu impacte en els resultats 

de l’EADOP de la despesa variable que porti associada.

Per altra banda, es valora molt positivament que el Consell Editorial de 
la Generalitat hagi aprovat, a proposta de l’EADOP i la Direcció General 
de Difusió Corporativa, el document Política editorial de la Generalitat 
de Catalunya i el Pla d’actuacions 2007-2010 del Consell Editorial, 
que inclou, entre altres, l’actualització de la Normativa editorial de 
l’Administració de la Generalitat. Des de l’EADOP, s’ha facilitat informació 
al Consell sobre l’activitat editorial de la Generalitat i la comercialització de 
les publicacions. Mensualment, també, tramet als organismes editors de la 
Generalitat informació sobre l’estat de les vendes.

Objectius i avaluació de resultats 2007
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Les millores en les aplicacions informàtiques per serveis editorials estan 
vinculades a l’execució del Pla director de les tecnologies de la informació 
i la comunicació de l’Entitat.

3. Millorar la gestió
• Mantenir l’autofinançament pressupostari de l’EADOP.

S’han complert les obligacions del Contracte-programa 2006-
2008 entre l’Administració de la Generalitat i l’EADOP i s’ha assolit 
l’autofinançament de l’Entitat amb una ràtio de “Resultat de l’exercici” / 
“Ingressos totals” del 1�%.

Amb relació a l’execució pressupostària, la desviació produïda entre 
el pressupost aprovat i el definitiu prové, d’una banda, del fet que, 
com és habitual a l’Entitat, en el pressupost d’ingressos per prestació 
de serveis es preveu únicament el marge corresponent als serveis 
editorials que l’Entitat efectua per compte dels departaments. Aquests 
serveis han originat unes despeses que es facturen als departaments 
sol·licitants amb el marge corresponent. En conseqüència, es produeix 
una modificació pressupostària tant al pressupost d’ingressos com de 
despeses, que correspon a les despeses de tercers. Cal considerar també 
que s’incorporen els excedents d’exercicis anteriors en aplicació del que 
preveu el Contracte-programa 2006-2008 de l’Entitat.

Objectius i avaluació de resultats 2007

 

   Pressupost Pressupost Obligacions % %
Codi Programa Subsector inicial definitiu reconegudes PD/PI OR/PD

121 Direcció i  administració generals EACF 9.827.295,00 1�.8�0.725,24 12.425.811,�9 140,7 89,8

PI Pressupost inicial

PD Pressupost definitiu

OR Obligacions reconegudes
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Estructura, organització i recursos
Missió, funcions i marc legal

Missió, funcions i marc legal
L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions és un organisme 
autònom de caràcter comercial adscrit al Departament de la Presidència.

La Llei 24/1987, de 28 de desembre, i el Decret 215/2000, de 26 de juny, 
de desplegament de la Llei, en determinen les funcions, el règim de 
personal i els recursos propis.

Missió

En l’àmbit jurídic, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 
(EADOP) té per missió, d’una banda, la publicació oficial, mitjançant el 
DOGC, de les lleis de la Generalitat de Catalunya, de les disposicions 
generals dictades pel Govern i per l’Administració de la Generalitat i també 
dels actes, anuncis i altres documents de la Generalitat i d’altres entitats 
o persones, quan correspongui d’acord amb l’ordenament jurídic. D’altra 
banda, és missió de l’EADOP contribuir al coneixement i la difusió del dret 
vigent aplicable a Catalunya.

En l’àmbit de les publicacions, l’EADOP té per missió participar, en el marc 
del Consell Editorial, en la definició dels criteris que ha de seguir la política 
editorial de l’Administració de la Generalitat, impulsar-ne l’aplicació i 
difondre i comercialitzar les publicacions de la Generalitat.

Funcions

Segons l’article � de la Llei 24/1987, correspon a l’Entitat:
a) Exercir les funcions tècniques, econòmiques i administratives 

relacionades amb l’edició, la distribució i la venda del DOGC.

b) L’edició, la distribució i la venda de les publicacions de l’Administració 
de la Generalitat que li encomani la Direcció General del Diari Oficial 
i de Publicacions, ja sigui amb la utilització de mitjans propis o bé 
mitjançant la contractació d’empreses o serveis aliens a l’Administració 
de la Generalitat. 

c) Comercialitzar totes les publicacions del Govern de la Generalitat 
destinades a la venda i les publicacions de les seves entitats 
autònomes que li siguin encomanades.

Marc legal
1.  Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

• Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicacions. 

• Decret 215/2000, de 26 de juny, de desplegament reglamentari de la 
Llei 24/1987, de 28 de desembre.

1.1
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Estructura, organització i recursos
Missió, funcions i marc legal

• Decret 250/1999, de 6 de setembre, de reestructuració de l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i de reassignació de 
funcions a les seves unitats (article 6 modificat del Decret �60/2002).

• Decret �60/2002, de 24 de desembre, de reestructuració parcial de 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya.

• Decret 477/2006, de 5 de desembre, de reestructuració parcial del 
Departament de la Presidència.

2.  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
• Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
• Ordre PRE/190/2007, de 12 de juny, per la qual s’aprova l’aplicació 

informàtica i el procediment corresponent a la signatura i la publicació 
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en suport digital.

• Acord GOV/84/2007, de 12 de juny, pel qual es determina la xarxa i 
l’adreça electrònica a través de la qual es podrà accedir a l’edició digital 
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

• Acord GOV/87/2007, de 19 de juny, pel qual es determina la data 
en què finalitzarà l’edició oficial del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en suport paper. 

• Ordre de 12 de gener de 1978, de represa de la publicació del Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Suplement en llengua catalana del BOE
• Reial decret 489/1997, de 14 d’abril, sobre publicació de les lleis en les 

llengües cooficials de les comunitats autònomes.

4. Consell Editorial
• Acord del Govern de 26 de gener de 199�, de creació del Consell 

Editorial de la Generalitat de Catalunya.
• Decret 184/2000, de 29 de maig, de reestructuració del Departament de 

la Presidència (art. �9).
• Acord del Govern de 20 de juliol de 1992, sobre fixació de preus de 

venda al públic de les publicacions de la Generalitat de Catalunya.
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Organigrama
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Òrgans de govern

Òrgans de govern 
Són òrgans de govern de l’Entitat:

1. El Consell d’Administració, que al llarg del 2007 ha estat format per:
 
 President Ramon García-Bragado, fins al 26.4.2007
   Secretari de Comunicació 
   Laia Bonet, des del 24.5.2007
   Secretària de Govern
   
 Vicepresident Jordi Fortuny
   Director general de Difusió Corporativa
 
 Secretari Xavier Guitart
   Director general de l’Entitat Autònoma 
   del Diari Oficial i de Publicacions
 
 Vocals Meritxell Josa
   Directora general de Serveis Consultius
   i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic

   Dolors Vergés, fins al 19.7.2007
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament
   de Governació i Administracions Públiques
  
   Xavier Uriós, des del 29.11.2007
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament
   Governació i Administracions Públiques

   Àngel Egea
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament
   de Justícia
 
   M. Pilar Bayarri
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament 

  de Cultura
 
El Consell d’Administració, com a òrgan rector, té les facultats de vetllar 
per la correcta actuació i gestió de l’Entitat i li correspon exercir les 
competències següents:
• Aprovar i elevar al titular del Departament de la Presidència les 

propostes de pressupost, la memòria relativa al funcionament de 
l’Entitat, el pla d’activitats que cal dur a terme durant l’exercici, el 
balanç i els comptes de l’Entitat.

• Acordar l’exercici de les accions judicials i administratives de qualsevol 
tipus, la interposició de recursos i la defensa dels interessos i els drets 
de l’Entitat en qualsevol mena de procediments.

• Aprovar les contractacions o despeses que superin el límit atribuït al 
director general de l’Entitat.

• Proposar al Consell Executiu de la Generalitat les comissions que 
l’Entitat percebrà per la seva gestió de venda de publicacions de la 
Generalitat.

1.3
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• Aprovar la plantilla definitiva del personal fix de l’Entitat, d’acord 
amb la relació de llocs de treball que aprovi el Consell Executiu de la 
Generalitat, i determinar els criteris de selecció d’aquest personal.

• Aprovar i elevar al Consell Executiu de la Generalitat els criteris sobre 
distribució de les publicacions de la Generalitat.

• Proposar els preus de subscripció i venda del DOGC així com dels 
anuncis que s’hi hagin de publicar.

2. El director general de l’Entitat, que és nomenat i separat pel Govern de 
la Generalitat, té assignades les funcions de:

• Presentar al Consell d’Administració informació sobre l’estat de situació 
dels comptes de l’Entitat a petició d’aquest, així com la proposta del 
pressupost, la memòria anual relativa al funcionament de l’Entitat, el pla 
d’activitats que cal dur a terme durant l’exercici, el balanç i els comptes 
de l’Entitat.

• Complir i fer complir les disposicions que regulen l’Entitat, i els acords 
del Consell d’Administració.

• Proposar al Consell d’Administració els criteris sobre la distribució de 
les publicacions de la Generalitat.

• Organitzar i dirigir els serveis de l’Entitat i, amb aquesta representació, 
comparèixer en judici i en tota mena d’actuacions.

• Actuar com a òrgan de contractació de l’Entitat fins al límit que 
determini el Consell d’Administració.

• Autoritzar les despeses i els pagaments que s’hagin de fer amb càrrec 
als pressupostos de l’Entitat.

• Atorgar apoderament a favor del personal de l’Entitat o de terceres 
persones.

• Exercir qualsevol altra competència que li pugui delegar el Consell 
d’Administració.

Aquest càrrec ha estat exercit durant l’any 2007 per:
• Xavier Guitart i Domènech

Estructura, organització i recursos
Òrgans de govern
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Recursos tecnològics i innovació
Les actuacions realitzades en l’àmbit de les tecnologies de la informació i 
les comunicacions s’han centrat al voltant de dos eixos principals:
• Adaptació dels sistemes d’informació de l’EADOP per al compliment de 

la Llei 2/2007;
• Redacció del Pla director de les tecnologies de la informació i la 

comunicació de l’EADOP.

1. Adaptació dels sistemes d’informació per al compliment de la Llei 
2/2007

La Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
estableix un conjunt de requeriments molt concrets que s’han de complir 
per tal de dotar al DOGC de plena validesa jurídica. D’acord amb la Llei, 
cal garantir-ne:

• L’autenticitat;
• L’accessibilitat;
• La integritat;
• La confidencialitat;
• La qualitat;
• La conservació.

