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Presentació
L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) ha seguit 
posant èmfasi, al llarg de l’any 2009, en el desenvolupament del Pla 
director de les tecnologies de la informació i la comunicació (2007-2011) 
aprovat el 2007. La tasca de definició i licitació de les contractacions 
incloses en els diversos programes que conformen el Pla ha continuat en 
una fase d’anàlisi, adjudicació i desenvolupament més avançada i ja ha 
culminat en la posada en funcionament d’alguns dels projectes, com ara la 
Llibreria en línia de la Generalitat o l’aplicació de Registre de publicacions. 
El finançament d’aquestes actuacions ha procedit fonamentalment dels 
excedents pressupostaris d’exercicis anteriors segons acord del Consell 
d’Administració de l’Entitat i del conveni signat entre el Departament de la 
Presidència i l’Administració General de l’Estat.

Pel que respecta a l’organització interna de l’EADOP, l’any 2009 ha estat 
rellevant, atès que en aquest exercici s’ha aprovat el Decret 139/2009, 
de 8 de setembre, de reestructuració de l’Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions. Amb aquest Decret l’Entitat ha donat resposta 
a les necessitats funcionals i tecnològiques derivades de l’aprovació de 
la Llei 2/2007, de regulació de l’edició digital del DOGC (que en defineix 
el servei com a públic, d’accés universal i gratuït a través d’Internet) i 
de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
(que obliga l’Administració a garantir el dret del ciutadà a relacionar-
se electrònicament amb les institucions públiques). La reordenació 
de funcions aplicada pel Decret ha comportat la creació de tres grans 
àrees dependents de la Direcció General de l’EADOP (Subdirecció 
General d’Administració, Subdirecció General de Coordinació i Àrea de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), així com la constitució 
del Servei d’Anàlisi i Difusió Jurídica i de les àrees de Coordinació Editorial 
i de Contractació i Patrimoni, i la supressió de la Gerència.

El Govern de la Generalitat va acordar en data 9 de desembre l’aprovació, 
per al període 2010-2012, del tercer Contracte programa entre 
l’Administració de la Generalitat i l’EADOP i del Conveni marc per a la 
prestació de serveis editorials i comercialització de publicacions per part 
de l’EADOP per compte dels departaments, ens, organismes i entitats de 
la Generalitat. Els criteris d’elaboració del nou Contracte programa han 
estat l’actualització de les línies d’actuació de l’Entitat d’acord amb el 
programa de l’Entitat per 2010-2012 i el Pla director TIC; el manteniment 
dels trets d’autofinançament, renovació tecnològica, contenció de 
despesa i modernització de serveis, i el finançament sobre la base de 
recursos generats en anys anteriors. Pel que fa al Conveni marc, les 
principals modificacions han estat l’adequació a la Normativa editorial 
de la Generalitat i a l’entrada en funcionament de la Llibreria en línia; 
l’ajustament de la prestació del servei a la condició de l’EADOP de mitjà 
propi i servei tècnic de la Generalitat, i la fixació de tarifes per activitats 
editorials que realitzi l’Entitat amb recursos interns o proveïdors externs.

La coordinació de la política editorial de la Generalitat ha rebut un 
considerable impuls aquest any amb l’aprovació, per part del Consell 
Editorial, de la nova Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat 
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de Catalunya, vigent a partir del 30 de març de 2009. L’aprovació 
d’aquesta Normativa ha significat la culminació d’un llarg procés de 
redacció, debat amb el grup de treball format per representants del 
Consell Editorial, presentació a tots els departaments, i aportació i 
discussió d’esmenes.

Entre els principis rectors de la nova Normativa figuren la coordinació i 
planificació de l’activitat editorial, l’alineació de la política editorial amb el 
pla de govern i els plans de comunicació de cada departament i la difusió 
de les polítiques i les actuacions del Govern, els serveis de l’Administració 
de la Generalitat i la recerca, la innovació i el coneixement. El nou marc de 
treball establert per la Normativa incideix també en la promoció de l’edició 
electrònica, la publicació amb llicències d’ús obert, el respecte al medi 
ambient i la promoció de l’ús social del català, així com el foment del règim 
d’edició o coedició amb la iniciativa privada i l’aplicació de la identitat 
corporativa establerta pel PIV de la Generalitat.

Pel que respecta a les dades econòmiques, el resultat de l’exercici 2009 
fa palès un resultat positiu que s’incorpora al patrimoni net de l’Entitat 
i permet, d’acord amb el Consell d’Administració de l’EADOP, seguir 
finançant les inversions i les actuacions previstes pel Pla director TIC. 

Quant al volum de publicació de pàgines del DOGC, es palesa un lleuger 
augment del 2,6% en relació amb el 2008. La xifra de disposicions es 
manté pràcticament inalterada i la d’anuncis disminueix un 3,4%, descens 
que comporta una disminució dels ingressos per aquest concepte. Pel 
que fa a la tramesa d’anuncis, l’ús de les noves tecnologies és gairebé 
unànime (99,96%) per part dels organismes emissors.

Al llarg de 2009 s’ha assolit plenament l’objectiu de rebaixa del decalatge 
de publicació del Suplement en català del BOE. La diferència entre la 
publicació de les edicions castellana i catalana del BOE en termes de 
temps s’ha situat en els 6,3 dies naturals. 

Les vendes de publicacions de la Generalitat han continuat la tendència 
de disminució ja experimentada l’any 2008. Aquesta evolució, en la línia de 
les xifres de la resta del sector editorial, és conseqüència tant de l’actual 
conjuntura econòmica com de la presència paral·lela cada cop més 
habitual d’edicions digitals gratuïtes de les publicacions.

L’Entitat ha habilitat noves eines de difusió de les publicacions de la 
Generalitat; el butlletí electrònic quinzenal Informatiu publicacions, 
engegat l’abril de 2009, informa sobre les darreres novetats editorials 
als gairebé 3.000 subscriptors del servei. També es distribueixen 
comunicacions puntuals sobre les publicacions de la Generalitat a 
una quarantena de llistes de correu electrònic, ajustades al seu àmbit 
d’especialització. Això, al mateix temps que es continuen aprofitant les 
plataformes de difusió ja consolidades: la revista trimestral Informatiu 
publicacions i el web de publicacions de la Generalitat.

Rosa Maria Pascual i Martínez
Directora general
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Missió i objectius 2009

Missió
En l’àmbit de la difusió jurídica, 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 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.

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.

Objectius

Els objectius estratègics de l’EADOP per al 2009 han estat els següents:

1. Garantir l’accés dels ciutadans al dret vigent aplicable a Catalunya
1.1 Posicionar 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.

1.2 Contribuir a la reducció del termini de publicació del Suplement en 
 llengua catalana del BOE fins a la quasi simultaneïtat amb el BOE.

1.3 Promoure la difusió del dret vigent a Catalunya.

2. Augmentar i promoure l’accés de valor al DOGC
2.1 Incrementar els accessos a la base de dades del DOGC.
2.2 Millorar els serveis existents del DOGC.

3. Mantenir la rapidesa en la publicació de les normes, disposicions i 
anuncis al DOGC garantint la qualitat lingüística i tècnica
3 .1 Mantenir el termini mitjà de publicació en un límit no superior a 7  

 dies naturals.
3 .2 Mantenir un nivell de qualitat lingüística i tècnica equiparable a  

 l’actual.

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

 regir la política editorial de la Generalitat de Catalunya.
4.2 Garantir la difusió de les publicacions de la Generalitat de  

 Catalunya.

5. Optimitzar la prestació de serveis editorials als departaments i altres 
organismes de la Generalitat de Catalunya
5.1 Mantenir el temps de correcció i de postedició d’originals.
5.2 Millorar i ampliar els serveis editorials als departaments i a altres 

 organismes de la Generalitat.

1
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Estructura, organització i recursos
Funcions i marc legal

Funcions i marc legal
L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) 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.

El govern va aprovar el 23 de desembre de 2008 la renovació per a 
l’exercici 2009 del segon contracte programa entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i l’EADOP i del conveni marc per a la prestació 
de serveis editorials i comercialització de publicacions que efectuï aquesta 
entitat per compte dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i dels organismes que en depenen.

Per acord de govern de 30 de desembre de 2009 va ser aprovat el tercer 
Contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i l’EADOP i un nou Conveni marc per a la prestació de serveis editorials i 
comercialització de publicacions que efectuï aquesta entitat per compte 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels 
organismes que en depenen, ambdós amb un període de vigència entre l’1 
de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2012. 

Funcions

Segons l’article 3 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, del 28 de desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del 

Diari Oficial i de Publicacions. Versió consolidada d’acord amb la Llei 
16/2008.

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

2.1
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Estructura, organització i recursos
Funcions i marc legal

• Decret 93/2008, de 29 d’abril, de reestructuració del Departament de la 
Presidència.

