
 II Immobilitzat 

nversions financeres a llarg t

rent

Existències 

205.134,55

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.350.023,06
2

per vendes i prestacions de serveis 
2.648.863,13

.778.028,93

 deutors 1

.701.159.93 
100.152,99

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
2.774.145,59 4 .889.470,74

ACTIU (A+B) 

10.331.696,15 11.297.170,39

2013 2
012

.129.343,45  8 .840.766,56

5.836.868,64 8 .038.209,90

3.234.064,22

 V  I nversions 

B) Actiu corre

 II Existències 

III Deutors 

  Clients per 

  Altres d

VII Efectiu 

TOTAL ACTIU 

4.350.023,06

 d serveis 
2.648.863,13

100.152,99

2.774.145,59 4 .889.470,7

11.297.170,39
11.297.170,3

012

.129.343,45  8 .840.766,5

  .889.470,74

11.297.170,3
11.297.170,3

10.331.696,15 
10.331.696,15 11.297.170,3

equivalents 

100.152,99

.889.470,7

10.331.696,15 
10.331.696,15 equivalents 11.297.170,3

100.152,99

10.331.696,15 11.297.170,3
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4

Presentació
Del balanç de les principals actuacions dutes a terme al llarg de l’exercici 
2013, en destaquem els efectes del Pla de sanejament i estructuració de 
l’Entitat (aprovat pel Consell d’Administració de 16 de desembre de 2011). 
Aquest Pla es va aplicar durant el 2012 però és a l’exercici de 2013 quan 
se’n reflecteixen els resultats, concretament pel que fa a la reducció del 
personal i a la reducció de despeses d’arrendaments i consums referents 
a les llibreries i el magatzem propis. Els ingressos també es redueixen 
amb el tancament d’aquests canals comercials, però l’estalvi ha estat 
molt important i l’Entitat, en conjunt, ha aconseguit una reducció en el seu 
dèficit.

Cal tenir present que el 2013 ha estat un any de pròrroga pressupostària. 
D’acord amb l’article 10.4 “Àmbit d’aplicació” del Decret 170/2012, de 27 
de desembre, s’estableixen els criteris de la pròrroga dels pressupostos 
per a les entitats autònomes comercials i financeres. El cas de l’Entitat, 
s’aplica el pressupost aprovat pel Consell d’Administració.

Un dels elements fonamentals de l’exercici 2013 ha estat la posada en 
funcionament del nou circuit de publicació del DOGC. El dia 27 de febrer 
de 2013 s’edità el primer DOGC utilitzant el nou circuit de publicació.

El projecte de transformació del DOGC en una publicació nadiua digital 
ha implicat gairebé totes les unitats de l’Entitat i ha afectat també el 
sistema amb el qual els òrgans emissors (principalment departaments 
de la Generalitat, organismes i entitats vinculades i l’Administració local) 
trameten els documents que s’hi ha de publicar.

A partir d’aquesta data, s’ha renovat el procés de producció del Diari, 
que passa de l’autoedició a l’edició per a web, gràcies a un gestor de 
continguts (CQ5) que permet tractar i deixar llestos per a publicar els 
documents que s’envien a través de plataformes electròniques (Oficina  
del Govern i EACAT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya).

Els documents es tracten ara en arxius XML, que són els que finalment 
se signen digitalment. Els ciutadans poden consultar el DOGC en versió 
PDF i HTML, però és en aquesta última versió on es pot verificar, amb una 
acció molt simple, l’autenticitat del document que s’estigui consultant en 
pantalla. 

La signatura dels documents en versió XML simplifica el procés de 
signatura electrònica i de publicació i també el de resignatura dels 
documents quan els certificats digitals caduquen. El DOGC, juntament 
amb el Butlletí Oficial Federal d’Àustria, és un dels pocs diaris oficials 
que basa la seva autenticitat en aquesta signatura de la versió XML, en 
comptes de la més estesa basada en la signatura de la versió PDF.

Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, Memòria 2013
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També amb la implantació d’aquest nou circuit de publicació del DOGC, 
els documents que rebem per publicar han de ser versions definitives, 
revisades formalment i lingüísticament i aprovades i signades per l’òrgan 
corresponent, la qual cosa ha comportat una reducció dels terminis de 
publicació.

Simultàniament, l’Entitat està duent a terme un projecte d’anàlisi i gestió 
de tots els processos de negoci de l’EADOP mitjançant la plataforma 
ARIS. S’ha abordat, en primer lloc, el procés de publicació del DOGC, 
per tal d’optimitzar els circuits i els recursos com a conseqüència de la 
implantació del nou circuit de publicació.

En compliment del previst a l’art. 11 del Decret 129/2010, de 21 de 
setembre, pel qual s’aprova el reglament del Diari Oficial de las Generalitat 
de Catalunya, s’ha iniciat el Registre d’autoritats i personal facultat per 
trametre les ordres d’inserció i s’han establert els models de sol·licitud 
d’alta i baixa.