Per aquest motiu, l’adaptació dels sistemes d’informació de l’Entitat 
vinculats a la gestió, edició i publicació del DOGC ha estat el focus de 
treball principal en l’àmbit de les TIC. Per donar resposta a aquests 
requeriments, es van abordar els projectes següents:
1. Desenvolupament de l’aplicatiu de signatura digital: permet, 

mitjançant un certificat d’aplicació (CDA) emès per l’Agència 
Catalana de Certificació, la signatura electrònica dels documents 
publicats del DOGC. El 1� de juny de 2007 es va publicar l’Ordre 
del Departament de Presidència per la qual s’aprovava l’aplicació 
informàtica i el procediment corresponent a la signatura i la 
publicació del DOGC en suport digital. En aquesta ordre s’estableix 
que:
• Existeix un mòdul de signatura i publicació.
• La identificació dels treballadors i de les unitats administratives  

de l’EADOP habilitades per signar, així com la signatura dels 
documents originals, es faran mitjançat un certificat digital de 
CATCert, en concret el CDA emès a nom de l’EADOP.

• Les sèries repetitives d’actes amb supòsit idèntic es podran 
automatitzar i tramitar globalment mitjançat el mateix certificat.

• Els documents originals són gestionats i arxivats exclusivament en 
suport informàtic i inclouen en tot cas la signatura electrònica.

• Per garantir la conservació dels documents originals en suport 
informàtic, es prendran les mesures de:
• Actualització criptogràfica del document signat, mitjançant 

l’addició d’un nou segell de data i hora.
• Registre del document signat electrònicament en un suport físic 

perdurable, amb garantia de data d’entrada.
• Els documents originals en suport informàtic podran transformar-

se per adaptar el seu format a les necessitats de gestió, 
preservació, autenticitat i integritat del document original. 
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2. Per garantir, com estableix la Llei 2/2007, l’accés gratuït a la Base de 
dades del DOGC, s’han realitzat els canvis a la plataforma tecnològica, 
a més d’efectuar les pertinents proves de càrrega, concurrència i 
ajustos tècnics de la Base de dades del DOGC. També, es van realitzar 
proves de trànsit per garantir un correcte temps de resposta del servei.

�. Redacció i implantació del Pla riscos i contingències dels equips i 
sistemes informàtics associats al servei de publicació del DOGC, 
situats al centre de procés de dades corporatiu de la Generalitat de 
Catalunya, per garantir-ne la continuïtat del servei en cas d’alguna 
incidència en la infraestructura tecnològica o en els aplicatius associats 
que presten el servei.

4. Es realitza un nou disseny de la web de l’EADOP, per adaptar-la als 
canvis necessaris que requereixen les obligacions derivades de la Llei, 
com son l’accés gratuït al DOGC i a la Base de dades i l’accessibilitat.

5. Es millora la maquetació del DOGC. El 12 de setembre, es publica el 
primer número ja amb aquest disseny, el qual bàsicament modifica la 
seva estructura basada en tres columnes cap una altra basada només 
en una columna. Això implica un canvi en l’estructura i format del 
sumari així com de les disposicions. 

6. La publicació d’aproximadament 11.000 expedients de normes 
urbanístiques corresponents al període 1985-2002, per donar 
compliment a allò disposat a la Llei 2/2007. 

 A partir dels documents originals lliurats en format PDF amb les normes 
urbanístiques i l’edicte corresponent a cada àmbit, s’ha desenvolupat 
un nou aplicatiu informàtic per processar tota la informació rebuda del 
Departament, adaptar-ne el contingut al disseny i format estàndard del 
DOGC i publicar-ne els documents signats digitalment. La publicació 
d’aquest a normativa es realitzà en vuit annexos al llarg del segon 
semestre de 2007.

2. Redacció del Pla director de les tecnologies de la informació i la 
comunicació

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya, en col·laboració del personal de l’EADOP, 
redacta el Pla director TIC de l’Entitat, el qual té com a principal objectiu 
donar resposta a les necessitats TIC per al període 2007-2011, garantint 
un adequat alineament amb l’estratègia tecnològica corporativa. Aquest 
Pla es presenta i s’aprova al Consell d’Administració de l’EADOP de 
setembre de 2007. 

La definició del Pla director TIC centra les principals línies d’actuació dels 
diversos projectes al voltant dels eixos següents:

• Adaptar els sistemes d’informació als processos i a l’organització; 
• Potenciar la integració de la informació tendint cap a un model únic de 

dades;
• Millorar l’accés al web del DOGC i als serveis oferts;
• Garantir la integritat, seguretat i continuïtat en l’accés al DOGC digital;
• Garantir la seguretat en la gestió i custòdia de documents;
• Adaptar i unificar els sistemes de suport a les activitats de gestió 

administrativa; 
• Tenir en compte les necessitats TIC de l’àmbit editorial i de distribució 

comercial.
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En el Pla director, s’opta per un replantejament a fons de les aplicacions 
que donen suport a les activitats de l’Entitat. Per tal d’abordar aquest 
repte, s’han dividit en dos grans grups el projectes a executar:

Projectes operatius
En aquest apartat, s’han inclòs aquells projectes directament vinculats 
amb la prestació dels serveis que l’Entitat desenvolupa.

Projecte Descripció

Publicació i difusió  – Analitzar i redefinir els procediments de treball per
del DOGC  a la publicació de documents oficials, així com les 

responsabilitats que se’n derivin, d’acord amb l’estratègia de 
l’organització.

 – Implementar els canvis de procés definits, per tal d’optimitzar 
i agilitzar el procés de publicació de documents al DOGC, així 
com facilitar-ne la difusió.

Comercialització  Programa enfocat a ampliar i millorar l’accés dels ciutadans
editorial  a les publicacions de la Generalitat de Catalunya.
Producció  Programa destinat a optimitzar la gestió de la producció editorial
i serveis editorials pròpia i la promoguda per altres organismes de la Generalitat, 

així com facilitar-ne la coordinació.

Projectes de suport
En aquest apartat, trobem els projectes que presten suport a l’activitat 
directa del processos operatius.

Projecte Descripció

Quadre de Disposar d’un quadre de comandament que faciliti indicadors
comandament  clau sobre el funcionament de l’EADOP.
Col·laboració Posar a l’abast de personal de l’EADOP eines de col·laboració i 
i entorn de treball  de treball en equip, així com eines de suport a la gestió.
Gestió dels recursos Programa destinat a garantir la gestió eficient de l’EADOP, 

mitjançant les aplicacions de suport adequades.
Model estratègic  Definició de la informació necessària per al funcionament de la
de l’arquitectura organització, incloent la lògica que manipula la informació i els
d’informació mecanismes que permeten la integració al llarg dels diferents 

processos.
Seguretat de la  Aconseguir un grau de seguretat de la informació raonable.
informació

Finalment, un projecte derivat directament de la diagnosi efectuada en el 
marc de la redacció del Pla director TIC de l’EADOP ha estat el de millora 
dels processos de treball. Després de l’aprovació del Pla per part del 
Consell d’Administració de l’Entitat, s’ha encetat un procés organitzatiu 
i tecnològic d’adopció d’un enfocament basat en els processos, el qual 
consisteix a identificar i gestionar de manera eficaç nombroses activitats 
relacionades entre si. S’ha licitat un contracte d’assistència tècnica 
especialitzada, amb l’objectiu de dissenyar i optimitzar els processos 
estratègics, operatius i de suport de l’Entitat.
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Piràmide d’edat i distribució per sexes

Recursos humans
La plantilla de l’Entitat l’ocupen 104 persones, majoritàriament personal 
laboral de caràcter tècnic, distribuïdes de la manera següent:

Classificació del personal per grups

 Grup Denominació Dotacions

 A Titulats superiors 59 56,7�%

 B Titulats grau mitjà 6 5,77%

 C Titulats batxiller o similar  22 21,15%

 D Graduat escolar 16 15,�8%

 E Certificat d’escolaritat 1 0,96%

 Total  104 100,00%

Recursos humans 2007
Total: 104 persones

Direcció

Gerència

SG de Coordinació Editorial

Àrea de Gestió Administrativa

Àrea de Tractament de Textos

Àrea de Producció

Àrea de Comercial
21

22

21

18

10

8 4

+61

57-61

52-56

47-51

42-46

�7-41

�2-�6

27-�1

22-26

Homes
16 12 8 4 0

Dones
0 4 8 12 16
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Recursos econòmics
L’EADOP es regeix, en les seves relacions amb l’Administració de 
la Generalitat, per un contracte programa que ordena les relacions 
econòmiques i financeres sobre la base del seu autofinançament i per un 
conveni marc per a la prestació de serveis editorials i la comercialització
de les publicacions de l’Administració de la Generalitat. El 2006, es 
va aprovar el nou Contracte programa i Conveni marc per al trienni 
2006-2008. 

L’Entitat es finança amb els ingressos generats per:
• Les taxes per anuncis oficials publicats al DOGC.
• La venda, a través de les llibreries de la Generalitat i dels distribuïdors 

comercials, de publicacions pròpies i de publicacions de 
l’Administració de la Generalitat.

• La facturació per serveis editorials prestats als departaments i altres 
organismes de la Generalitat i pel servei de traducció de textos legals, 
bàsicament la traducció al català del Butlletí Oficial de l’Estat.

• Les subscripcions al DOGC en suport físic (DOGC imprès i DVD) i 
electrònic (Base de dades del DOGC i DOGC a la carta). Tret del servei 
d’alertes “DOGC a la carta”, han estat declarades gratuïtes per la Llei 
2/2007 a partir del juny de 2007.

Ingressos per la venda del DOGC i publicacions
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Pressupost
Si bé es preveia la possible supressió de l’edició impresa del DOGC 
dins del 2007, en elaborar el pressupost, es va considerar incloure els 
ingressos i despeses referents a l’edició en paper com si s’hagués d’editar 
tot l’any i adequar el pressupost a la nova situació en el moment en què 
es produís l’eliminació de l’edició en paper. L’increment del pressupost de 
2007 en referència al del 2006 va ser del 15,64%.

Evolució del pressupost
 

Comparació dels pressupostos

Ingressos per capítols 2006 2007 Variació

III Taxes i altres ingressos 8.��7.900,00 9.606.275,00 15,21%

IV Transferències corrents 10,00 10,00 0,00%

V Ingressos patrimonials  160.010,00  221.000,00   �8,12%

VII Transferències de capitals 10,00 10,00 0,00%

VIII Actius financers 0,00 0,00

Total  8.497.930,00 9.827.295,00 15,64%

    

Despeses per capítols 2006 2007 Variació

I Remuneracions del personal 4.110.184,00 4.441.�61,00 8,06%

II Despeses de bens corrents 
 i serveis 4.022.916,00 4.775.12�,00 18,70%

III Despeses financeres 25.000,00 �0.000,00 20,00%

VI Inversions reals ��9.8�0,00 580.811,00 70,91%

Total  8.497.930,00 9.827.295,00 15,64%
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Ingressos
El capítol de taxes i altres ingressos va augmentar el 15,21%. Els 
augments previstos eren per la inserció d’anuncis al DOGC, venda de 
publicacions a través de les llibreries de Barcelona, Girona i Tarragona, 
punt de venda del carrer Rocafort i venda a terminis. D’altra banda es va 
preveure una disminució en els ingressos per serveis editorials, venda 
de publicacions a la llibreria de Lleida, venda per correu, venda a través 
dels distribuïdors i traducció de la legislació de l’Estat. Quant a les 
subscripcions, se’n preveia una reducció per la incidència de la consulta 
gratuïta del DOGC a través d’Internet. 