• Decret 139/2009, de 8 de setembre, de reestructuració de l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
• Llei 2/2007, del 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
• Decret 93/2008, de 29 d’abril, de reestructuració del Departament de la 

Presidència.
• Normativa editorial per a l’Administració de la Generalitat.
• Acord de Govern de 20 de juliol de 1992, sobre fixació de preus de 

venda al públic.
• Acord del Govern de 26 de gener de 1993, de creació del Consell 

Editorial de la Generalitat de Catalunya.
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Estructura, organització i recursos
Organigrama 2.2
Organigrama

Direcció General Subdirecció General 
d’Administració

Subdirecció General 
de Coordinació 

 

Àrea de Tecnologies 
de la Informació i les 
Comunicacions

Àrea de Contractació i 
Patrimoni

Servei de Personal

Àrea de Publicació 
Oficial

 
Àrea de Producció i 
Serveis Editorials 

Àrea de Comercial

Àrea de Coordinació 
Editorial

Servei d’Anàlisi i Difusió 
Jurídica

 

Unitat de Gestió 
Econòmica 

Unitat de Serveis 
Lingüístics

Unitat de Gestió de 
Documents

Unitat de Producció 
Editorial

Unitat de Promoció  
dels Serveis Editorials

Unitat de Contractació 
d’Anuncis del DOGC 

Unitat Logística i 
Magatzem 

 
 

Unitat de Base de 
Dades del DOGC

Nota:
Aquest organigrama es correspon amb l’establert pel Decret 139/2009, de 8 de setembre, de reestructuració de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5463, de 14 de setembre). L’organigrama anterior, vigent fins al 14 de setembre de 2009, es pot consultar a la de la Memòria 2008 (pàg. 11).

En la data de publicació d’aquesta Memòria 2009, l’organigrama de l’Entitat disponible a l’Estructura organitzativa de la Generalitat (Direcció General de Modernització de 
l’Administració) presenta diverses inadequacions pendents de correcció que han estat esmenades en el present quadre.
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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 2008 ha estat format per:
 
 Presidenta Laia Bonet
   Secretària de Govern
   
 Vicepresident Jordi Fortuny
   Director general de Difusió Corporativa
 
 Secretària Rosa M. Pascual
   Directora 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
  
   Xavier Uriós
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament
   de 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 i Mitjans de Comunicació
 
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 l’avantprojecte de pressupost anual de l’Entitat i elevar-lo al 
titular del Departament de la Presidència als efectes que preveu l’article 
15 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública 
catalana, així com el pla d’activitats, la memòria, el balanç i els comptes 
de resultats de l’Entitat.

• Aprovar la proposta anual de taxes del DOGC als efectes que preveu 
la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya.

• Aprovar els preus dels altres productes del DOGC no sotmesos a taxa.
• Aprovar les despeses i contractacions que superin el límit atribuït pel 

mateix Consell d’Administració a la Direcció de l’Entitat, als efectes del 
que estableix l’article 11 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut 
de l’empresa pública catalana.

2.3
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• Aprovar les propostes de modificació de la plantilla de l’Entitat i elevar-
les al titular del Departament de la Presidència als efectes del que 
disposa l’article 5.f) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de 
refosa dels preceptes vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
pel que fa a l’aprovació per part del Govern de les relacions dels llocs 
de treball.

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

2. La directora general, que és nomenada i separada pel Govern de la 
Generalitat, té assignades les funcions següents:

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

• Organitzar i dirigir els serveis de l’Entitat, el règim de personal inclòs. 
• Presentar al Consell d’Administració informació sobre l’estat de situació 

dels comptes de l’Entitat, així com la proposta del pressupost, la 
memòria anual relativa al funcionament de l’Entitat, el pla d’activitats 
que cal realitzar durant l’exercici, el balanç i els comptes de resultats de 
l’Entitat i qualsevol altra informació que sol·liciti el Consell.

• Tenir la representació legal 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 a la quantia de 
despesa 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 d’òrgans actius de l’Entitat o de terceres 
persones.

• Exercir qualsevol altra competència que li pugui ser delegada pel 
Consell d’Administració d’acord amb la llei.

Estructura, organització i recursos
Òrgans de govern
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Estructura, organització i recursos
Recursos tecnològics i innovació2.4

Recursos tecnològics i innovació
Les actuacions realitzades en l’àmbit de les tecnologies de la informació 
i les comunicacions s’han centrat en el desenvolupament del Pla director 
de les tecnologies de la informació i la comunicació (2007-2011) de 
l’EADOP aprovat l’any 2007.

Per al desenvolupament del Pla director TIC i per assegurar el 
manteniment de l’activitat de l’Entitat, l’EADOP ha comptat amb un 
equip format per un coordinador, dos gestors de projecte i una gestora 
tecnològica del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), a més del personal 
laboral informàtic propi i d’un grup de validació de qualitat del programari 
incorporat el mes de desembre.

El Pla director TIC recull les actuacions que es preveu que es duran a 
terme fins l’any 2011, concentrades en els programes següents:

1. Publicació i difusió del DOGC

• Nou circuit del DOGC: reorganitza i millora el procés d’elaboració 
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, des de la recepció 
i correcció de documents fins a l’aplicació d’estils, la selecció, la 
maquetació, etc.

• Gestor documental i de tesaurus: sistema per a la gestió dels 
documents implicats en la producció del DOGC i definició dels tesaurus 
per a la seva indexació adequada.

• Plataforma de signatura electrònica: disseny i desenvolupament 
d’una plataforma de signatura electrònica per a la gestió, publicació 
i preservació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
plataforma dóna suport al nou circuit del DOGC amb la incorporació 
dels mòduls de signatura digital, de digitalització i impressió segura, de 
gestió d’evidències, de publicació a la seu electrònica i de segellat de 
temps dels documents.

• Extracció de dades i documents: per tal de poder migrar l’històric de 
dades i documents publicats al DOGC, aquest projecte consisteix 
en l’anàlisi, el disseny i el desenvolupament dels processos 
d’extracció, transformació i estandardització de la informació que 
consta a l’actual Base de dades del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

• Processos de publicació i nova base de dades del DOGC: per tal 
de gestionar la publicació del DOGC i la cerca i recuperació dels 
documents, aquest projecte en gestiona tant la publicació en l’àmbit 
públic del web de la Generalitat de Catalunya com el disseny, el 
desenvolupament i la implantació d’una nova base de dades del DOGC 
i els nous serveis associats.

2. Portal jurídic

L’objectiu del portal jurídic català és posar a l’abast de la ciutadania en 
general i dels professionals del dret i de les administracions públiques, 
la informació sobre el dret vigent a Catalunya, la qual cosa inclou tant el 
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text de les disposicions publicades al seu dia, com el seu text consolidat, 
amb especial èmfasi en el dret de Catalunya, i també una selecció de dret 
estatal i de dret de la Unió Europea.

3. Gestió editorial

• Programari per a la gestió de les llibreries i el magatzem: implantació 
d’un nou programari per a la gestió integral de les llibreries de la 
Generalitat i del magatzem regulador de l’EADOP, que permeti el 
manteniment d’articles, la gestió de vendes, la gestió de compres 
i devolucions i el control d’inventari i estocs, així com la generació 
d’estadístiques de l’operativa.

• Registre de publicacions del Consell Editorial: desenvolupament i 
implantació d’una aplicació interdepartamental que permeti gestionar 
els programes editorials anuals de tots els organismes editors de la 
Generalitat en el marc del Consell Editorial. Aquest nou programari ha 
de resoldre les qüestions d’adaptació a l’activitat editorial actual i els 
problemes i rendiment del programa actual quan hi ha concurrència 
d’usuaris.

• Llibreria virtual: disseny, desenvolupament i implantació d’una 
plataforma de comerç electrònic mitjançant Internet que adeqüi i 
implementi les funcionalitats i els serveis per possibilitar la venda de les 
publicacions de la Generalitat de Catalunya que comercialitza l’EADOP.

4. Gestió administrativa

• Implantació del sistema d’informació econòmic i financer per a 
empreses públiques de la Generalitat de Catalunya (KIT corporatiu). 
Per cobrir els aspectes de la facturació en la Unitat de Contractació 
d’Anuncis, s’ha d’implantar el mòdul (SD) de facturació de SAP R/3, 
que s’ha d’integrar alhora amb el KIT corporatiu.

5. Altres projectes

• Dotació a l’Entitat de les infraestructures de telecomunicacions i 
sistemes d’informació amb capacitat per constituir el suport de totes 
les noves aplicacions informàtiques derivades de la implantació 
dels programes del Pla director amb les garanties mínimes exigides 
d’estabilitat, seguretat i escalabilitat.

• Dotació als usuaris de l’Entitat d’eines col·laboratives.
• Definició i implantació d’eines de monitoratge, control i gestió sobre les 

infraestructures operatives bàsiques de l’Entitat.
• Definició i implantació dels procediments bàsics de gestió de l’àrea 

TIC dirigides a donar el servei requerit per l’usuari dels sistemes 
d’informació de l’Entitat, com ara procediments per la gestió 
d’incidències, gestió de peticions i gestió de consultes.
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Execució 2009 del Pla director TIC
Com a fets destacables, en el marc del Pla director TIC, durant l’any 
2009 s’han portat a terme les actuacions següents, corresponents als 
programes que s’indiquen:

Publicació i difusió del DOGC

• Treballs d’anàlisi i desenvolupament del nou sistema de gestió i 
elaboració del DOGC (nou circuit). El nou sistema informàtic es compon 
de tres mòduls: el circuit d’edició i composició del DOGC; el portal de 
sol·licitud de publicació al DOGC, i el servei de sol·licitud de publicació 
de l’Oficina de Govern.

• Desenvolupament del sistema de gestió documental de suport als 
aplicatius del nou circuit del DOGC basat en la solució d’Oracle UCM.

• Treballs d’anàlisi i desenvolupament del prototip de la nova Base 
de Dades del DOGC, així com la definició del seu model de dades 
relacional i licitació dels serveis informàtics per al desenvolupament 
i la implantació dels processos de publicació i nova Base de Dades 
del DOGC. El desenvolupament d’aquest projecte es porta a terme 
conjuntament amb el del portal jurídic.