Des del maig de 2011, l’EADOP disposa de la certificació BS25999 de 
continuïtat de negoci de producció del DOGC. El 9 de maig de 2013 
s’ha obtingut la certificació en la nova norma internacional ISO22301. 
La certificació acredita que l’Entitat té la capacitat, els procediments 
i la gestió necessaris per protegir les persones, les infraestructures i 
la tecnologia que garanteixen la disponibilitat dels processos crítics 
necessaris per produir el DOGC.

Pel que fa al Portal Jurídic de Catalunya, s’ha consolidat com el portal 
que proporciona l’accés a la normativa general i sectorials que els 
diferents webs departamentals i dels sector públic de la Generalitat posen 
a l’abast de la ciutadania. Les principals actuacions que s’hi ha dut a 
terme han estat referides a la gestió tècnica del projecte; la consolidació 
de normativa (més de 300 consolidacions, 5.600 afectacions i 100 
granulacions de documents); la difusió del Portal Jurídic proporcionant 
assessorament i suport tècnic als departaments i organismes de la 
Generalitat que ho han sol·licitat i la creació d’un servei de difusió per 
correu electrònic de notícies sobre el Portal Jurídic per als departaments i 
organismes de la Generalitat. 

Igualment, s’ha portat el control de tasques i d’indicadors per tal 
d’elaborar-ne les estadístiques i s’ha donat resposta a les consultes 
dels usuaris, tant pel que fa a l’ús del Portal com les referents a les 
consolidacions de normes. En l’àmbit de protecció de dades, a més de 
participar en cursos i seminaris de formació, des del Servei d’Anàlisi i 
Difusió Jurídica s’han resolt els expedients de petició d’exercici dels drets 
ARCO.

En l’àmbit de coordinació editorial i serveis editorials s’han dut a terme 
tres sessions del Consell Editorial, el 17 d’abril, el 17 de juliol i el 5 de 
desembre de 2013. El Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració 
del Departament de la Presidència, en el seu article 43, va modificar la 
composició del Consell Editorial que, en el seu nou format, es va reunir per 
primera vegada el 17 de juliol. 
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S’ha efectuat la tramitació i aprovació del Pla editorial de la Generalitat 
per al 2013 i el tancament de l’execució del Pla editorial 2012. L’Acord de 
Govern de 20 de novembre de 2012 va aprovar el Contracte Programa i el 
Conveni marc de prestació de serveis editorials per al període 2013-205. 
Aquest Conveni marc ha estat d’especial transcendència per a l’EADOP 
atès que, en la seva condició de mitjà propi, centralitza la prestació 
de serveis editorials a l’Administració de la Generalitat i dels ens, els 
organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que 
tenen la consideració de poders adjudicadors.

Per tal de donar un servei eficaç i eficient cal assegurar al màxim que, dins 
el marc legal aplicable, el procés d’execució dels encàrrecs es faci amb 
agilitat en les contractacions. En el cas de les que es tramiten mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, l’any 2013 es va considerar 
convenient establir el model de plec de clàusules administratives 
particulars que regulés la contractació dels serveis editorials que 
impliquen la impressió, l’enquadernació, el retractilat, la manipulació i la 
distribució dels encàrrecs que rep l’EADOP. El Plec tipus va ser aprovat 
per Resolució del director general de l’Entitat d’1 de març de 2013 i es 
troba disponible al perfil del contractant.

En l’àmbit de la difusió i comercialització de publicacions, el 18 de febrer 
de 2013 es va celebrar a Barcelona la primera trobada de la Xarxa de 
Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya, que va comptar amb 
la participació de setze llibreries, inclosa la llibreria Il Labirinto de l’Alguer, 
que feia poc que havia rebut una menció especial del Govern d’Itàlia dins 
de la campanya de foment de la lectura per la seva iniciativa de celebrar la 
Diada de Sant Jordi a l’Alguer. 

Amb aquesta Xarxa, fruit de la col·laboració amb el Gremi de Llibreters 
de Catalunya, la Generalitat compta amb la col·laboració de les llibreries 
privades per apropar al ciutadà el seu fons editorial i comercialitzar-lo. 
Així, les publicacions d’aquesta institució es comercialitzen a través de 
llibreries privades que reuneixen una sèrie de requisits i sol·licitin l’adhesió 
a la Xarxa. A 31 de desembre de 2013 ja eren 31 les llibreries que en 
formen part.

S’ha proposat la supressió del fitxer Videovigilància que es va crear 
mitjançant l’Ordre PRE/185/2011, de 19 de juliol, de creació, modificació 
i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit 
de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC 5935, de 4 d’agost de 2011), atès que aquest fitxer 
ha deixat de tenir vigència ja que després del tancament de les llibreries 
de la Generalitat les càmeres no estan actives i no se’n conserva cap 
gravació.