Referent als ingressos patrimonials, l’augment previst va ser del �8,12%, 
bàsicament pels interessos del comptes corrents de l’Entitat.

No es van preveure transferències en el pressupost. 

Despeses
Les despeses de personal es van incrementar un 8,06%, d’acord amb les 
actualitzacions previstes pel Departament d’Economia i Finances i amb la 
previsió derivada de l’adequació de retribucions del personal laboral que 
es reflectiria en l’Annex 9 al VI Conveni únic per al personal de l’EADOP.

Les despeses de béns corrents i de serveis per al 2007 van augmentar un 
18,70% a causa de: manteniment del programari i maquinari informàtic, 
despeses de producció del DOGC, traducció del BOE retrospectiu, 
previsió de serveis informàtics, proves del DOGC digital i de la Base de 
dades i programació i gestió de projectes informàtics.

Es va preveure un increment del 20% de les despeses financeres.

Les inversions es van incrementar un 70,91%. Es van preveure les 
actuacions referents a un servidor informàtic per a la producció de 
publicacions, desenvolupament d’un pla de contingències per donar 
seguretat a la producció del DOGC, programari per establir una llibreria en 
línia, substitució d’ordinadors de gestió i quota anual del cens emfitèutic 
constituït l’any 2005 per a l’adquisició del local de la llibreria de la 
Generalitat a Lleida.
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Balanç        

ACTIU 2007 2006  PASSIU 2007 2006
IMMOBILITZAT 2.547.363,54 2.841.820,46  FONS PROPIS 14.328.314,29 12.569.019,38
 IMMATERIAL 67�.�81,0� 686.29�,27   FONS PATRIMONIAL �.2�4.064,22 �.2�4.064,22
 Propietat industrial  0,00   Patrimoni �.2�4.064,22 �.2�4.064,22
 Aplicacions informàtiques 747.027,56 597.089,42     
 Projectes 5�0.684,48 497.1��,96   RESULTATS EX. ANTERIORS 9.��4.955,16 4.100.649,2�
 Patrimoni adscrit 685.600,59 685.600,59   Resultats negatius ex. anteriors 9.��4.955,16 4.100.649,2�
 Projectes en curs 0,00 0,00     
 Amortització acumulada -1.289.9�1,60 -1.09�.5�0,70   PÈRDUES I GUANYS 1.759.294,91 5.2�4.�05,9�
      Pèrdues i guanys 1.759.294,91 5.2�4.�05,9�
 MATERIAL 1.812.007,�0 2.109.549,24     
 Construccions 1.271.514,82 1.479.785,5�  INGR. DIST. DIV. EXERCICIS 676.976,73 672.221,36
 Instal·lacions tècniques i maquinària 76�.481,69 804.5�7,68   Subvencions oficials de capital 165.227,66 146.92�,76
 Altres instal·lacions 705.61�,18 699.�82,91   Patrimoni adscrit 448.771,07 459.914,55
 Mobiliari 644.27�,86 617.769,14   Consessió adm. llib. Tarragona 62.978,00 65.�8�,05
 Equips per a processos d’informació 595.190,99 541.956,54     
 Elements de transport �0.485,85 �0.485,85     
 Altre immobilitzat material �.521,82 �.521,82  DEUTE LLARG TERMINI 718.111,83 740.944,59
 Construccions en curs  0,00   Deutes amb entitats de crèdit 660.110,�4 698.940,�6
 Instal·lacions tècniques muntatge  0,00   Fons de pensions Gtat. Cat. 58.001,49 42.004,2�
 Mobiliari en curs  0,00     
 Equips per a processos d’informació muntat.  0,00     
 Elements de transport en curs  0,00     
 Amortització acumulada -2.202.074,91 -2.067.890,2�     
        
 FIANCES I DIPÒSITS 61.975,21 45.977,95     
 Fiances i dipòsits �.97�,72 �.97�,72     
 Dipòsits fons de pensions Gtat. Cat. 58.001,49 42.004,2�     
        
 DESP. DISTRIB. DIV. EXERCICIS 216.98�,61 0,00     
 Despeses per interessos diferits 216.98�,61 0,00     
        
EXISTÈNCIES 1.257.562,55 1.113.399,17     
 Publ. d’altres editors 605.228,05 476.054,04     
 P. M. DOGC paper 0,00 24.048,97     
 Mat. aux. DOGC 0,00 0,00     
 P. M. Publicacions paper 0,00 0,00     
 Mat. consum i reposició 0,00 0,00     
 Prod. i treballs en curs 75.575,46 67.262,��     
 Prod. acabats DOGC 0,00 0,00     
 Publicacions EADOP 576.759,04 546.0��,8�     
        
DEUTORS 15.913.792,17 10.605.944,07  DEUTE CURT TERMINI 4.182.142,69 4.619.495,64
 Clients subscriptors DOGC -14.108,42 �1.611,69   DEUTE COMERCIAL �.796.807,10 4.275.905,�2
 Clients anunciants 477.766,72 1.51�.686,11   Proveïdors i creditors 2.640.8��,68 �.�84.121,71
 Clients llibreries 0,00 0,00   Proveïdors fres. pedts. rebre 1.155.97�,42 891.78�,61
 Clients producció 4.811.086,4� 8.60�.224,1�   Bestreta de clients  0,00
 Clients altres 0,00 0,00     
 Clients distribuïdors 9�.852,84 106.1�9,98   DEUTE NO COMERCIAL �85.��5,59 �4�.590,�2
 Clients vendes a crèdit 4�.�97,02 64.152,21   Comissionistes  18.842,�1
 Clients subscrip. altres prod. DOGC �2.1�2,59 �2.�74,81   Dietes i quilometratges  0,00
 Clients vendes correu -2.017,0� 24�,09   Sentències judicials 816,05 0,00
 Clients efectes cials. a cobrar 200.544,62 8�.224,05   Rem. pdts. de pagament 121.1�1,00 81.414,06
 Clients de cobrament dubtós 9.�25,92 10.825,92   HP creditora per IVA 52.�27,69 61.804,6�
 Deutors diversos 229.427,41 171.288,00   HP creditora per IRPF 91.�46,09 81.447,00
 A comptes de remuneracions 0,00 0,00   Organismes SS creditors 112.01�,96 9�.010,�1
 HP deutora per IVA 0,00 0,00   HP, IVA repercutit 0,00 0,00
 Organismes Seg. Social deutors 0,00 0,00   Fiances rebudes a curt termini 7.700,80 7.072,01
 HP IVA suportat 0,00 0,00  DEUTE AMB ENTITATS DE CRÈDIT 38.830,02 38.830,02
 Provisió per insolvències tràfic -9.�25,92 -10.825,92   Deutes a c/t amb entitats de crèdit �8.8�0,02 �8.8�0,02
 Caixa de Catalunya (Cash-Pooling) 10.041.709,99 0,00     
        
MERCADERIES EN DIPÒSIT 2.712.493,47 2.564.987,68  MERCADERIES EN DIPÒSIT 2.712.493,47 2.564.987,68
 Mercaderies en dipòsit 2.712.49�,47 2.564.987,68   Mercaderies en dipòsit 2.712.49�,47 2.564.987,68
        
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 0,00 0,00     
 Inversions financeres temporals 0,00 0,00     
        
TRESORERIA 8.673,69 4.079.347,29     
 Caixa EADOP �.065,59 �.470,29     
 BBVA 6�8,14 555,56     
 Caixa Catalunya (291555)  0,00     
 Caixa Catalunya (291628)  0,00     
 Caixa Catalunya (291721) -4.4�6,24 �.511.160,�7     
 La Caixa (41992) 0,00 �27.645,5�     
 La Caixa (�1514)  227.�04,79     
 Mov. Interns de tresoreria 9.406,20 9.210,75     

TOTAL ACTIU 22.656.869,03 21.205.498,67  TOTAL PASSIU 22.656.869,03 21.205.498,67
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  2007 % 2008 %

Ingressos d’explotació 14.079.825,76 100,00% 19.856.127,43 100,00%
Import net de la xifra de negocis 1�.908.521,64 98,78% 19.664.655,54 99,04%
 Publicacions i productes DOGC 1�.795.11�,60 97,98% 19.5�4.155,99 98,�8%
 Altres béns i serveis 112.072,56 0,80% 129.67�,2� 0,65%
 Subproductes i residus 1.��5,48 0,01% 826,�2 0,00%
 Ingressos per serveis diversos 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Variació d’existències 144.16�,�8 1,02% 68.69�,44 0,�5%
Altres ingressos d’explotació 27.140,74 0,19% 26.2�1,11 0,1�%
 Subvenció d’explotació 15.997,26 0,11% 14.759,07 0,07%
 Dot. amort. patrimoni adscrit 11.14�,48 0,08% 11.14�,48 0,06%
 Dot. amort. concessió adm. llib. Tarragona 0,00 0,00% �28,56 0,00%
Despeses d’explotació -12.657.833,43 -89,90% -14.621.821,50 -73,64%
Compres -4.2�8.812,18 -�0,11% -5.967.8�4,42 -�0,06%
 Mercaderies publicacions -1.058.12�,62 -7,52% -9��.�64,82 -4,70%
 Primeres matèries -947.�92,69 -6,7�% -1.414.469,21 -7,12%
 Materials auxiliars -1.680,00 -0,01% -1.148,12 -0,01%
 Serveis externs producció -2.2�1.615,87 -15,85% -�.618.852,27 -18,2�%
Despeses de personal -4.�91.240,51 -�1,19% -�.925.795,45 -19,77%
 Retribucions de personal -�.�59.1�5,52 -2�,86% -�.0�8.566,00 -15,�0%
 Indemnitzacions 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Seguretat social patronal -906.�86,26 -6,44% -798.��7,00 -4,02%
 Aport. a sist. complementaris de pensions -15.997,26 -0,11% -14.759,07 -0,07%
 Altres despeses socials -109.721,47 -0,78% -74.1��,�8 -0,�7%
Dotacions amortització immobilitzat -445.245,62 -�,16% -�70.�00,42 -1,86%
 Dot. amort. immob. immaterial -18�.444,06 -1,�0% -100.08�,40 -0,50%
 Dot. amort. immob. material -261.801,56 -1,86% -270.217,02 -1,�6%
Variació de les provisions de tràfic -1.500,00 -0,01% 2.500,00 0,01%
 Dot. prov. insolvències de tràfic 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Prov. insolv. tràfic aplicades -1.500,00 -0,01% 2.500,00 0,01%
Altres despeses d’explotació -�.581.0�5,12 -25,4�% -4.400.804,78 -22,16%
 Arrendaments -515.546,7� -�,66% -551.299,89 -2,78%
 Reparació i conservació immob. material -158.172,87 -1,12% -114.7�5,47 -0,58%
 Serveis professionals independents -571.069,�� -4,06% -177.950,45 -0,90%
 Transports -1�.�99,16 -0,10% -14.126,49 -0,07%
 Primes d’assegurances -21.550,8� -0,15% -1�.�06,51 -0,07%
 Serveis bancaris i similars -26.087,47 -0,19% -24.��2,21 -0,12%
 Publicitat, propaganda i rrpp -55.065,6� -0,�9% -59.899,71 -0,�0%
 Subministraments -60.770,52 -0,4�% -67.560,69 -0,�4%
 Altres serveis -2.116.88�,�5 -15,0�% -�.��7.52�,86 -16,81%
 Tributs -24.898,5� -0,18% -40.069,50 -0,20%
 Pèrdues crèdits cials, incobrables -17.590,70 -0,12% 0,00 0,00%
Resultats d’explotació beneficis/pèrdues 1.421.992,33 10,10% 5.234.305,93 26,36%
Ingressos financers 2�8.009,72 1,69% 88.86�,77 0,45%
 Interessos bancaris 2�8.009,72 1,69% 88.86�,77 0,45%
 Diferències positives de canvi 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Despeses financeres 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Resultats financers positius/negatius 238.009,72 1,69% 88.863,77 0,45%
Resultats activitats ordinàries beneficis 1.660.002,05 11,79% 5.323.169,70 26,81%
Ingressos extraordinaris 10.820,27 0,08% 7.68�,57 0,04%
 Altres ingressos financers 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Benefici procedent immobilitzat 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Subv. capital transferits rtats. exercici 5.�22,0� 0,04% 7�8,�1 0,00%
 Ingressos extraordinaris 2.405,05 0,02% 0,00 0,00%
 Ingressos d’exercicis anteriors �.09�,19 0,02% 6.945,26 0,0�%
Despeses extraordinàries 97.527,2� 0,69% 40.41�,57 0,20%
 Altres despeses financeres 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Despeses procedent immobilitzat -1.22�,96 -0,01% -7.769,7� -0,04%
 Despeses extraordinàries -220,00 0,00% -25,29 0,00%
 Despeses d’exercicis anteriors 98.971,19 0,70% 48.208,59 0,24%
Resultats extraordinaris positius 108.347,50 0,77% 48.097,14 0,24%
Resultats de l’exercici 1.768.349,55 12,56% 5.371.266,84 27,05%