• Definició del mapa de processos dels sistemes que donen suport a la 
composició i elaboració del DOGC. 

• Desenvolupament d’una plataforma de signatura electrònica que 
incorpora les funcionalitats següents:
– Mòdul comú d’e-digitalització. 
– Mòdul comú d’e-impressió.
– Mòdul de custòdia i preservació de l’e-document i l’e-expedient. 
– Mòdul comú de gestió d’evidències (e-logs).
– Mòdul comú de gestió de publicació a la seu electrònica. 

• Estudi per a la implementació d’un sistema d’alta disponibilitat de 
publicació del DOGC.

• Definició i desenvolupament dels processos de migració de les dades 
contingudes a la base de dades documental Basis.

• Desenvolupament i implantació del segellat de temps per als 
documents pdf en la publicació del DOGC. Aquesta aplicació permet 
també el procés d’encadenament d’evidències de publicació mitjançant 
fitxers xml.

Portal jurídic

• Treballs de anàlisi i desenvolupament del prototip del portal jurídic.
• Licitació dels serveis informàtics per al desenvolupament i implantació 

del portal jurídic i execució dels treballs preliminars de definició i 
planificació del projecte. 

• Adjudicació del contracte de serveis d’elaboració dels textos 
consolidats de les lleis i els decrets publicats al DOGC.
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Gestió editorial
• Desenvolupament i implantació de la nova eina per al Registre de 

publicacions del Consell Editorial.
• Implantació d’una eina de CRM, per al seguiment de processos 

relacionats amb els serveis editorials.
• Nou servei de Llibreria en línia per a la comercialització a través 

d’Internet de les publicacions de la Generalitat de Catalunya.
• Definició i recollida de requeriments pel nou programari de gestió de 

llibreries i magatzem.

Gestió administrativa

• Disseny, contractació i desenvolupament del sistema de liquidació de 
taxes d’anuncis, basat en SAP (mòdul SD).

• Treballs d’adaptació del kit d’empreses públiques del Departament 
d’Economia i Finances per a la gestió economicofinancera basat 
en el programari de gestió empresarial SAP R/3, amb previsió de la 
implantació a l’EADOP l’any 2010.

Pla de continuïtat del DOGC

• Elaboració dels procediments del Pla de continuïtat del DOGC per tal 
de garantir l’elaboració i publicació del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya des d’unes altres instal·lacions en cas d’incidència greu a les 
dependències de l’Entitat.

Altres projectes

• Finalització del desplegament de la telefonia IP (VoIP).
• Nou disseny de la xarxa lògica de comunicacions i implantació d’equips 

de seguretat perimetrals.
• Realització de les proves de redundància i disponibilitat dels sistemes 

informàtics de l’entitat. Acció vinculada al projecte de Pla de continuïtat 
de l’Entitat.

• Encàrrec al CTTI del servei de l’Oficina de Qualitat i proves per a 
l’execució de forma continuada d’activitats de verificació i validació de 
la qualitat dels programes informàtics desenvolupats en els diversos 
projectes que l’EADOP impulsa.

Estructura, organització i recursos
Recursos tecnològics i innovació
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2.5
Recursos humans
La plantilla de l’Entitat la formen 98 persones el 31 de desembre de 2009, 
la major part de les quals la constitueix personal laboral de caràcter tècnic. 
La distribució és la següent:

Distribució de la plantilla per grups professionals

Grup Dotacions Homes Dones

A 56 15 41

B 7 3 4

C 23 6 17

D 11 5 6

E 1 1 0

Total 98 30 68

Durant  l’exercici 2009 s’ha dut a terme el procés selectiu de nou accés 
per a la provisió d’11 llocs de treball en règim de personal laboral fix 
corresponents a tres A3 tècnic/a lingüista, tres C1 tècnic/a administratiu/iva, 
un C1 tècnic/a especialista informàtic/a, dos D1 emmagatzemador/a i dos 
D1 comercial llibreria. El procés s’ha resolt per la Resolució de 5 de març 
de 2010 del secretari general adjunt del Departament de la Presidència, 
amb tres llocs de treball declarats deserts.

Estructura, organització i recursos
Recursos humans

Dotacions 2009

Direcció General

Subdirecció General d’Administració

Subdirecció General de Coordinació

Àrea de Tecnologies de la Informació 

i les Comunicacions
27

64

3 4
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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. En la sessió 
de Govern de 23 de desembre de 2008 es va aprovar la renovació per 
a l’exercici de 2009 del Contracte programa i del Conveni marc per a 
la prestació de serveis editorials i de comercialització de publicacions 
2006-2008.

L’Entitat es finança amb els ingressos generats per:

• Les taxes per anuncis oficials publicats al DOGC. La Llei 16/2008, del 
23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, modifica la taxa per 
la publicació d’anuncis en el DOGC no sotmesos a exempció per la 
normativa vigent, que es compon d’una quantitat fixa per anunci i una 
quantitat que varia segons el nombre de caràcters amb espais inclosos. 
Així mateix, en la Llei s’estableixen les quotes i exempcions a la taxa.

• Els ingressos per subscripcions al DOGC electrònic (DOGC a la carta).
• 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, així com per la venda de productes 
d’altres editors públics i privats.

• La facturació per serveis editorials prestats als departaments i altres 
organismes de la Generalitat. La Llei 16/2008, del 23 de desembre, 
de mesures fiscals i financeres, modifica la Llei 24/1987, del 28 de 
desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions de la Generalitat de Catalunya, i es considera que té 
la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la 
Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o 
que hi estan vinculats per a l’exercici de les funcions establertes per 
l’article 3. En virtut d’aquest caràcter, l’Administració de la Generalitat 
i els ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan 
vinculats poden encarregar directament a l’Entitat la realització de 
treballs i serveis sobre les matèries relacionades amb les seves 
funcions.

2.6

Ingressos per la venda de productes DOGC i publicacions 

 2005 2006 2007 2008                 2009

Productes DOGC 8.313.744,60 10.817.021,94 7.353.586,84 6.507.249,75   6.477.942,76

Productes publicacions 6.766.990,08 8.717.960,37 6.442.862,24 7.593.646,44   3.968.599,24

Altres béns i serveis 135.448,03 129.673,23 112.072,56 169.394,64      141.882,56

Total 15.216.182,71 19.664.655,54 13.908.521,64 14.270.290,83 10.588.424,56

Variació -32,50% 29,24% -29,27% 2,60% -25,80%
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Pressupost
Els criteris adoptats en l’elaboració del pressupost 2009 van ser els 
següents:

• Priorització dels projectes vinculats a l’edició, publicació i gestió del 
DOGC.

• Reducció del pressupost d’ingressos d’acord amb l’execució 
d’exercicis anteriors i les previsions per al 2009, que tenien en compte 
la pèrdua ingressos per no publicació d’anuncis de l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària i per l’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic, així com per la fixació d’ingressos per venda de 
publicacions d’acord amb el resultat d’exercicis anteriors.

• Contenció de la despesa en les partides de caràcter estructural.
• Finançament dels projectes del Pla director 2007-2011 i les inversions, 

amb càrrec a romanents de tresoreria d’exercicis anteriors, d’acord 
amb les previsions del contracte programa.

Evolució del pressupost

Comparació dels pressupostos

Ingressos per capítols 2008 2009 Variació

III Taxes i altres ingressos 8.995.404,00 8.186.361,00 -8,99%

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

V Ingressos patrimonials 220.000,00 310.000,00 40,91%

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

VIII Actius financers 0,00 10.000,00 –

Total  9.215.424,00 8.506,381,00 -7,69%

    

Despeses per capítols 2008 2009 Variació

I Remuneracions del personal 4.588.110,07 4.951.731,00 7,93%

II Despeses de béns corrents 

 i serveis 4.025.273,93 3.405.595,00 -15,39%

III Despeses financeres 27.000,00 39.055,00 44,65%

VI Inversions reals 575.040,00 100.000,00 -82,61%

VIII Préstecs i bestretes 0,00 10.000,00 –

Total  9.215.424,00 8.506,381,00 -7,69%



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2009 21

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Ingressos
El capítol de taxes i altres ingressos ha presentat un decrement del 8,99%, 
en previsió de la disminució d’ingressos en concepte de la reducció de 
la inserció d’anuncis al DOGC i dels ingressos per venda de publicacions 
d’acord amb el que s’ingressa efectivament per aquest concepte l’any 
2007 i les previsions per a 2008.

No es van preveure transferències en el pressupost.

Despeses
Les despeses de personal es van incrementar un 7,93% en referència amb 
el pressupost inicial del 2008 i del 2,68% en relació amb el pressupost 
definitiu. Durant l’any 2008 es va haver d’afrontar l’aplicació de les noves 
taules salarials per al 2008, que preveien inicialment un 3,3% d’increment 
que realment va ascendir fins a un 4,5%. Per altra banda, durant l’any 
2008 es va aprovar la modificació de determinats llocs de treball per poder 
afrontar l’execució del Pla director de l’Àrea TIC i el canvi d’orientació 
de l’EADOP. El pressupost de personal es va elaborar amb una previsió 
d’increment de les retribucions del 3%.

Les despeses de béns corrents i de serveis per al 2009 van disminuir 
un 15,39%, a causa de la reducció de despeses de comercialització de 
publicacions i serveis editorials i de la reducció de la despesa de caràcter 
estructural.

Les inversions es van reduir un 82,61%. Les inversions en equipaments i 
instal·lacions i les derivades del Pla director de l’EADOP es financen amb 
càrrec als romanents de tresoreria en aplicació del Contracte programa de 
l’Entitat.
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Balanç 2009
 

ACTIU 2009 2008
 
 A) ACTIU nO CORREnT  3.350.993,29 3.060.773,02
 
 I Immobilitzat intangible 1.300.494,17 695.272,10
 II Immobilitzat material 2.050.220,40 2.361.527,20
 V Inversions financeres a llarg termini  278,72 3.973,72
 
 B) ACTIU CORREnT  20.394.090,96 20.964.433,53
 
 II Existències 1.068.861,17 1.177.397,62
 III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.131.653,70 9.219.562,27
  Clients per vendes i prestacions de serveis 3.496.936,43 7.193.950,41
  Altres deutors 1.634.717,27 2.025.611,86
 VII  Efectiu i altres actius líquids equivalents  14.193.576,09 10.567.473,64
 
 TOTAL ACTIU  (A+B) 23.745.084,25 24.025.206,55
 
 
 
PASSIU 2009 2008
 
 A) PATRIMOnI nET 19.207.503,54 18.040.918,36
 
 A-1) Fons propis 18.501.632,37 17.383.227,44
 I Capital 3.234.064,22 3.234.064,22
  Patrimoni 3.234.064,22 3.234.064,22
 V Resultats d’exercicis anteriors 14.149.163,22 11.094.250,07
  Romanent 16.252.811,08 13.197.897,93
  Resultats negatius d’exercicis anteriors -2.103.647,86 -2.103.647,86
 VII Resultat de l’exercici 1.118.404,93 3.054.913,15
 
 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 705.871,17 657.690,92
 
 B) PASSIU nO CORREnT 401.630,61 428.405,99
 
 II Deutes a llarg termini 401.630,61 428.405,99
  Deutes amb entitats de crèdit 401.630,61 428.405,99
 
 C) PASSIU CORREnT 4.135.950,10 5.555.882,20
 
 III Deutes a curt termini 54.718,95 33.413,05
  Deutes amb entitats de crèdit 26.775,38 30.063,61
  Altres deutes a curt termini 27.943,57 3.349,44
 V Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.081.231,15 5.522.469,15
  Proveïdors 3.734.311,29 5.197.251,80
  Altres creditors 346.919,86 325.217,35
 
 TOTAL PATRIMOnI nET I PASSIU (A+B+C) 23.745.084,25 24.025.206,55
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Compte de pèrdues i guanys 2009
   

   2009 2008 
    Operacions continuades (Deure) Haver  (Deure) Haver

  1. Import net de la xifra de negocis  10.588.406,56 14.270.290,85 
 2. Variació d’existències de productes acabats   
  i en curs de fabricació -69.418,76 -66.569,80
 4. Aprovisionaments -1.788.290,56 -4.093.581,14
 5. Altres ingressos d’explotació 1.279.827,69 1.778.133,45
 6. Despeses de personal -4.705.876,64 -4.469.807,78
 7. Altres despeses d’explotació -3.750.651,89 -4.437.678,81
 8. Amortització de l’immobilitzat -615.125,27 -454.462,67
 9. Imputació de subvencions d’immobilitzat   
  no financer i altres 8.142,33 8.142,33
 10. Excessos de provisions 95.070,04 2.550,00
 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat -668,6 -3.080,26
  Altres resultats 12.484,46 81.957,81

 A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ   
  (1+2+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.053.899,36 2.615.893,98

 12. Ingressos financers 80.567,73 451.602,40
 13. Despeses financeres -16.062,16 -12.583,23

 A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI   
  (A.1 + 12 + 13) 1.118.404,93 3.054.913,15

 

Pel que fa al balanç a 31 de desembre de 2009: 

L’actiu no corrent s’ha incrementat en 290.220,27 euros un cop deduïdes 
les amortitzacions de l’exercici. S’han produït baixes de béns de 
l’immobilitzat material per la seva obsolescència o desgast físic.

Quant a l’actiu corrent, s’han reduït els saldos deutors i hi ha hagut 
increment de l’efectiu. El deute d’organismes públics d’anteriors exercicis 
s’ha regularitzat a pèrdues per deteriorament d’insolvències fermes de 
clients.

El compte d’altres deutors inclou la transferència del Departament de 
la Presidència pendent de cobrament per un import d’1.250.000 euros. 
Aquesta transferència té per finalitat donar compliment als projectes 
subscrits en el conveni signat l’11 d’abril de 2008 entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, dels 
quals manca executar a 31 de desembre de 2009 actuacions per import 
d’1.337.603,95 euros.

L’actiu no corrent correspon al 14,11% i el corrent és el 85,89% de l’actiu 
total. Quant al passiu, els fons propis s’incrementen amb el resultat de 
l’exercici que ha estat de 1.118.404,93 euros.

Les subvencions, donacions i llegats rebuts es corresponen al patrimoni 
adscrit a l’Entitat, a les subvencions de capital de l’Ajuntament i la 
Diputació de Tarragona per les obres de rehabilitació de la Llibreria de 
la Generalitat a Tarragona i a l’aportació del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa per les obres i mobiliari als locals de l’antic Hospital 
de Santa Caterina de Girona, per l’espai compartit per l’Oficina de Turisme 
amb la Llibreria de la Generalitat a Girona inaugurada el 5 de març de 
2010.
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El passiu no corrent correspon a la part de capital pendent de liquidar del 
cens emfitèutic constituït l’any 2005 per l’adquisició de la Llibreria de la 
Generalitat a Lleida.

El passiu corrent està format per l’import que es pagarà del cens en el 
termini inferior a un any, per fiances rebudes i pels saldos de creditors que 
s’ha regularitzat amb les baixes de saldos proveïdors tenint en compte 
que la prescripció de les factures és com a màxim de quatre anys. La 
disminució dels saldos de creditors també ve afectada per la reducció dels 
serveis editorials efectuats per l’Entitat.

Els altres creditors inclouen les remuneracions pendents de pagament per 
meritament de paga de juny 2010, Hisenda Pública per IRPF i Seguretat 
Social que es liquiden el 2010.

Quant a la composició del passiu, el patrimoni net representa el 80,89%, el 
passiu no corrent l’1,69% i el passiu corrent, el 17,42%.

Pel que fa al compte de pèrdues i guanys:

Els ingressos corresponents a la xifra de negocis disminueixen un 
25,80%; la causa principal d’aquest descens és la reducció dels ingressos 
dels serveis editorials. Aquesta reducció comporta una reducció en les 
despeses d’aprovisionaments, concretament en l’import de les compres 
de primeres matèries i en treballs realitzats per altres empreses.

Els altres ingressos d’explotació inclouen la transferència abans 
esmentada del Departament de la Presidència.

D’altra banda, les despeses de personal augmenten un 5,28% respecte 
al 2008 a causa dels increments establerts per al 2009 i la indemnització 
per cessament de personal. A part d’això, altres despeses d’explotació 
disminueixen un 15,48% respecte al 2008. Afecten els comptes de 
subministraments per anul·lacions de provisions de consums i comptes 
d’altres serveis. 

Els excessos de provisions es corresponen a provisions de clients 
recobrades o imputades a pèrdues.

Els ingressos financers equivalen als interessos de comptes bancaris 
provinents de la gestió de tresoreria corporativa de la Generalitat de 
Catalunya, basada en un sistema de cash-pooling. Aquests ingressos han 
disminuït un 82,16% en relació amb l’exercici de 2008 per la disminució de 
les retribucions dels comptes bancaris.
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Estructura, organització i recursos
Contractació

Contractació
Relació de contractes signats el 2009 

COnTRACTES PRIVATS

Expedient Objecte Adjudicatari Import amb IVA

SU 14 09 Subministrament de paper per a la publicació  Colombier, SA 577.062,50 € 

 de quatre números de la revista InfoCatalunya durant l’any 2009

SU 15 09 Fabricació i subministrament de l’embossament  General Servei, SA 441.128,76 € 

 de la revista Infocatalunya 2009

COnTRACTES ADjUDICATS PER PROCEDIMEnT OBERT    

Expedient Objecte Adjudicatari Import amb IVA

SE 52 08 Serveis per al desenvolupament de la plataforma  Gematic, SA 109.040,00 € 

 d’e-signatura del Diari Oficial de l’Entitat Autònoma  

 del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

SU 27 09 Subministrament de maquinari i programari per a  Meinsa Sistemas, SL 71.920,00 € 

 l’ampliació de la infraestructura actual per a la  

 instal·lació de SAP R/3

SE 23 09 Contracte del servei de traducció, adequació  AutomaticTrans, SL 229.806,72 € 

 i revisió de textos normatius publicats al BOE  

 en català, d’acord amb els criteris lingüístics de la Generalitat

SE 28 09 Serveis d’elaboració dels textos consolidats  V-Lex Network, SL 232.000,00 € 

 de les lleis i decrets publicats al DOGC  

 per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

SE 30 09 Servei de desenvolupament de la plataforma  AutomaticTrans, SL 114.840,00 € 

 per a la gestió de traducció i revisió de textos a l’EADOP

SU 31 09 Contracte de subministrament i instal·lació  Llibreria 2000 - Robafaves, UTE 93.356,32 € 

 d’equipament i mobiliari per a la llibreria de la Generalitat a Girona

COnTRACTES ADjUDICATS PER PROCEDIMEnT nEGOCIAT SEnSE PUBLICITAT

Expedient Objecte Adjudicatari Import amb IVA

SE 06 09 Servei d’implantació del kit per a empreses  Accenture, SL 45.075,93 € 

 públiques de la Generalitat de Catalunya a l’EADOP

SE 08 09 Serveis de desenvolupament i implantació  SBS Seidor, SL 40.600,00 € 

 de l’aplicació informàtica de Registre de  

 publicacions de l’EADOP

SE 09 09 Servei de manteniment d’aplicacions  D-Core Network Ibérica 52.520,16 € 

 del sistema d’informació del DOGC

SE 12 09 Serveis d’assessorament tècnic necessari  Proveïdors del Coneixement, SL 30.000,00 € 

 per a la correcta implantació de la plataforma  

 per gestionar els processos de validació, edició  

 i indexació de la nova Base de dades del DOGC

SE 17 09 Serveis de manteniment correctiu i evolutiu  Cacovai, SL 58.000,00 € 

 del sistema d’informació de gestió administrativa  

 i comercial de l’EADOP

SE 22 09 Serveis de distribució a 21 comarques catalanes i punts  Posters David, SL 69.073,82 € 

 d’interès de material per a la campanya de comunicació  

 al ciutadà de la Televisió Digital Terrestre

2.7
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Estructura, organització i recursos
Contractació 