Nota: els ingressos estan expressats en signe positiu i les despeses en negatiu.    
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En línies generals, es pot comprovar que els actius se situen a la ratlla 
dels 22,6 milions d’euros, un 6,84% més que l’any 2006. Pel que fa a la 
composició de les grans masses patrimonials, l’actiu fix se situa al voltant 
de l’11,24% i els recursos propis són el 66,2�%.

Pel que fa a l’actiu, es destaca el creixement dels crèdits sobre clients, que 
representen el 70,24% del balanç (un 50,05% més que l’any 2006).

Tanmateix, els augments més grans corresponen als saldos dels comptes 
“Clients producció” (serveis editorials) i “Clients anunciants” (anuncis 
publicats al DOGC). En data 10 de maig de 2007 se signa el conveni 
amb el Departament d’Economia i Finances i se centralitza la tresoreria 
de l’Entitat amb un compte tresorer de cash pooling de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya que recull i centralitza els saldos existents en els 
comptes operatius de l’Entitat. 

Quant als resultats d’explotació, tot i que s’ha obtingut benefici no 
s’ha assolit el bon resultat de l’any 2006. Aquesta disminució ha vingut 
donada per la reducció dels ingressos dels serveis editorials, ja que 
l’any anterior hi va haver un bon nombre de publicacions institucionals 
amb motiu de la tramitació i aprovació de l’Estatut d’autonomia. D’altra 
banda, disminueixen també els ingressos per la publicació d’anuncis, 
pel fet que es deixen de publicar anuncis de l’Agència Estatal Tributària. 
Per altra banda es redueixen les despeses a causa de la supressió de 
l’edició del DOGC en paper i la reducció de l’activitat editorial esmentada 
anteriorment.

Pel que fa a les taxes, l’Entitat no ha aplicat cap increment d’acord amb 
l’excepció que s’estableix en l’article 4� de la Llei 4/2007, de 7 de juliol, de 
pressupostos de la Generalitat per al 2007.

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 200726

1.7 Estructura, organització i recursos
Contractació 

  Import adjudicació 

Adjudicatari Objecte (IVA inclòs)

Printer Indústria Gràfica Newco, S.L. Impressió i enquadernació de la revista Infocat 144.2�2,00 

Exp. 46/06  

ID Grup, S.A. Servei de manteniment de maquinari de l’EADOP 16.812,46 

Exp. 47/06  

Grup �, S.L. Impressió i manipulació d’un opuscle despleglable  

Exp. 02/07 Primera història d’Esther 17.864,00

Gráficas Varona, S.A. Impressió de 1.000 exemplars del llibre  

Exp. SE 0�/07 800 anys de cultura catalana. 44 llibres de Ramon Llull a Mercè Rodoreda 22.984,00

Microsistemes, S.A. Subministrament programari i maquinari  

Exp. SU 09/07 per a la publicació dels plans urbanístics al DOGC �2.69�,99

Talleres Gráficos Hostench, S.A. Impressió i enquadernació del llibre  

Exp. SE 10/07 Panoràmica del nacionalisme català 14.0�4,80

Treballs Gràfics, S.A.  Impressió del llibre Catalunya, una literatura europea  

Exp. SE 11/07 (1.000 exemplars català, 1.000 exemplars castellà  

 i 1.000 exemplars anglès) �6.855,00

Auseba Consultoria i assistència. Pla d’optimització de processos  

Exp. CA 14/07 organitzatius de l’EADOP 25.840,00

Gramagraf, SCCL  Impressió i enquadernació d’un llibre per al projecte Frankfurt  

Exp. 16/07 (2.500 exemplars en català, 1.000 exemplars en alemany) 49.145,46 

 Modificació en el servei d’impressió i enquadernació,  

 augment de preu 14.274,47

Meinsa Sistemas, S.L.  Assistència tècnica per a sistemes MAC OS 

Exp. SE 17/07 de suport a l’EADOP 18.�74,79

Talleres Gráficos Soler, S.A.  Impressió i enquadernació de 5.000 exemplars  

Exp. 22/07 d’un dietari amb imatges 2�.101,6�

Gregor Samsa, S.L. Estand Saló del Llibre �6.556,00 

Exp. SU 29/07  

Rotocayfo-Quebecor, S.A. Paper, impressió i enquadernació opuscles PIUC 125.477,78 

Exp. SU �0/07  

Critèria Exp. Maquetació, reproducció i tractament d’imatges per a l’obra  

 SE �1/07 366 reptes. Un país d’idees i emprenedors. Calendari 2008 29.800,00

Tallers Gràfics Soler, SA. Impressió i manipulació de 10.000 agendes  

Exp. SE �2/07 de la Generalitat de Catalunya 2008 27.886,28

Gráficas Varona, S.A. Impressió i enquadernació Guia Pays, � idiomes 24.5�4,00 

Exp. SE ��/07  

Rotocayfo-Quebecor, S.A. Impressió, manipulació i distribució d’un opuscle institucional 66.502,00 

Exp. SE �4/07  

Contractació
Contractes administratius i mercantils subscrits per l’Entitat al llarg del 
2007 d’import superior a 12.000 euros.
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Estructura, organització i recursos
Contractació 

Contractació privada

  Import adjudicació 

Adjudicatari Objecte (IVA inclòs)

Fedrigoni España, S.L.  Subministrament de paper per a 1.000 exemplars del llibre  

Exp. SU 05/07 800 anys de cultura catalana. 44 llibres de Ramon Llull a Mercè Rodoreda 18.625,97

C.G. Creaciones Gráficas, S.A.  Paper, impressió i manipulació de 475.000 fullets  

Exp. SU 06/07 en forma de ventalls A l’estiu fora calor! �1.769,06

Rotocayfo-Quebecor, S.A. Impressió de 968.000 opuscles informatius sobre  

Exp. 12/07 els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 8�.991,42

Sarrió Papel y Celulosa, S.A. Contractació per al subministrament de paper  

 per a una revista d’interès ciutadà. 458.890,20

General Servei, S.A. Contractació per a la fabricació i subministrament  

 d’una bossa per a una revista d’interès ciutadà 501.128,78
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Estructura, organització i recursos
Seus i adreces1.8

Seus i adreces
Seu central
Carrer de Calàbria, 147
08015 Barcelona
 
Llibreria de la Generalitat a Barcelona
Rambla dels Estudis, 118
08002 Barcelona
 
Punt de venda de publicacions de la Generalitat a Barcelona 
Obert al públic fins al juny del 2007.
Carrer Rocafort, 120
08002 Barcelona

Llibreria de la Generalitat a Girona
Gran Via de Jaume I, �8
17001 Girona
 
Llibreria de la Generalitat a Lleida
Carrer del Dr. Fleming, 19
25006 Lleida
 
Llibreria de la Generalitat a Tarragona
Carrer Major, �7
4�00� Tarragona

Magatzem de l’EADOP
Zona Franca, carrer �
Parc Logístic de la Zona Franca, carrer 2�, 18, nau 4
08040 Barcelona
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2.1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
La nova Llei del DOGC i l’oficialitat de la versió digital

La nova Llei del DOGC i l’oficialitat 
de la versió digital

El �0 de maig de 2007 el Parlament de Catalunya va aprovar per 
unanimitat la Llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Llei 
2/2007, de 5 de juny). Aquesta Llei dotava de caràcter oficial i autèntic, 
amb plena validesa jurídica, l’edició digital del DOGC i establia, també, 
que el DOGC és un servei públic universal i gratuït.

La Llei habilitava el Govern perquè suprimís l’edició en paper del DOGC 
abans del �1 de desembre de 2007, i aquest, per Acord de govern 
87/2007, de 19 de juny, determinà que el �0 de juny es deixaria de publicar 
la versió en paper. En conseqüència, a partir de l’1 de juliol de 2007 la 
versió digital del DOGC és l’única que té caràcter oficial.

Aquesta mesura s’insereix en les polítiques de foment de la implantació 
i ús de les tecnologies de la informació i comunicació (edició digital i 
signatura electrònica), el respecte al medi ambient (estalvi en el consum 
de paper, de tintes, etc.) i la difusió de la informació i la proximitat als 
ciutadans (accés públic i gratuït, tant del DOGC com de la seva base de 
dades).

A més, la Llei establia (disposició addicional 2a.1 i disposició transitòria 
2a.2) la publicació en el DOGC digital de les normes de planejament 
urbanístic aprovades entre l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la Llei 2/2002, de 14 
de març, d’urbanisme, que encara no haguessin estat publicades.

Aquest gran volum de normes es publicà en vuit annexos digitals, al llarg 
del segon semestre de 2007, amb un total de 19�.5�7 pàgines:

    

Núm. DOGC Data de publicació  Demarcació o comarques

49�5 27.07.2007 Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida

4965  10.09.2007 Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

4974  25.09.2007 Comissió Territorial d’Urbanisme  

  de les Terres de l’Ebre

4985 10.10.2007 Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona

4995  25.10.2007 Comissió Territorial d’Urbanisme d’Era Val d’Aran

5006  12.11.2007 Baix Llobregat i Barcelonès  

5016  26.11.2007 Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental

5025 10.12.2007 Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Garraf i Osona*

* Amb posterioritat, ja l’any 2008, es publicà un annex al DOGC núm. 5185, de �1 de 

juliol de 2008, que complementava i corregia la publicació de les normes urbanístiques 

d’aquestes sis comarques.
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
La nova Llei del DOGC i l’oficialitat de la versió digital

El primer número del DOGC oficial únicament en format digital fou el de 
dilluns 2 de juliol de 2007 (núm. 4916). 

La supressió de l’edició impresa permet l’estalvi de gairebé �50 tones de 
paper anuals, a més d’eliminar el consum d’altres productes amb impacte 
ambiental, com ara les tintes, el plàstic de l’embossament, etc. També, en 
establir la Llei l’accés gratuït a la Base de dades del DOGC, s’han deixat 
de publicar altres suports físics, com ara els CD i DVD (aproximadament 
8.000 i 500 anuals, respectivament) que s’enviaven a subscriptors o es 
venien a través de les llibreries de la Generalitat. 

Un altre punt de millora ha estat la immediatesa de la consulta, ja que 
la versió oficial del DOGC està disponible en línia cada dia sense estar 
sotmesa al repartiment del correu postal. A més, s’ha avançat l’hora de 
publicació a la mitjanit i un minut, tret d’incidències tècniques. 

La publicació oficial, universal i gratuïta, del DOGC per Internet ha 
comportat la supressió de la taxa de subscripció al format paper i a la 
Base de dades.

Paral·lelament a la publicació de la nova llei del DOGC es renovà tant el 
web www.gencat.cat/dogc com la maquetació del Diari Oficial, per tal 
de facilitar-ne la lectura en pantalla: des del 12 de setembre de 2007, 
cada norma o disposició comença pàgina nova i s’ha passat de les tres 
columnes clàssiques a una sola columna. 

L’oficialització de la versió digital del DOGC i la consegüent supressió 
de l’edició en paper s’acompanyaren d’un Pla de comunicació, en què 
es presentaren aquests canvis a les administracions emissores de 
disposicions i anuncis (Administració de la Generalitat, local i de justícia), 
als sectors professionals (col·legis d’advocats, notaris, registradors, etc.) 
i als organismes que, d’acord amb la Llei 2/2007, n’havien de permetre 
la consulta gratuïta (xarxa de lectura pública, biblioteques universitàries, 
serveis d’informació local, etc.).

També, tant en el moment de l’aprovació de la Llei com el dia en què es 
publicà l’últim DOGC es realitzaren accions prop dels mitjans escrits i de 
radiotelevisió, que se’n feren ressò. A Internet es publicà una exposició 
virtual sobre la història del DOGC des de 19�1, l’exili i la Generalitat 
restablerta. 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
La nova Llei del DOGC i l’oficialitat de la versió digital

Compaginació clàssica a tres columnes. Compaginació a una columna, a partir del setembre de 
2007.
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DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA

RESOLUCIÓ
TRI/3633/2004, de 28 de juliol, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l’empresa SAI Automo-
tive Lignotock, SA (centre de treball de la pro-
víncia de Barcelona), per als anys 2004-2006
(codi de conveni núm. 0807321).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa SAI Automotive Lignotock, SA
(centre de treball de la província de Barcelona),
subscrit pels representants de l’empresa i pels
dels seus treballadors el dia 15 de juny de 2004,
i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3
del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Es-
tatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial
decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre
i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’ar-
ticle 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de
desembre, de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre,
sobre transferència de serveis de l’Estat a la
Generalitat de Catalunya en matèria de medi-
ació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998,
de 24 de desembre, de reestructuració de les de-
legacions territorials del Departament de Tre-
ball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de
creació, denominació i determinació de l’àmbit
de competència dels departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, i el
Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració
i de reestructuració de diversos departaments
de l’Administració de la Generalitat, modificat
pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestruc-
turació d’òrgans territorials de l’Administració
de la Generalitat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa SAI Automotive
Lignotock, SA (centre de treball de la provín-
cia de Barcelona) per als anys 2004-2006 (codi
de conveni núm. 0807321) al Registre de con-
venis dels Serveis Territorials del Departament
de Treball i Indústria a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 28 de juliol de 2004

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa SAI Automo-
tive Lignotock, SA, per als anys 2004-2006

CAPÍTOL 1
Parts signants, legitimació i eficàcia

Article 1
Parts signatàries

Són parts legitimades, signants del Conveni,
la representació de l’empresa designada amb
aquesta finalitat i la representació legal dels tre-
balladors.

Article 2
Eficàcia

El que es disposa en aquest Conveni té caràc-
ter prevalent sobre el que s’estableix en el Con-
veni siderometal·lúrgic de la província de Bar-
celona, que a tots els efectes s’estableix com a
dret supletori.

Les parts signants es comprometen abans de
l’acabament del present Conveni a estudiar l’ad-
hesió al Conveni siderometal·lúrgic de la pro-
víncia de Barcelona a partir de l’any 2007.

CAPÍTOL 2
Disposicions generals

Article 3
Àmbit funcional, personal i territorial

Les normes d’aquest Conveni són d’aplica-
ció a tots els treballadors de l’empresa SAI
Automotive Lignotock, SA, del seu centre de
treball de la província de Barcelona, així com
dels centres que en el futur pugui instal·lar.
Queden exceptuats del seu àmbit personal les
persones contractades a l’empara del Reial de-
cret 1.382/1985, així com les persones integrants
del Comitè de Direcció.

Article 4
Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor el dia 1 de
gener de 2004 i la seva vigència s’estén fins al 31
de desembre de 2006.

Article 5
Denúncia i revisió

La denúncia proposant l’inici de la revisió del
Conveni ha d’efectuar-se amb una antelació
mínima de 3 mesos. Una vegada denunciat les
negociacions hauran d’iniciar-se en el termini de
30 dies. Si ni hi ha denúncia el Conveni s’entén
prorrogat automàticament per períodes d’1
anualitat. Denunciat el Conveni es mantindrà
la vigència de les clàusules obligacionals i nor-
matives fins a la signatura del conveni que el
substitueixi.

Article 6
Absorció i compensació. Garanties personals

Les condicions econòmiques pactades en
aquest Conveni són compensables i absorbibles
amb aquelles altres que regissin anteriorment
a la seva vigència, tant provinguin de disposi-
cions legals o reglamentàries, convenis col·lec-
tius, pactes col·lectius, contractes individuals, o
usos i costums sectorials o locals. Les disposici-
ons legals o reglamentàries i els convenis o fu-
turs pactes col·lectius, que impliquin variació de
les condicions econòmiques d’algun dels aspec-
tes retributius previstos en aquest Conveni, te-
nen únicament eficàcia si globalment considerats
en còmput anual superen els establerts en aquest.

Això no obstant, les condicions econòmiques
que excedeixin de les previstes en aquest Con-
veni s’han de respectar amb caràcter exclusiva-
ment personal i per tant no són compensables
ni absorbibles i revalorizables en anys venidors.

Article 7
Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en aquest Conveni
formen un tot orgànic i indivisible i a efectes de
la seva aplicació pràctica han de ser considerades
globalment i en còmput anual.

En el cas que l’autoritat laboral consideri que
algun dels articles del present Conveni vulne-
ra el dret mínim necessari i, conseqüentment,
remeti a la jurisdicció laboral el seu text, i aques-
ta última no aprova algun dels seus articles, s’han
de veure únicament afectats aquells i les parts
han de negociar la seva nova redacció.

Article 8
Comissió Paritària

S’acorda constituir una Comissió Paritària
integrada per 3 representants de la Direcció i 3
representants dels treballadors, amb els suplents
que en cada cas es determinin, que han de ser
elegits d’entre els membres de la Comissió Ne-
gociadora del Conveni.

Funcions
Són funcions de la Comissió Paritària vigilar

el compliment del Conveni col·lectiu, entendre
en primera instància de les qüestions o reclama-
cions que puguin derivar de la seva interpretació
i, en tot cas, conèixer i pronunciar-se amb caràc-
ter previ a la interposició d’accions i reclama-
cions que per via administrativa o judicial pu-
guin interposar-se en relació amb la interpretació
de les seves clàusules.

Reunions
La Comissió Paritària s’ha de reunir amb

caràcter ordinari 1 vegada cada 3 mesos i amb
caràcter extraordinari o convocatòria de qual-
sevol de les 2 parts si la importància del tema ho
requereix.

Resolucions
Els assumptes sotmesos a la Comissió Pari-

tària han de ser resolts per aquesta en un termini
de 15 dies naturals els ordinaris i en un termi-
ni de 3 dies feiners els extraordinaris.

Els acords adoptats per la Comissió Parità-
ria tenen caràcter vinculant i s’han d’adoptar per
majoria simple. En el cas que no hi hagi acord
de la Comissió Paritària s’estén acta en la qual
consti l’esmentada circumstància, després de la
qual qualsevol de les parts pot exercir les acci-
ons legals pertinents.

Ocasionalment o de forma permanent la Co-
missió Paritària pot comptar amb assessors ex-
terns de cada part, els quals tenen veu però no
vot en les deliberacions.

El domicili de la Comissió Paritària és el de
la seu de l’empresa a Abrera, és a dir, carrer
Progrés 18-20, polígon industrial Sant Ermengol
(08630-Abrera).

CAPÍTOL 3
Organització de la feina

Article 9
Millora contínua

Els treballadors i la Direcció de l’empresa
comparteixen la visió que la millora permanent
i contínua és vital per al desenvolupament de
l’empresa i influeix en el seu posicionament
competitiu. Per això es comprometen mútua-
ment a esforçar-se perquè en les seves accions
i gestió es busqui la plena satisfacció dels clients,
la millora de la seguretat, la productivitat i l’efi-
ciència.

Article 10
Rigor professional

El desenvolupament de la feina es fa tractant
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DECRET
239/2007, de 23 d’octubre, pel qual se suprimeixen diversos col·legis d’educació 
infantil i primària.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als diferents nivells d’ensenyaments aconse-
lla la revisió de l’oferta de places públiques existents per tal de garantir una millor 
utilització dels recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, per la Resolució EDU/2722/2007, de 3 de setembre, es van 
deixar inactius els col·legis d’educació infantil i primària que ara escau suprimir, 
atès que l’evolució de les ràtios existents no justifica el seu manteniment.

D’acord amb el que disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació, a proposta del conseller d’Educació i amb la deli-
beració prèvia del Govern,

DECRETO:

Article únic
Cessar en les seves activitats acadèmiques i administratives els col·legis d’edu-

cació infantil i primària que es detallen a l’annex d’aquesta disposició, amb efectes 
acadèmics i administratius des de la fi del curs escolar 2006-2007, data en la que 
es van deixar inactius per Resolució EDU/2722/2007, de 3 de desembre.