COnTRACTES DERIVATS D’ACORD MARCS

Expedient Objecte Adjudicatari Import amb IVA

SE 07 09 Serveis informàtics per al desenvolupament  Abast Solucions, SA -  144.946,18 € 

 i la implantació d’un sistema de gestió documental  Oracle Ibérica, SRL, UTE 

 i tesaurus per al nou circuit del DOGC  

 (acord marc 2008/12, serveis TIC. Lot A3.4)

SE 11 09 Impressió i manipulació de quatre números  Rotocayfo, SL 189.930,00 € 

 de la revista InfoCatalunya 2009  

 (acord marc de serveis d’impressió i manipulació  

 de publicacions i productes gràfics de l’EADOP)

SE 21 09 Serveis d’impressió dels tríptics per a la campanya  Gráficas Varona, SA 38.445,04 € 

 de la difusió de la campanya de la Televisió Digital Terrestre  

 (acord marc de serveis d’impressió i manipulació  

 de publicacions i productes gràfics de l’EADOP)

SU 25 09 Subministrament i instal·lació d’armaris compactes  Archimovil, SA 27.812,90 € 

 per a la llibreria de la Generalitat a Girona (acord marc 2008/6)

SE 26 09 Serveis informàtics per al desenvolupament  Everis Spain, SL 1.067.200,00 € 

 i la implantació d’un portal jurídic, processos de publicació  

 i nova Base de dades del DOGC  

 (acord marc 2008/12, serveis TIC. Lot A5.1)

SE 32 09 Serveis de neteja de diverses dependències  Proyectos de Limpieza, SA (PILSA) 57.790,98 € 

 de l’EADOP (acord marc 2008/9, serveis de neteja)
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2.8Estructura, organització i recursos
Seu i altres adreces 

Seu i altres adreces
Seu central
Carrer de Calàbria, 147
08015 Barcelona
 
Llibreria de la Generalitat a Barcelona
Rambla dels Estudis, 118
08002 Barcelona

Llibreria de la Generalitat a Girona
Gran Via de Jaume I, 38
17001 Girona

Al llarg de 2009 van continuar les obres d’habilitació de la nova seu de 
la Llibreria a l’edifici dels Serveis Territorials de la Generalitat a Girona 
(carrer de Joan Maragall, 2), que va entrar en funcionament l’1 de març 
de 2010.

Llibreria de la Generalitat a Lleida
Carrer del Dr. Fleming, 19
25006 Lleida
 
Llibreria de la Generalitat a Tarragona
Carrer Major, 37
43003 Tarragona

Magatzem de l’EADOP
Zona Franca, carrer 3
Parc Logístic de la Zona Franca, carrer 23, 18, nau 4
08040 Barcelona
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Producció del DOGC

Producció del DOGC
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 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 de ser 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, del 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 sis 
seccions bàsiques:

• Disposicions
• Càrrecs i personal
• Concursos i anuncis
• Diversos
• Administració local
• Administració de justícia

El nombre de pàgines del DOGC publicades l’any 2009 ha estat de 
195.812, que representa un 2,53% d’increment respecte a l’any anterior. 
Aquesta xifra no és comparable amb les dades sobre pàgines que 
es recollien en les memòries anteriors a 2008; la supressió del DOGC 
en paper i la implantació del nou format de DOGC digital fa que els 
paràmetres de mesura vigents a partir del 12 de setembre de 2007 no 
siguin corresponents. Tampoc no és possible homogeneïtzar el càlcul 
d’equivalències, ja que en el Diari digital cada document inicia paginació 
i es creen més ocasions d’espai en blanc entre el final d’un document i 
l’inici de la pàgina següent.

3.1
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Producció del DOGC

Evolució del volum de pàgines del DOGC  
(versió catalana i castellana)

 2006 2007 2008 2009

Pàgines editades  

en format paper 

(fins al 10.9.2007) 112.520 59.812 — —

Pàgines editades  

en format digital 

(des del 12.9.2007) — 56.760 190.964 195.812

nombre de documents publicats al DOGC 

nombre de documents publicats al DOGC  
 

 2006 2007 2008 2009

Anuncis  30.178 28.164 26.497 25.617

Disposicions 8.006 6.842 6.834 6.840

Total 38.184 35.006 33.331 32.457

Variació  -8,32% -4,78% -2,62%
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Producció del DOGC

Anuncis
Al llarg de l’any 2009, s’ha tramitat la publicació de 26.240 anuncis al DOGC. 
El percentatge d’anuncis sobre el total de documents recollits al Diari Oficial 
presenta un lleuger decrement respecte a l’any anterior, en situar-se en el 
78,92% dels documents publicats, mentre que la proporció de l’any 2008 
va ser del 79,5%. En relació amb la procedència dels textos per publicar, 
cal remarcar que majoritàriament provenen de l’Administració local i de 
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 99,96% dels textos inserits 
es reben telemàticament, i d’aquests, un 33,52% es reben a través de la 
plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes) i un 66,44% a 
través de correu electrònic o la intranet de la Generalitat.

La recepció de textos en paper s’ha situat el 2009 en el 0,05% del total 
d’anuncis.

Sistema de recepció de textos  
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Internet
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió del DOGC

Difusió del DOGC 

L’article 3 de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, estableix que el DOGC s’edita en suport digital, el qual 
és lliurement accessible per mitjans telemàtics a través de les xarxes, 
els canals, les adreces i els portals que el Govern determini, d’acord 
amb criteris de divulgació multicanal i d’interoperabilitat. Les edicions 
o reproduccions en suports físics deriven de l’edició digital, que n’és el 
prototip i garanteix l’autenticitat i la validesa jurídica de la publicació.

En el decurs de l’any 2009, el web ha rebut 6.368.531 visites. Aquesta 
xifra representa una mitjana de 17.448 visites per dia amb un temps mitjà 
de consulta d’11 minuts. Durant el mateix període, el volum de pàgines 
vistes ha estat de 24.479.652, que impliquen una mitjana diària de 67.068 
pàgines.

Evolució de les visites al web del DOGC 

3.2

Evolució de les pàgines vistes del web del DOGC
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió del DOGC

Activitat en els accessos al DOGC 

 juny- 2008 2009

 desembre 2007

Visitants 1.781.608  3.215.953  3.091.187 

Visitants nous  1.457.287  2.584.847  2.520.233 

Visitants repetidors 324.321  631.106  570.954 

   

Visites 3.695.310  6.955.634  6.368.531 

Mitjana de visites per dia 17.268  19.004  17.448 

Temps mitjà de consulta 9’ 36’’ 10’ 15’’ 11’ 22’’

Hora del dia amb més accessos 

(franja horària) 08:00 - 08:59 08:00 - 08:59 08:00 - 08:59

Dia amb més accessos 12.07.2007 28.07.2008 16.02.2009

   

Pàgines vistes 17.714.542  26.285.408  24.479.652 

Mitjana de pàgines vistes per dia 82.778  71.818  67.068

 
Activitat en els accessos al DOGC: Visitants 2009 

3.500.000

3.000.000

 2.500.000

 2.000.000

 1.500.000

 1.000.000

   500.000

         0

Com a visitants nous es comptabilitza la quantitat d’equips distints que, 
per mitjà d’un navegador web, accedeixen al lloc web en un determinat 
període de temps. S’identifiquen a través de galeta (cookie) o adreça IP. 
Els visitants repetidors són usuaris prèviament identificats
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió del DOGC

El servei de DOGC a la carta
El DOGC a la carta és 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 el títols dels documents publicats i l’enllaç 
al text complet en format html.

Subscripcions del DOGC a la carta

   2006 2007 2008 2009

nombre de subscriptors 193  293  119  263 

Variació 50,78% 51,81% -59,39% 121,01%

    

Facturació  7.897,55  12.047,28  10.883,24  10.899,99 

Variació 96,57% 52,54% -9,66% 0,15%

El novembre de 2009 es va trametre als usuaris del servei una enquesta 
amb l’objectiu d’avaluar la funcionalitat actual del DOGC a la carta i 
orientar-ne el procés de renovació tecnològica en la línia de les necessitats 
dels subscriptors. 

La Base de dades del DOGC
La Llei 2/2007, del 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. 

Un dels objectius de la Unitat de la Base de Dades del DOGC és facilitar 
l’accés estructurat a la informació publicada al Diari; 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 consulta gratuïta del DOGC per Internet ha fet que aquest servei s’hagi 
especialitzat en cerques complexes que el ciutadà no aconsegueix en 
consultes senzilles per si mateix. El servei de consulta es pot sol·licitar per 
correu electrònic i telèfon.

La xifra de peticions d’informació dirigides a la Base de dades del DOGC 
va pujar l’any 2009 a 783, de les quals 304 es van rebre a través de correu 
electrònic i 479 per mitjà de consulta telefònica. 

De forma paral·lela al servei de DOGC a la carta, a partir d’octubre de 
2009 es va habilitar una enquesta de valoració de la Base de dades del 
DOGC, que va obtenir un total de 131 respostes. Els resultats de les 
enquesta de valoració de Base de dades del DOGC i del DOGC a la carta, 
conjuntament amb les conclusions extretes de les sessions de treball amb 
perfils avançats (en la qual van prendre part bibliotecaris i documentalistes 
de diversos departaments i organismes de la Generalitat), han servit 
per orientar el disseny de la nova Base de dades del DOGC i dels futurs 
serveis lligats al Diari Oficial en la línia de les necessitats dels seus usuaris.
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Activitat editorial
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 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 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.

D’altra banda, l’Entitat presta serveis editorials als departaments de la 
Generalitat i als organismes que en depenen. A aquests efectes, l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de Catalunya “té la condició 
de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i dels ens, 
els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats i 
que tenen la consideració de poders adjudicadors”, d’acord amb l’article 
1.2 (redactat de conformitat amb la Llei 16/2008, del 23 de desembre, 
de mesures fiscals i financeres) de la Llei 24/1987, del 28 de desembre, 
de creació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la 
Generalitat de Catalunya.

Publicacions
Activitat editorial4.1
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Publicacions
Activitat editorial

Al llarg de l’any 2009, l’EADOP ha editat les publicacions pròpies següents:

Llibres

Reimpressions

Opuscles i butlletins

 24
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 2007 2008 2009

Activitat editorial 

 2007 2008 2009

Llibres 11 6 2

Reimpressions 5 4 3

Opuscles i butlletins 4 4 23

Llibres
• Currículum educació primària. 1a reimpr. de la 1a edició,. 190 pàg. ISBN 

978-84-393-8216-4
• Memòria de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 2008, 

58 pàgines. Edició electrònica.

Reimpressions
• Diccionari visual de la construcció. 3a reimp. de la 6a edició. 312 pàg. 

ISBN 978-84-393-6509-9.
• Guia d’estudi per a l’accés a la Policia de la Generalitat – Mossos 

d’Esquadra. 3a ed. reimp. de la 5a edició. 244 pàgines. ISBN 
978-84-393-7596-8.

• Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
2009. D’ús intern per als departaments de la Generalitat, els 
organismes autònoms i les altres entitats que s’hi adscriuen, 1a reimp. 
de la 1a edició, 46 pàgines.

Opuscles i butlletins
• Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

2009. D’ús intern per als departaments de la Generalitat, els 
organismes autònoms i les altres entitats que s’hi adscriuen, 1a edició, 
46 pàgines.

• Separata el romànic a les col·leccions del MNAC.
• Butlletí informatiu de publicacions, núm. 55, 56, 57 i 58. ISSN 

2013-0686.
• Butlletí informatiu de publicacions en línia, núm. 15 (22 d’abril)  

a 31 (28 de desembre). ISSN 2010-4932.

Activitat editorial
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Serveis editorials
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. 

A partir de la promulgació de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, 
de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 24/1987, del 28 
de desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions, aquesta Entitat té la condició de mitjà propi i servei tècnic 
de l’Administració de la Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats 
que en depenen o que hi estan vinculats. 

La signatura el 30 de desembre de 2009 del Conveni marc per a la 
prestació de serveis editorials i comercialització de publicacions que 
efectuï l’EADOP per compte de l’Administració de la Generalitat, estableix 
els procediments per a la prestació d’aquests serveis.

L’evolució dels serveis editorials per a tercers es reflecteix en els quadres 
següents:

Serveis editorials per departaments

  2007 2008 2009

Presidència 103  127  109 

Vicepresidència 37  13  18 

Interior, Relacions Institucionals i Participació 36  38  27 

Economia i Finances 1  – 1 

Governació i Administracions Públiques – – 2 

Política Territorial i Obres Públiques 15  3  13 

Justícia 1  4  1 

Educació – -- 1 

Cultura i Mitjans de Comunicació 4  29  72 

Salut 3  – –

Agricultura, Alimentació i Acció Rural 2  – –

Treball – – –

Innovació, Universitats i Empresa – 2  –

Acció Social i Ciutadania 2  7  1 

Medi Ambient i Habitatge -- 1  5 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya 7  2  1 

Agència Catalana de Protecció de Dades – – 1 

Altres 10  18  25 

Total  221  244  277 

Variació -18,75% 10,41% 13,52%
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Facturació de serveis editorials
L’import de la facturació anual ha disminuït un 56,71% en relació amb el 
2008, però si s’ajusta aquesta xifra assignant la facturació entre les dues 
anualitats d’acord amb l’any d’edició de cada publicació, la reducció es 
limita al 12,49%.

Volum de facturació, en euros 

  2007 2008 2009

Total 5.023.326,56  6.272.292,00  2.711.764,76 

Variació -31,11% 24,86% -56,77%
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4.3
Consell Editorial 
de la Generalitat de Catalunya

Funcions
El Consell Editorial de la Generalitat està adscrit al Departament de la 
Presidència i, d’acord amb l’article 43 del Decret 93/2008, de 29 d’abril, de 
reestructuració d’aquest departament, té les funcions següents:

a) Aprovar la normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, organismes autònoms i altres entitats que s’hi adscriuen i 
fer el seguiment de la seva aplicació.

b) El coneixement i l’aprovació dels programes d’edició del conjunt 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes 
autònoms i altres entitats que s’hi adscriuen.

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

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 multimèdia 

dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat, 
organismes autònoms i entitats que s’hi adscriuen.

g) La realització de totes les actuacions que contribueixin a millorar la 
coordinació, la producció i la difusió de les produccions multimèdia de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, organismes autònoms i 
altres entitats que s’hi adscriuen.

Composició

Formen part d’aquest Consell:

• Presidència: secretari/ària general adjunt/a del Departament de la 
Presidència.

• Vicepresidència primera: la persona titular de l’Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

• Vicepresidència segona: la persona titular de la Direcció General de 
Difusió Corporativa.

• Una persona per cada Departament de l’Administració de la 
Generalitat, designada per la persona titular de la Secretaria General 
corresponent.

• Una persona designada per la persona titular de la Secretaria del 
Govern.

• Una persona designada per la persona titular de la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana.

Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya
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• Una persona designada per l’òrgan competent de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya.

• Una persona designada per l’òrgan competent de l’Institut Ramon Llull.
• La persona titular de la Subdirecció General de Difusió.
• La persona titular de la Subdirecció General de Coordinació Editorial de 

l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya.

La coordinació dels treballs previs al plenari del Consell Editorial de la 
Generalitat correspon conjuntament a les dues vicepresidències. La 
secretaria del Consell Editorial, que actua amb veu però sense vot, i el 
suport permanent, tant al Consell com a les comissions de treball que 
aquest constitueixi, correspon a personal al servei de l’Entitat Autònoma 
del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2009 el Consell Editorial es reuneix en sessió plenària el 30 de març. 
En aquesta sessió s’aprova la Normativa editorial de l’Administració de la 
Generalitat que havia estat presentada, debatuda i esmenada, prèviament, 
amb tots els departaments.

Es presenta l’execució del Pla editorial 2008 i s’aprova el Pla editorial per 
al 2009. La sessió també serveix per informar sobre l’estat de compliment 
d’objectius del Pla d’actuació 2007-2010, els butlletins electrònics i les 
eines corporatives de tramesa i d’altres actuacions portades a terme 
des de la reunió anterior. El Consell recorda la figura de Joan Llobet, 
responsable de les publicacions del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació des del restabliment de la Generalitat, mort recentment.

Al llarg de l’any 2009, s’ha desenvolupat la nova aplicació de Registre de 
publicacions i s’ha fet la formació a les persones usuàries durant el mes de 
desembre, per tal de posar-la en funcionament el mes de gener de 2010. 
En total, hi han assistit 110 usuaris i usuàries, en vuit sessions de cinc 
hores cadascuna.

Durant l’any 2009, el Consell Editorial ha organitzat també per al personal 
dels serveis de publicacions, difusió i comunicació, l’activitat formativa 
següent:

Curs: Propietat intel·lectual i tecnologies de la informació i la  
 comunicació.
Dates: 11, 18 i 25 de novembre de 2009.
Lloc: Barcelona, Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Assistents: 27 persones.
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Dades bàsiques de l’activitat editorial 
de la Generalitat

Execució del Pla editorial 2009
Projectes publicats: 1.515
Projectes previstos: 1.605
Percentatge d’execució: 94,39%
Ingressos per venda: 531.966,83 euros
Exemplars venuts: 62.488
 

Desglossament  Pla  2009 Execució 2009 % variació

Llibres  750 605 -19,33%

Opuscles  248 284 14,52%

Publicacions periòdiques  150 303 102,00%

Mapes  4 1 -75,00%

Cartells  47 46 -2,13%

Fullets * 134 -  

CD, CD ROM, DVD 18 35 94,44%

Altres  254 241 -5,12%

  1605 1515 -5,61%

* El capítol “Fullets” no figura en l’execució del Pla editorial 2009 elaborada amb la nova 

aplicació de registre de publicacions, atès que, en aplicació de la Normativa editorial de 

la Generalitat, no es considera activitat editorial. 
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nombre de llibres editats per l’Administració de la Generalitat 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gratuïts 86  146  147  78  82  93  103  211  257 

Venals 278  306  319  243  214  245  202  276  217  

Total 364  452  466  321  296  338  305  487  474 

Variació – 24,18% 3,10% -31,12% -7,79% 14,19% -9,76% 59,67% -2,67%

 

nombre de llibres editats per l’Administració de la Generalitat
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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.