DISPOSICIÓ fINaL

El Departament d’Educació adoptarà las mesures corresponents per al compliment 
del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 23 d’octubre de 2007

JOSé MONTILLa I aGUILERa

President de la Generalitat de Catalunya

ERNEST MaRaGaLL I MIRa

Conseller d’Educació

aNNEx

SERvEIS TERRITORIaLS D’EDUCaCIÓ a GIRONa

Comarca: Ripollès.
Municipi: Camprodon.
Unitat de població: La Colònia Estevenell.
Codi de centre: 17000780.
Adreça: ctra. de Camprodon, s/n.
Denominació: CEIP Germans Estabanell.

SERvEIS TERRITORIaLS D’EDUCaCIÓ a TaRRaGONa

Comarca: Baix Penedès.
Municipi: Sant Jaume dels Domenys.
Unitat de població: Lletger.
Codi de centre: 43002961.
Adreça: c. Raval, 3.
Denominació: CEIP Sant Andreu.

(07.282.132)
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Producció del DOGC
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya és el mitjà de què es dota la 
Generalitat per fer públics els documents que, d’acord amb l’ordenament 
jurídic, i en virtut dels principis constitucionals de publicitat de les normes i 
de seguretat jurídica, han d’ésser objecte de publicació oficial.

Es publiquen en el DOGC les lleis de Catalunya i les normes, les 
disposicions de caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes, 
les notificacions, els anuncis i els altres actes del Parlament, del Govern, 
de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració de justícia i d’altres 
administracions, ens i organismes públics, i també anuncis de particulars, 
en els supòsits en què ho determini l’ordenament jurídic.

A partir de la publicació de la Llei 2/2007, de 5 de juny, el DOGC és un 
servei públic d’accés universal i gratuït i es garanteix el dret dels ciutadans 
a accedir gratuïtament als documents que hi són publicats i a una base de 
dades que en faciliti la consulta.

La periodicitat del DOGC és diària, de dilluns a divendres no festius, en 
dues edicions separades en català i en castellà. Les disposicions i els 
actes que afecten exclusivament l’Aran s’hi publiquen també en aranès. 
Totes tres versions tenen caràcter oficial.

El DOGC s’estructura en cinc seccions bàsiques:
• Disposicions
• Càrrecs i personal
• Concursos i anuncis
• Administració local
• Administració de justícia

El nombre de pàgines del DOGC publicades l’any 2007 ha estat de 
�10.109 pàgines amb un increment del 175,60% en relació amb l’any 
2006. Aquesta xifra inclou la suma de les versions catalana i castellana 
i les 19�.5�7 pàgines corresponents als vuit annexos de normes 
urbanístiques.

D’aquestes �10.109 pàgines publicades, només 44.0�2 van ser impreses 
en paper, atesa la supressió de l’edició impresa l’1 de juliol de 2007, 
d’acord amb la Llei 2/2007 i la consegüent Ordre PRE/190/2007, de 
12 de juny, per la qual s’aprova l’aplicació informàtica i el procediment 
corresponent a la signatura i la publicació del DOGC en suport digital, i 
l’Acord de Govern 87/2007, de 19 de juny, pel qual es determina la data en 
què finalitzarà l’edició oficial del DOGC en suport paper. 
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Nombre de pàgines del DOGC

   

 2005 2006 2007*

Total 90.776 112.520 �10.109

Variació 58,79% 2�,95% 175,60%

* Inclou les 19�.5�7 pàgines corresponents als vuit annexos de normes urbanístiques.

Nombre de documents publicats al DOGC
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 2005 2006 2007

Disposicions 6.155 8.006 6.842

Anuncis 26.210 �0.178 28.164

Total  32.365 38.244 35.006

Variació 10,87% 18,16% -8,47%



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2007 �5

Edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Producció del DOGC

Despeses de l’edició del DOGC 

 2005 2006 2007*

Paper 297.912,61 2�9.805,58 50.454,12

Impressió i enquadernació 445.041,94 502.115,�6 294.655,16

Embossat i distribució 26.195,22 27.294,64 29.497,64

Tramesa correus subscriptors 26�.575,67 261.�70,�� 87.706,91

Total 1.032.725,44 1.030.585,91 462.313,83

Variació 40,1�% -0,21% -55,14%

* A partir del juliol de 2007, el DOGC només es va editar en suport electrònic 

(PDF signat i HTML).

Anuncis

Al llarg de l’any 2007, s’han publicat 28.�60 anuncis i edictes al DOGC. 
El percentatge d’anuncis sobre el total de documents publicats al DOGC 
presenta un lleuger augment: l’any 2007 ha estat del 81,01%, mentre 
que l’any 2006 va ser del 79,07%. En relació amb la procedència dels 
textos per publicar, majoritàriament provenen de l’Administració local i 
l’Administració de Justícia. 

Quant a l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació en la 
tramesa dels anuncis per part dels organismes emissors, el 99,05% dels 
anuncis es reben telemàticament, dels quals un 28,28% es reben a través 
de la plataforma EACAT (Extranet de les administracions catalanes) i un 
71,72% a través de correu electrònic o la Intranet de la Generalitat. 

La recepció de textos en paper s’ha reduït el 2007 fins al 0,05% del total 
d’anuncis. 

Sistema de recepció dels textos 
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 2005 2006 2007

EACAT 6.908 9.109 8.094

Internet 11.510 14.707 1�.50�

Intranet 5.601 6.684 7.006

Paper 2.412 102 1�

Total 26.431 30.602 28.616

Variació 18,89% 15,78% -6,49%

Còmput per percentatge de documents.
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Difusió del DOGC 

La promulgació de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya va modificar profundament la difusió del DOGC.

En primer lloc, com ja s’ha avançat, perquè va dotar l’edició en suport 
digital de caràcter oficial i autèntic, amb plena validesa jurídica, fet que 
permeté la difusió de la versió oficial per Internet, amb els documents 
signants digitalment, i convertí el DOGC en un servei 24/7. 

En segon lloc, perquè la nova Llei va definir el DOGC com a servei 
públic d’accés universal i gratuït, fet que comportà la supressió de les 
subscripcions tant a l’edició impresa com a la Base de dades del DOGC, 
que s’obrí a la consulta gratuïta per Internet. 

En tercer lloc, perquè un cop efectuats aquests canvis, la nova Llei 
habilitava el Govern per a la supressió de l’edició en format imprès del 
DOGC.

I, en quart lloc, perquè paral·lelament a l’oficialització de la versió digital 
del Diari Oficial, l’EADOP va renovar i incorporar al GENCAT el web del 
DOGC.

La signatura electrònica de tots els documents publicats al DOGC en 
garanteix l’autenticitat, la integritat i la inalterabilitat.

D’altra banda, de cara a facilitar-ne la consulta en pantalla, s’ha substituït 
la compaginació a triple columna per una sola columna més ampla i 
centrada, s’ha incrementat lleugerament el cos de la lletra i les normes es 
disposen de manera que cada una comença pàgina nova. 

En el decurs de l’any 2007, el web ha tingut 14�.088.��9 accessos, 
nombre inferior a l’obtingut l’any 2005, potser a causa de la simplificació 
de l’accés obtinguda amb la publicació del nou web. La comparativa amb 
l’any 2006 no es pot realitzar, ja que el gran nombre d’accessos d’aquell 
any es deu a errors d’imputació de fitxers en l’aplicació d’estadístiques.

2.3
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Accessos web 

   

 2005 2006* 2007

Total  206.268.225 –   14�.088.��9

Variació 169,47% –   -77,56%

* Dades no disponibles, atès que l’any 2006 es van produir errors en el registre dels 

fitxers “logs”.

 �00.000.000

 240.000.000

 180.000.000

120.000.000

 60.000.000

      0

 2005 2006* 2007



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2007 �9

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió del DOGC

Evolució de les subscripcions
La possibilitat de consulta gratuïta del DOGC per Internet ha fet que el 
nombre de subscripcions en aquest suport es redueixi gradualment en els 
últims anys. 

El DOGC imprès en paper es podia adquirir per subscripció o per compra 
d’exemplars solts fins al 29 de juny de 2007. El caràcter oficial i autèntic de 
l’edició digital i la consegüent supressió de l’edició en paper comportà la 
cancel·lació de les subscripcions.

Subscripcions del DOGC en suport paper (edició catalana i castellana) 

   

 2005 2006 2007 *

Total �.481 2.908 2.266 

Variació -16,52% -16,46% -22,08%

* Fins al 29.6.2007 que s’edita el darrer DOGC en paper i es cancel·len les subscripcions.
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La Base de dades del DOGC
Un dels objectius de la Base de dades és facilitar l’accés estructurat 
a la informació publicada al Diari Oficial; per aquest motiu, es treballa 
diàriament en l’actualització de les dades documentals. La Base de dades, 
de caràcter jurídic, conté 12 camps d’informació a més de la taula de 
vigències dels documents, la qual cosa permet saber si un document està 
vigent o derogat i les seves afectacions. 

També, la Unitat de la Base de Dades del DOGC presta el servei de 
consulta o cerques per correu electrònic, telèfon, fax, etc.

La Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
disposa que la Base de dades és un servei bàsic del DOGC i n’estableix 
la gratuïtat. Consegüentment, se’n cancel·laren les subscripcions i se 
n’eliminà l’accés restringit.

Subscriptors a la Base de dades del DOGC

   

 2005 2006 2007 *

Total 567 582 580

Variació 9,25% 2,65% -0,�4%

* Fins al 29.6.2007, que s’edita el darrer DOGC en paper i es cancel·len les subscripcions.
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El DOGC a la carta

Es tracta d’un servei electrònic d’alerta que consisteix en la possibilitat 
de rebre diàriament a la bústia de correu electrònic un missatge amb la 
informació del DOGC del dia segons les preferències assenyalades per 
l’usuari. El missatge conté els títols dels documents publicats i l’enllaç al 
text complet en format html.

Subscriptors del DOGC a la carta 
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Total 128 19� 29�

Variació 166,67% 50,78% 51,81%
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 2005 2006 2007 *

Total 127 114 109

Variació -7,97% -10,24% -4,�9%

* Fins al 29.6.2007, que s’edita el darrer DOGC en paper i es cancel·len les subscripcions.

Altres suports per a la consulta 
del DOGC

El DOGC en DVD i CD-ROM

El DOGC en DVD oferia la possibilitat de tenir, en un únic disc, la 
informació sobre tots els textos publicats al DOGC, des del número 1. Les 
dades s’actualitzen semestralment.

La subscripció de l’edició impresa del DOGC s’acompanyava d’un CD-
ROM, de periodicitat trimestral i format PDF, que reproduïa exactament 
el format de les pàgines del diari publicades en paper amb l’avantatge de 
facilitar cerques de documents per data, número de diari o paraules.