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 

4.4

 800.000

 700.000

 600.000

 500.000

 400.000

 300.000

 200.000

 100.000

 0

 2007 2008 2009

Total

Llibreries Generalitat

Distribuïdor i altres canals

Facturació per venda de publicacions de la Generalitat

 2007 2008 2009

Llibreries de la Generalitat 436.349,75  398.440,76  282.177,10 

Distribuïdor 212.188,90  152.807,33  168.963,86  (1)

Altres canals  32.405,48 19.573,56 17.829,47

Total 680.944,13  570.821,65  468.970,43 

Variació -0,33% -16,17% -17,84%

(1). L’any 2009 inclou la regularització d’estocs de ‘‘Les Punxes, SL’’.

La distribució comercial de les publicacions és realitzada per l’empresa Un 
per Un Solucions Comercials, SA, que l’any 2008 va resultar adjudicatària 
del concurs de licitació d’aquest  servei.
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Evolució de les vendes a través de les llibreries de la Generalitat: 
nombre d’articles venuts de la Generalitat i d’altres editors

 

  2007 2008 2009

Barcelona 65.077  61.928  50.880 

Variació 14,50% -4,84% -17,84%

       

Girona 16.406  16.295  11.892 

Variació 5,25% -0,68% -27,02%

       

Lleida 15.935  11.977  9.914 

Variació -2,63% -24,84% -17,22%

       

Tarragona 11.194  14.267  13.232 

Variació 134,68% 27,45% -7,25%

       

C. Rocafort * 9.275  – –

Variació -5,93% – –

* El punt de venda del c. Rocafort (Barcelona) no apareix el 2008 i el 2009, ja que es 

tancà el 30 de juny de 2007, atès que també gestionava les subscripcions del DOGC i 

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.

Entre el juny i el juliol de 2009 es va dur a terme el treball de camp per a un 
estudi de satisfacció dels usuaris de les quatre llibreries de la Generalitat 
de Catalunya, elaborat per BCF Consultors per encàrrec de l’EADOP. La 
principal conclusió de l’estudi, basat en les respostes de més de quatre-
centes enquestes a clients de les llibreries, va ser un elevat grau de 
satisfacció, per sobre de la mitjana del sector.
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El dia 22 de desembre de 2009 es posa en funcionament la llibreria en 
línia de la Generalitat de Catalunya on es poden adquirir les publicacions 
venals dels departaments de la Generalitat de Catalunya, els seus 
organismes autònoms i les altres entitats que s’hi adscriuen.

L’any 2009 es porta a terme la contractació de les obres i del 
subministrament de mobiliari per a la nova llibreria de la Generalitat a 
Girona a l’antic edifici de l’hospital de Santa Caterina. Pel fet que l’espai 
és compartit amb l’Oficina de Turisme de Girona, el 23 d’octubre de 
2009 se signa un Protocol d’actuació entre el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa i l’EADOP aplicable a l’organització i el 
funcionament de l’espai d’ús comú de l’edifici de l’antic Hospital de Santa 
Caterina. L’acte públic d’inauguració de la llibreria s’ha celebrat el 5 de 
març de 2010.
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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 utilitza diversos canals: 

• Informatiu Publicacions de la Generalitat de Catalunya. Butlletí 
trimestral en paper que difon novetats editorial i que al llarg de 2009 ha 
editat quatre números (55, 56, 57 i 58). 

• Butlletí electrònic de novetats editorials Informatiu Publicacions. 
Distribuït quinzenalment amb el disseny corporatiu i a través del servei 
de butlletins de Gencat. Posat en marxa el mes d’abril, al llarg de 2009 
se n’han distribuït 17 números i ha passat de 2.414 subscriptors a 2.973 
a data 31 de desembre, amb un increment del 23%.

• Llistes de distribució de correu electrònic. Es distribueix informació 
de forma segmentada sobre les noves publicacions a un total de 
quaranta-tres llistes de distribució de correu electrònic especialitzades 
en diversos àmbits temàtics (art, llengua catalana, dret, planificació 
territorial, turisme, educació, medi ambient, etc.).

• Web de publicacions de la Generalitat de Catalunya: lloc específic amb 
accés al catàleg, anunci de novetats i compra en línia.

• Llibreria en línia de la Generalitat de Catalunya. Amb la posada en 
marxa de la nova aplicació de compra electrònica, es compta amb un 
nou canal de difusió de la producció editorial gràcies al repositori del 
catàleg de publicacions venals de la Generalitat.

El nombre de consultes al web de Publicacions de la Generalitat ha estat 
el següent:

Pàgines vistes de publicacions de la Generalitat 

 2007 2008 2009*

Mitjana de pàgines vistes per dia 360  644 689

Total de pàgines vistes 77.117 235.659 251.568

* Les dades de 2009 inclouen, a partir del mes de desembre, les pàgines vistes a la 

Llibreria en línia de la Generalitat.

4.5
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Pàgines vistes de publicacions del web de l’EADOP 
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5 Traducció de textos legals de l’Estat

Traducció de textos legals
de l’Estat
El Suplement en llengua catalana del BOE es publica en virtut del Reial 
decret 489/1997, de 14 d’abril, que estableix que les lleis, els reials decrets 
llei i reials decrets legislatius, una vegada sancionats pel rei i publicats en 
castellà al Boletín Oficial del Estado (BOE), poden publicar-se també en les 
altres llengües oficials de les diferents comunitats autònomes.

Com a conseqüència, el 21 d’abril de 1998 el Ministeri de la Presidència 
i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya van 
subscriure un Conveni de col·laboració entre l’Administració General 
de l’Estat i la Generalitat de Catalunya per a la publicació de les lleis en 
llengua catalana. De la traducció de les normes es responsabilitza l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.

Durant el període 1998-2007 els suplements del BOE en llengua catalana 
es van editar amb cert retard respecte a les dates de publicació dels 
butlletins en castellà, de manera que es restava eficàcia a la traducció de 
les normes. En l’anàlisi de possibles millores, la Comissió de seguiment 
del conveni va estimar la conveniència de revisar la tipologia de la 
normativa traduïda, el procés d’edició i el format de publicació per tal de 
tendir a la simultaneïtat de la publicació.

L’1 de juliol de 2008 es va signar una addenda de modificació del Conveni 
de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de 
Catalunya per a la publicació de les lleis en llengua catalana. Aquest acord 
establia les característiques del Suplement en llengua catalana del BOE, 
entre les quals figuren que la publicació es realitza únicament a Internet 
amb el format de BOE digital i que cada Suplement correspon al BOE 
d’un dia i inclou el sumari íntegre de la secció I “Disposicions generals” i 
la traducció catalana de les lleis, els reials decrets llei, els reials decrets 
legislatius, les transposicions de les directives de la Unió Europea i els 
reglaments executius. 

A partir d’aquell moment es va establir com a objectiu tendir a un 
decalatge màxim entre l’edició catalana i castellana de 7 dies natural; l’any 
2009 ja s’han acomplert els objectius del conveni de traducció, amb un 
diferència mitjana de publicació situada en 6,3 dies naturals. Els terminis 
de traducció també s’han agilitzat en la mateixa proporció: dels 3,8 dies 
laborables de 2008 als 2,6 de 2009.

Durant l’any 2009 s’han publicat 300 suplements de BOE en català, que 
han recollit 302 disposicions estatals traduïdes i un total de 5.143 pàgines 
en format digital. Pel que fa a les consultes al repositori de documents en 
català del web del BOE, el total d’accessos entre juny i desembre de 2009 
s’ha elevat fins a un nombre de 1.035.968. En aquest mateix període s’han 
consultat 754.984 arxius i s’ha comptabilitzat un total de 97.409 visites.
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Suplement del BOE en català. Període 2008-2009  

  2008 2009

Suplements publicats  309  300 

Nombre de disposicions estatals traduïdes 259  302 

Pàgines traduïdes (format digital)  4.590  5.144 

Termini de traducció (dies laborables)  3,84 2,64

Termini de publicació (dies naturals de desfasament  

en relació amb l’edició castellana)  7,86 6,31

Difusió del suplement de BOE en català al web del BOE

Mitjana de visites (període juny-desembre 2009): 455
Mitjana diària de pàgines vistes: 4.838

Al llarg de 2009 també s’ha avançat en la traducció de suplements 
retrospectius del BOE,  que inclouen totes les normes amb rang de llei 
anteriors a l’any 1998 no derogades de forma expressa. Fins a l’any 2009 
s’han completat els suplements corresponents als anys 1979-1987.
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Avaluació de resultats 2009
Globalment, l’EADOP ha executat satisfactòriament el seu programa 
d’actuació i ha assolit els objectius fixats per al 2009. 

Per tal de poder assolir els objectius de l’EADOP a mitjà i llarg termini, i 
per tal de millorar els resultats actuals incrementant el valor dels serveis, 
el factor clau de l’èxit és la correcta execució del Pla director TIC 2007-
2011. En conseqüència, s’ha actuat de forma adequada prioritzant aquest 
projecte.  