La facilitat d’obtenir informació actualitzada diàriament via Internet ha fet 
que el DOGC en DVD tingui un decrement en el nombre de subscriptors. 
La publicació d’aquests dos suports físics se suprimí al mateix temps que 
l’edició en paper del DOGC.

Subscriptors del DOGC en DVD 
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 Juntament amb la publicació del DOGC, també és missió de l’EADOP 
contribuir al coneixement i la difusió del dret vigent aplicable a Catalunya 
i, en l’àmbit de les publicacions, participar, en el marc del Consell 
Editorial, en la definició dels criteris que ha de seguir la política editorial 
de l’Administració de la Generalitat, impulsar-ne l’aplicació i difondre i 
comercialitzar les seves publicacions.

La Generalitat de Catalunya edita publicacions tècniques i de divulgació 
sobre les àrees d’actuació dels seus departaments (salut, educació, medi 
ambient, etc.) i sobre les polítiques públiques (plans d’actuació, plans 
estratègics, etc.), l’acció de govern i el retiment de comptes (memòries, 
estadístiques, etc.) i la difusió de les normes i disposicions legals. 

L’objectiu d’aquesta tasca editorial és dotar els ciutadans, les empreses, 
les entitats, els sectors professionals i altres col·lectius socials dels 
materials tècnics o de divulgació que els siguin útils per a l’exercici de les 
seves activitats i expressar i divulgar les polítiques i les actuacions del 
Govern.

Les publicacions de la Generalitat de Catalunya s’editen majoritàriament 
en català, però també en trobareu en altres idiomes: aranès, castellà, 
anglès, francès, alemany, italià, àrab, etc.

El Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya és un òrgan 
col·legiat, adscrit al Departament de la Presidència, que compta amb 
un representant de cadascun dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat. Aquest Consell té la funció, entre d’altres, de conèixer i 
aprovar els programes d’edició dels departaments, entitats autònomes i 
altres organismes de la Generalitat de Catalunya.

La difusió i comercialització de les publicacions de la Generalitat de 
Catalunya és competència de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions, amb l’objectiu de facilitar-ne la distribució i l’accés als 
ciutadans.

També, aprofitant l’estructura de producció del DOGC, l’Entitat presta 
serveis editorials als departaments de la Generalitat i als organismes que 
en depenen.

Publicacions3
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Publicacions pròpies 

Al llarg de l’any 2007, l’EADOP ha editat les publicacions següents:

   

 2005 2006 2007

Llibres � 25 12

Reimpressions 7 � 4

Opuscles i butlletins 9 4 4

 

Edició jurídica

Estatut d’autonomia de Catalunya, col·lecció “Quaderns de Legislació”, 1, 
2a ed., 248 pàg., ISBN 978.84-�9�-7619-4, índex analític a cura de Josep 
M. Castellà, Enriqueta Expósito i Esther Martín.

Estatut d’autonomia de Catalonha, col·lecció “Quaderns de Legislació”, 1, 
252 pàg., ISBN 978-84-�9�-7498-5, indèx analitic a compde de Josep M. 
Castellà, Enriqueta Expósito e Esther Martín.

Normativa sobre equipaments comercials, col·lecció “Quaderns de 
Legislació”, 66, 160 pàg., ISBN 978-84-�9�-7�62-7, índex analític a cura 
de Ricard Fernàndez.

Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, col·lecció 
“Quaderns de Legislació”, 59, 1a reimp. de la 1a ed., 190 pàg., ISBN 
978-84-�9�-7254-7. 

Normes reguladores de la Comissió Jurídica Assessora, col·lecció 
“Quaderns de Legislació”, 69, 90 pàg., ISBN 978-84-�9�-7585-2. En 
coedició amb la Comissió Jurídica Assessora.

Normas reguladoras de la Comisión Jurídica Asesora, col·lecció 
“Quaderns de Legislació”, 69, 94 pàg., ISBN 978-84-�9�-7586-9. En 
coedició amb la Comissió Jurídica Assessora.
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Publicacions
Publicacions pròpies

Vària
Historia del autogobierno de Cataluña, Jordi Rodó, Marc Torras, 
Llorenç Ferrer i Gemma Rubí, col·lecció “Guies”, 11, �18 pàg., ISBN 
978-84-�9�-7�84-1. 

Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, vol. VII, “La 
narrativa popular”, Joan Soler i Amigó (dir.), �12 pàg., ISBN 84-�9�-7�8�-
4. En coedició amb Enciclopèdia Catalana.

Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, vol. VIII, 
“L’univers màgic. Mites i creences”, Joan Soler i Amigó (dir.), �12 pàg., 
ISBN 84-�9�-7477-0. En coedició amb Enciclopèdia Catalana.

Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, vol. IX “Les 
ciències i les tècniques populars”, Joan Soler i Amigó (dir.), �12 pàg., ISBN 
84-�9�-7552-4. En coedició amb Enciclopèdia Catalana.

Guia d’estudi per a l’accés a la Policia de la Generalitat Mossos 
d’Esquadra, 1a i 2a reimp. de la 4a ed., 2�6 pàg., ISBN 84-�9�-7290-6.

Guia d’estudi per a l’accés a la Policia de la Generalitat Mossos 
d’Esquadra, 5a ed., 244 pàg., ISBN 84-�9�-7596-8. 

Educació primària. Currículum, 5a reimp. de la 2a ed., �12 pàg., ISBN 
84-9��-2900-8.

Llibre de muntanya. Recull comentat de textos muntanyencs, Josep 
Romeu, edició facsímil, 252 pàg., ISBN 978-84-�9�-76�6-1. En coedició 
amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Memòria de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 2006.

Butlletí Informatiu de publicacions, núm. 47, 48, 49 i 50.
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3.2Publicacions
Serveis editorials

Serveis editorials
Juntament amb l’edició del DOGC i la producció de publicacions 
pròpies, l’EADOP presta serveis de producció editorial als departaments 
i organismes de l’Administració de la Generalitat, amb l’objectiu 
d’optimitzar al màxim els recursos, tant materials com humans, dels 
equips propis de producció del DOGC.

L’evolució dels títols editats per a tercers es reflecteix en els quadres 
següents:
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Serveis editorials per departament 

 2005 2006 2007

Presidència 165 178 10�

Vicepresidència – – �7

Interior, Relacions Institucionals i Participació 12 �0 �6

Economia i Finances 4 2 1

Governació i Administracions Públiques 4 � –

Política Territorial i Obres Públiques 8 17 15

Justícia 1 � 1

Educació 1 1 –

Cultura i Mitjans de Comunicació 2 – 4

Salut 15 � �

Agricultura, Alimentació i Acció Rural* – 2 2

Treball – – –

Innovació, Universitats i Empresa* 4 – –

Acció Social i Ciutadania* 1 – 2

Medi Ambient i Habitatge � 2 –

Consell de l’Audiovisual de Catalunya 7 8 7

Nombre de serveis editorials 

(Continua a la pàg. següent)
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Publicacions
Serveis editorials

(Continuació) 

 2005 2006 2007

Agència Catalana de Protecció de Dades 2 – –

Relacions Institucionals i Participació – – –

Altres  1� 2� 10

Total 242 272 221

Variació 22,44% 12,40% -18,75%

* Els anys 2005 i 2006 es denominaven, respectivament, Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca, Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i 

Departament de Benestar i Família. 

La facturació per prestació de serveis editorials evoluciona de manera 
decreixent, en relació amb l’any 2006. La diferència en relació amb l’any 
2006 es deu, en part, al fet que aquell any es va difondre el nou Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

Facturació per serveis editorials (euros)
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Total 5.970.�26,28 7.�55.570,62 5.02�.�26,56

Variació 44,40% 2�,20% -�1,71%
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Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya 3.3
Consell Editorial 
de la Generalitat de Catalunya

Funcions
El Consell Editorial de la Generalitat està adscrit al Departament de la 
Presidència i, durant l’any 2007, d’acord amb l’article �9 del Decret 
184/2000, de 29 de maig, de reestructuració d’aquest Departament,[1] va 
tenir les funcions següents:

a) El coneixement i l’aprovació dels programes d’edició del conjunt dels 
departaments, entitats autònomes i altres organismes de la Generalitat 
de Catalunya.

b) L’aprovació de les directrius generals de pressupost editorial per tal de 
contribuir a la contenció de la despesa i dels costos.

c) El seguiment de l’aplicació de les normes tècniques d’edició.
d) El seguiment periòdic de les publicacions programades.
e) L’impuls d’una participació més gran del sector editorial privat en la 

coedició de llibres.
f)  Disposar de la informació sobre les produccions audiovisuals dels 

diferents departaments de la Generalitat i fixar-ne els criteris tècnics.
g) La promoció de l’arxiu, la difusió i la distribució d’aquesta producció.
h) La creació d’una videoteca i un banc d’imatges específic.
i) L’assessorament sobre aquestes temàtiques i, en general, la realització 

de totes les actuacions que contribueixin a millorar la coordinació, la 
producció i la difusió dels materials audiovisuals de la Generalitat de 
Catalunya.

Composició
El Consell Editorial de la Generalitat va ser presidit successivament, al 
llarg de 2007, pel secretari de Comunicació i pel secretari general de la 
Presidència, i en són vicepresidents el director de l’Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicacions i el director general de Difusió Corporativa. 

Forma part d’aquest Consell un representant de cadascun dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat:

President del Consell
Secretari de Comunicació, fins al 19 de desembre de 2006
Secretari general de la Presidència, des del 20 de desembre de 2006

Vicepresidents
Director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Director general de Difusió Corporativa

 1. Article derogat pel Decret 9�/2008, de 29 d’abril, de reestructuració del Departament 

de la Presidència, que n’estableix les noves funcions i composició.
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Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

Vocals
• Subdirector general de Difusió Corporativa, Departament de la Presidència
• Subdirector general de Coordinació Editorial, Entitat Autònoma del Diari 

Oficial i de Publicacions 
• Cap de la Secció de Publicacions, Direcció General de Difusió 

Corporativa, Departament de la Presidència
• Responsable de Suport Idiomàtic, Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca
• Cap del Servei de Règim Interior, Departament de Benestar i Família
• Cap del Gabinet de Comunicació, Secretaria de Comerç i Turisme
• Cap del Gabinet Tècnic, Departament de Cultura
• Subdirector general de Recursos Humans i Organització, Departament 

d’Economia i Finances
• Subdirector general d’Estudis i Organització, Departament d’Educació i 

Universitats
• Cap del Gabinet Tècnic, Departament de Governació i Administracions 

Públiques
• Cap del Gabinet Tècnic, Departament d’Interior
• Cap del Servei de Difusió, Departament de Justícia
• Cap del Servei d’Educació Ambiental, Departament de Medi Ambient i 

Habitatge
• Cap del Gabinet Tècnic, Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques
• Responsable de Redacció i Publicacions, Institut Cartogràfic de 

Catalunya
• Cap del Gabinet Tècnic, Departament de Relacions Institucionals i 

Participació
• Cap de la Secció de Publicacions i Imatge, Departament de Salut
• Director de Comunicació, Departament de Treball i Indústria
• Responsable d’Estudis Sectorials i de Comunicació, Secretaria 

d’Universitats i Recerca

Secretaria del Consell
Direcció General de Difusió Corporativa

L’any 2007, el Consell Editorial es va reunir el dia 26 d’abril i va prendre els 
acords següents:

1. Nomenar M. Carme Rodés secretària del Consell.
2. Aprovar el pla editorial 2007. 
�. Aprovar el document Política editorial de la Generalitat de Catalunya. 
4. Aprovar el pla d’actuació següent, per al període 2007-2010: 

1. Disposar d’un document amb els criteris de la política editorial de 
la Generalitat de Catalunya

 Prioritat 1. Any 2007
 Mitjans: EADOP i DG de Difusió Corporativa
2. Vincular els plans editorials dels departaments amb les línies 

estratègiques dels seus plans de comunicació
 Prioritat 2. Any 2008
 Mitjans: DG de Difusió Corporativa
�. Disposar de la Normativa editorial de la Generalitat de Catalunya 

revisada i actualitzada
 Prioritat 1. Any 2008
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Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

 Mitjans: EADOP. Grup de treball de revisió de la Normativa 
editorial. 

4 Incorporar al Consell Editorial un representant de l’Institut Ramon 
Llull i a Direcció General d’Atenció Ciutadana

 Prioritat 1. Any 2007
5. Disposar d’un d’un sistema d’informació de les publicacions 

previstes, que permeti la coordinació entre departaments sobre 
projectes similars

 Prioritat 2. Any 2008
 Mitjans: EADOP
6. Disposar d’una aplicació interdepartamental de Registre de 

projectes editorials, d’acord amb les demandes del grup de treball 
corresponent

 Prioritat 1. Any 2008
 Mitjans: EADOP. Grup de treball de revisió de l’aplicació Registre 

de publicacions
7.  Disposar d’uns criteris comuns per a l’elaboració i publicació de 

les memòries d’actuació, d’acord amb demandes del grup de 
treball corresponent 

 Prioritat 1. Any 2007
 Mitjans: DG de Difusió Corporativa. Grup de treball sobre les 

memòries
8. Disposar d’un mapa de les revistes periòdiques de la Generalitat 

i de criteris comuns per a les publicacions periòdiques, d’acord 
amb demandes del grup de treball corresponent 

 Prioritat 1. Any 2008
 Mitjans: DG de Difusió Corporativa. Grup de treball sobre les 

revistes periòdiques
9. Dotar de formació específica el personal dels serveis de difusió i 

publicacions
 Prioritat 1. Any 2007-2010
 Mitjans: DG de Difusió Corporativa i EADOP. Amb la col·laboració 

de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
10. Dotar les unitats de difusió i publicacions d’eines de registre i 

gestió de drets d’autor
 Prioritat 2. Any 2009-2010
 Mitjans: DG de Difusió Corporativa i EADOP

Durant l’any 2007, el Consell ha organitzat per al personal dels serveis de 
publicacions, difusió i comunicació, les activitats formatives següents:

Curs: Propietat intel·lectual i tecnologies de la informació i la 
comunicació

Dates: 17,18, 24 i 25 d’abril de 2007
Lloc: Barcelona, Escola d’Administració Pública de Catalunya
Assistents: �0 persones

Curs: Identitat corporativa i Administració pública
Dates: 15,17,19 i 22 d’octubre de 2007
Lloc: Barcelona, Escola d’Administració Pública de Catalunya 
Assistents: 61 persones
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Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

Dades bàsiques de l’activitat editorial 
de l’Administració de la Generalitat
Nombre de capçaleres de publicacions periòdiques

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total anual 75 80 9� 97 98 119 165

Variació – 6,67% 16,25% 4,�0% 1,0�% 21,4�% �8,66%

Nombre de llibres editats per l’Administració de la Generalitat
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gratuïts 86 146 147 78 82 9� 10�

Venals 278 �06 �19 24� 214 245 202

Total  364 452 466 321 296 338 305

Variació 1�,75% 24,18% �,10% -�1,12% -7,79% 14,19% -9,76%
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Publicacions
Comercialització de publicacions

Comercialització de publicacions
L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions té, entre altres 
funcions, la comercialització de totes les publicacions de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya destinades a la venda.
 
Per dur a terme aquesta funció, l’EADOP compta amb quatre llibreries 
pròpies a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i un punt 
de venda a la seva seu, al carrer Rocafort de Barcelona. Aquest punt de 
venda va cessar la seva activitat el mes de juliol de 2007, coincidint amb la 
supressió de l’edició impresa del DOGC i l’establiment de la gratuïtat del 
servei, d’acord amb la Llei 2/2007, atès que era gestionat per la Unitat de 
Subscripcions del DOGC.
 
A més, les publicacions de la Generalitat tenen difusió comercial a través 
d’un distribuïdor oficial, que actua de proveïdor entre l’EADOP i totes les 
llibreries i altres punts de venda tant de Catalunya com d’arreu de l’Estat.
 
Facturació per venda de publicacions de la Generalitat

   

 2005 2006 2007

Llibreries Generalitat  416.716,75 421.078,89 4�9.805,02

Distribuïdor 191.518,76 210.685,45 205.766,52

Total  608.235,51 631.764,34 645.571,54

Variació -12,�0% �,87% 2,19%

Llibreries Generalitat 

Distribuïdor

Total
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Publicacions
Comercialització de publicacions

Evolució de les vendes a través de les llibreries de la Generalitat: 
nombre d’articles venuts

   

 2005 2006 2007

Barcelona (Rambles) 57.416 56.8�8 65.077

Variació 9,45% -1,01% 14,50%

Barcelona (Rocafort) 17.105 9.860 9.275 *

Variació -9,92% -42,�6% -5,9�%

Girona 12.527 15.587 16.406

Variació 14,82% 24,4�% 5,25%

Lleida 14.194 16.�66 15.9�5

Variació -18,2�% 15,�0% -2,6�%

Tarragona – 4.770 11.194

Variació – – 1�4,68%

* El punt de venda de Rocafort (Barcelona), que també gestionava les subscripcions del 

DOGC, es tancà el �0 de juny de 2007, atès que amb l’entrada en vigor de la Llei 2/2007 

s’establí la gratuïtat de la consulta al DOGC i a la seva Base de dades.
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Publicacions
Difusió de publicacions

Difusió de publicacions
Per tal de donar a conèixer i promoure les publicacions de la Generalitat, 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions ha utilitzat diferents 
vies, com són les presentacions de llibres, Internet, la participació directa 
o indirecta a fires, la publicació d’anuncis i la difusió de l’Informatiu de 
Publicacions, butlletí trimestral de novetats editorials.
 
Al juliol de 2007, l’EADOP va publicar un web específic de “Publicacions 
de la Generalitat de Catalunya” <www.gencat.cat/publicacions>, amb 
accés al catàleg, servei de novetats, etc.
 
 
Presentacions de llibres
 
Llibre: Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular a Catalunya
Data: 9 de maig de 2007
Lloc:  Llibreria de la Generalitat a Lleida
 
Llibre: Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular a Catalunya
Data: 19 de setembre de 2007
Lloc:  Llibreria de la Generalitat a Tarragona
 
Llibre: Manual dels hàbitats a Catalunya (vol. IV, V i VIII) i Manual 
 d’interpretació de la cartografia dels hàbitats a Catalunya 
Data: 10 d’octubre de 2007
Lloc: Llibreria de la Generalitat a Barcelona
 
Llibre: Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular a Catalunya
Data: 7 de novembre de 2007 
Lloc: Biblioteca “Jaume Fuster”, Barcelona
 

Participació a fires
 
• X Feria Internacional del Libro de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico, 

14-18 de novembre de 2007. 
 
• �r. Saló del Llibre. Barcelona, 21-25 de novembre de 2007. L’EADOP va 

organitzar-hi la presència de les publicacions de la Generalitat amb un 
estand propi.

3.5
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de textos legals 
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4Traducció de textos legals de l’Estat

Traducció de textos legals
de l’Estat
Durant l’any 2007, pel que fa a la col·laboració de l’EADOP en els treballs 
del Suplement en llengua catalana del BOE, es produeix un notable 
augment tant del nombre de suplements (+ 51,72 %), com del nombre de 
pàgines traduïdes (+ 70,80 %) i de documents publicats (+ 12,97%).
 
Al llarg del segon semestre de 2007, s’han portat a terme les negociacions 
per a la modificació del conveni de publicació del Suplement en llengua 
catalana del BOE, amb l’objectiu d’aconseguir l’any 2008 la publicació 
diària de l’esmentat Suplement, amb un decalatge de set dies entre la 
publicació de les versions castellana i catalana. 

Suplement en llengua catalana del BOE
 
Nombre de suplements publicats

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Suplements publicats 9 17 12 17 22 25 24 24 29 44

Variació – 88,89% 29,41% 41,67% 29,41% 1�,64% -4,00% 0,00% 20,8�% 51,72%
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Nombre de pàgines traduïdes

 2005 2006 2007

Pàgines traduïdes 2.860 �.972 6.78�

Variació -�0,81% -21,88% 70,80%

 
 
Nombre de documents traduïts

 2005 2006 2007

Documents traduïts 421 478 540

Variació 1,94% 1�,54% 12,97%
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Objectius 20085
Objectius 2008
Els objectius estratègics i operatius de l’EADOP per al 2008 són els 
següents:

1. Garantir l’accés dels ciutadans al dret vigent aplicable a Catalunya, 
posicionant l’EADOP com a entitat tecnològica de referència 
de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la gestió, difusió i 
tractament de la informació jurídica.
• Contribuir a la reducció del termini de publicació fins a la quasi-

simultaneïtat amb el BOE.

2. Promoure l’increment de la valoració del DOGC per part dels 
usuaris.
• Incrementar un 10% els accessos a la Base de dades del DOGC.
• Augmentar un �0% els serveis del DOGC.
• Incrementar un 10% els subscriptors del DOGC a la carta.

3. Reduir el temps de publicació al DOGC de les normes, 
disposicions, anuncis, etc.
• Mantenir el termini mitjà de publicació en un límit no superior a 7 dies 

naturals.
• Mantenir un nivell de qualitat lingüística i tècnica equiparable a 

l’actual per als usuaris del sistema SIGOV.

4. Reforçar la coordinació editorial i ampliar i millorar l’accés dels 
ciutadans a les publicacions de la Generalitat de Catalunya.
• Participar en l’establiment del consens sobre les línies que han 

de regir la política editorial de la Generalitat, mitjançant el Consell 
Editorial de la Generalitat de Catalunya.

• Incrementar un 5% la facturació del conjunt de les llibreries pròpies.
• Incrementar un 5% les vendes de publicacions de la Generalitat de 

Catalunya.

5. Optimitzar la prestació de serveis editorials als departaments i 
altres organismes de la Generalitat de Catalunya.
• Reduir el temps de correcció d’originals (més de � pàg./hora).
• Reduir el temps de postedició d’originals (més de 2 pàg./hora).