1. Garantir l’accés dels ciutadans al dret vigent aplicable a Catalunya

Durant l’any 2009 s’ha executat el Pla director TIC 2007-2011 de forma 
satisfactòria,  la qual cosa ha de permetre l’assoliment l’any 2011 dels 
objectius de l’Entitat en l’àmbit de la gestió, la difusió i el tractament de 
la informació jurídica. Únicament s’ha produït un retard significatiu en el 
desenvolupament del nou circuït del DOGC. 

Un cop definits el projecte de portal jurídic i de base de dades, s’ha licitat i 
adjudicat el seu desenvolupament, així com el de consolidació de les lleis 
i decrets que es publicaran al portal jurídic i que seran també accessibles 
des de la nova Base de dades del DOGC. 

L’assoliment de les previsions en el retorn dels textos traduïts al BOE 
ha permès que  la mitjana de dies de decalatge entre la publicació del 
BOE i el suplement en català sigui únicament de 6,32 dies, quan la quasi 
simultaneïtat fixada com a objectiu s’havia previst orientativament en 7 
dies.

El resultat de l’indicador (2,64 dies laborables), mesurat en dies de 
traducció i retorn al BOE per a la publicació, és inferior al màxim previst 
de 4 dies laborables, i representa una reducció del 34% en relació amb el 
valor previst per al 2009 i un 32% en relació amb el valor real del 2008.
 

 Real Previst Real Desviació Variació

 2008 2009 2009  2009  2009/2008

Termini mitjà de retorn  3,90 4,00 2,64 -34,00% -32,31% 

de textos traduïts al BOE  

(unitat de valor: dies)
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2. Augmentar i promoure l’accés de valor al DOGC

Fins que no s’hagin desenvolupat i implementat les noves aplicacions 
del DOGC previstes en el Pla director TIC 2007-2011 no serà possible 
superar les limitacions tecnològiques de l’actual Base de dades del DOGC 
i incrementar-ne els accessos i els serveis existents. 

Avaluació de resultats 2009

 

 Real Previst Real Desviació Variació

 2008 2009 2009  2009  2009 / 2008

Accessos a la BD DOGC  

(Internet / intranet)  No  No 

actuals sobre els anteriors disponible – disponible  – –

Serveis DOGC actuals 6 7 6 -14% 0,00%

  Pendent del nou 

Nombre de subscriptors  circuit i mòdul de  

del DOGC a la carta actual  publicació del 

sobre els anteriors 119 DOGC 263 – 121,01%

3. Mantenir la rapidesa en la publicació de les normes, disposicions i 
anuncis al DOGC garantint la qualitat lingüística i tècnica

Durant l’any 2009 el DOGC s’ha publicat diàriament d’acord amb les 
condicions fixades per la Llei 2/2007, i s’han superat de forma remarcable 
els objectius fixats de reducció del termini de publicació de documents 
al DOGC; s’ha obtingut una mitjana de 5,1 dies naturals mentre que 
l’objectiu es fixava en un màxim 7 dies naturals i la llei estableix 10 dies 
hàbils. 

Per altra banda, dels 32.457 documents publicats l’any 2009 únicament 
s’han produït 39 correccions d’errades per incidències lingüístiques 
(0,12%) mentre que l’any 2008 se’n van publicar 62 (0,19%). 

Per tant, els resultats han estat satisfactoris i s’han superat els objectius 
fixats.

 

 Real Previst Real Desviació Variació 

 2008 3009 2009 2009 2009 / 2008

Termini mitjà de publicació des de  6,16 7,00 5,10 -27,14% -17,21% 

l’ordre d’inserció de la Secretaria de  

Govern o des d’altres administracions  

(unitat de valor: dies)

Nombre d’incidències en relació amb  0,0019 0,0020 0,0012 -40,00% -36,84% 

el total de documents
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4. Reforçar la coordinació editorial i ampliar i millorar l’accés dels 
ciutadans a les publicacions de la Generalitat de Catalunya

El Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya aprova el 30 de març de 
2009 la Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat. Els treballs 
de redacció i consens de la proposta han estat coordinats per l’EADOP. 
Per altra banda, el Decret 139/2009, de 8 de setembre,de reestructuració de 
l’EADOP, crea l’Àrea de Coordinació Editorial amb funcions de coordinació 
del conjunt de l’actuació de la Generalitat en aquest camp. Així mateix, 
el mes de desembre l’Entitat posa en funcionament la nova aplicació de 
Registre de publicacions de la Generalitat, que ha de permetre un sistema 
d’informació que aporti coneixement sobre la producció editorial de la 
Generalitat i també que aporti valor a tots els seus usuaris departamentals. 
En conseqüència, l’actuació de l’Entitat ha reforçat positivament la 
coordinació editorial en els termes que s’havia fixat.

La reducció del 17,84% de les vendes de publicacions de la Generalitat 
s’ha de valorar tenint en compte el context econòmic actual, els resultats 
assolits pel sector durant l’any 2009 (amb un decrement estimat entre 
el 6 i el 8%) i la política editorial de la Generalitat que prima el servei 
públic i la difusió de la informació per sobre de la comercialització de les 
publicacions i, en conseqüència, tendeix a la publicació en web o gratuïta. 
Confirma aquesta apreciació que l’any 2009 el conjunt de les vendes 
(productes de la Generalitat i de tercers) a les llibreries de la Generalitat 
s’ha reduït en un 10,34% en relació amb l’any 2008, mentre que la 
minoració per vendes de productes de tercers ha representat únicament 
un 2,74%.

Malgrat els resultats econòmics assolits, l’Entitat ha ampliat i millorat 
l’accés dels ciutadans a les publicacions de la Generalitat amb el nou 
butlletí electrònic quinzenal Informatiu Publicacions de la Generalitat 
de Catalunya, amb la tramesa de missatges a llistes de distribució 
especialitzades i amb la posada en marxa de la Llibreria en línia de la 
Generalitat el 22 de desembre de 2009, tot mantenint les plataformes 
d’informació i accés existents: web de publicacions, Informatiu de 
publicacions en suport paper amb un format renovat i les llibreries de la 
Generalitat i altres punts de venda.

Avaluació de resultats 2009

 

 Real Previst Real Desviació Variació 

 2008 2009 2009 2009 2009 / 2008

Vendes de publicacions  570.821,65 570.821,65 468.970,43 -17,84% -17,84% 

de la Generalitat de Catalunya  

sobre les de l’any anterior
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Avaluació de resultats 2009

5. Optimitzar la prestació de serveis editorials als departaments i 
altres organismes de la Generalitat de Catalunya

Internament s’han millorat els terminis de correcció i de postedició 
d’originals. També s’ha incrementat el nombre de serveis editorials 
prestats i el nombre de departaments de la Generalitat que els han 
encarregat. L’import de la facturació anual ha disminuït un 56,71% 
en relació amb el 2008, però si s’ajustés aquesta xifra reassignant la 
facturació corresponent a la revista InfoCatalunya, la reducció seria del 
12,49%. Es pot concloure que l’EADOP ha assolit l’objectiu fixat però que 
el marc de restriccions pressupostàries de la Generalitat ha comportat la 
modificació de les característiques i la reducció del cost dels projectes.

 

 Real Previst Real Desviació Variació

 2008 2009 2009  2009   2009 / 2008

Productivitat en la correcció  d’originals  3,23 3,00 4,22 40,67% 30,65% 

(unitat de valor: pàgines/ hora)

Productivitat en la postedició  d’originals – 2,00 2,96 48,00% – 

(unitat de valor: pàgines/hora)



7
Principals 
objectius
per al 2010



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 200958

Principals objectius per al 2010

1. Mantenir la rapidesa en la publicació de les normes, disposicions i 
anuncis al DOGC garantint la qualitat lingüística i tècnica.

 1.1 Mantenir el termini mitjà de publicacions en un límit inferior a  
  8 dies naturals.

 1.2 Mantenir els terminis actual de correcció o validació de  
  documents.

 1.3 Mantenir el nivell de qualitat lingüística i tècnica equiparable a  
  l’actual.

2. Augmentar i promoure l’accés de valor del DOGC.

 2.1 Millorar els serveis existents del DOGC: la publicació oficial, 
  la base de dades, el servei d’informació, el DOGC a la carta, les 
  fotocòpies de disposicions i els serveis de consulta de llibreries. 

3. Garantir l’accés dels ciutadans del dret vigent aplicable a 
Catalunya.

 3.1 Posicionar 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. 

 3.2 Contribuir a la reducció del termini de publicació fins a la quasi 
  simultaneïtat en l’edició del suplement en català del BOE en 
  relació amb l’edició castellana. 

 3.3 Retorn al BOE de les traduccions dels textos per als suplements 
  en català en un termini no superior a 4 dies des de la recepció. 

 3.4 Promoure la difusió del dret vigent a Catalunya.

4. Optimitzar la prestació de serveis editorials als departaments i 
altres organismes de la Generalitat de Catalunya.

 4.1 Mantenir el temps de correcció i de postedició digitals.
 4.2 Millorar i ampliar els serveis editorials als departaments i als altres 

  organismes de la Generalitat de Catalunya.

5. Reforçar la coordinació editorial i ampliar i millorar l’accés dels 
ciutadans a les publicacions de la Generalitat de Catalunya.

 5.1 Promoure l’establiment de consens sobre les línies que han de 
  regir la política editora de la Generalitat de Catalunya. 

 5.2 Garantir la difusió de les publicacions de la Generalitat de 
  Catalunya.

Principals objectius per al 20107