El dia 19 de juliol de 2013 es va reunir la comissió de seguiment del 
Contracte programa prevista en la clàusula desena del Contracte 
programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’EADOP 
per al període 2013-2015, en què es va aprovar l’informe de l’estat de 
l’EADOP que inclou l’aplicació del Contracte programa amb els indicadors 
de seguiment dels compromisos de l’EADOP, la informació referent a 



7Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, Memòria 2013

la proposta d’avantprojecte de pressupost 2013 aprovat pel Consell 
d’Administració de l’EADOP i l’informe sobre possibles actuacions pel 
pressupost de 2014.

Finalment, en data 29 d’abril de 2014 es rep l’informe de l’auditoria 
financera de l’exercici de 2013. Els comptes que es presenten el 30 d’abril 
al Consell d’Administració de l’Entitat es lliuren juntament amb l’informe 
d’auditoria.
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Missió i objectius 2013 1
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 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. 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.

Objectius
Els objectius estratègics i operatius de l’EADOP que es van proposar per a 
l’any 2013 són els següents:

Objectiu estratègic 1.2.5 Millorar l’eficiència i impulsar la utilització dels 
mitjans electrònics i en línia en la contractació pública, en la tramitació 
administrativa i en la gestió d’iniciatives que se sotmeten a l’aprovació del 
Govern (Objectiu estratègic 2.5)
– Posar a disposició dels departaments els models de documents que es 

publiquen amb més freqüència al DOGC

Objectiu estratègic 1.2.6 Ampliar i millorar els serveis de l’EADOP en 
l’àmbit de la publicació oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya, 
així com en l’àmbit de les publicacions i dels serveis editorials, adaptant-
los a les noves tecnologies per fer-los més accessibles (OE 2.6)
– Promoure la integració al DOGC dels quatre butlletins oficials de les 

províncies
– Ampliar el Portal Jurídic amb la normativa europea bàsica aplicable a 

Catalunya
– Augmentar les edicions digitals de les publicacions de la Generalitat
– Augmentar i racionalitzar la difusió de les publicacions de la Generalitat 

facilitant la gestió dels serveis editorials dels departaments, ampliant la 
Xarxa de Llibreries Acreditades i fomentant les coedicions.
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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 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.

Per Acord del Govern de 20 de novembre de 2012 va ser aprovat el quart 
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 
ens, els organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats, 
ambdós amb un període de vigència de l’1 de gener de 2013 al 31 de 
desembre de 2015. 

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.

Segons la disposició addicional cinquena de la Llei 2/2007, del 5 de juny, 
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (afegida per art 90 de la Llei 
11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a 
agilitar l’activitat administrativa), correspon també:
d) Fer la difusió del dret vigent a Catalunya, alimentant, per mitjà de la 

base de dades del DOGC, un portal web anomenat Portal Jurídic de 
Catalunya, que incorpora totes les normes publicades en el DOGC amb 
rang de llei i amb rang reglamentari, tant en la versió oficial publicada 
en el DOGC com en la versió consolidada.

2.1
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Estructura, organització i recursos
Funcions i marc legal

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.

•	 Decret	118/2013,	de	26	de	febrer,	de	reestructuració	del	Departament	
de Presidència.

•	 Decret	150/2012	de	20	de	novembre,	de	reestructuració	de	l’Entitat	
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat.

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

•	 Resolució	PRE/859/2012,	de	8	de	maig,	per	la	qual	es	crea	la	Xarxa	de	
Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya i s’estableixen els 
criteris d’acreditació.

•	 Acord	del	Govern	de	20	de	novembre	de	2012,	pel	qual	s’aproven	el	
contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i el conveni 
marc per a la prestació de serveis editorials i comercialització de 
publicacions que efectuï aquesta Entitat per compte de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, i dels ens, els organismes i les entitats 
que en depenen o que hi estan vinculats, per al període 2013-2015.

2. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

•	 Llei	2/2007,	del	5	de	juny,	del	Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
•	 Decret	355/2011,	de	14	de	juny,	de	modificació	del	Decret	129/2010,	

de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

•	 Decret	129/2010,	de	21	de	setembre,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

•	 Acord	del	Govern,	de	24	de	gener	de	2012,	sobre	l’aprovació	de	
mesures i projectes corporatius a desenvolupar al 2012 per desplegar 
l’Administració Electrònica a l’Administració 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.

•	 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.

•	 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.

•	 Ordre	de	7	de	gener	de	1978,	de	represa	de	la	publicació	del	Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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3. Portal Jurídic de Catalunya
•	 Llei	2/2007,	de	5	de	juny,	del	Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Disposició addicional cinquena “Difusió del dret vigent a Catalunya”.

4. 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.
•	 Conveni	de	col·laboració	de	21	d’abril	de	1998	entre	l’Administració	

General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya per a la publicació de les 
lleis en llengua catalana.

5. Consell Editorial
•	 Decret	118/2013,	de	26	de	febrer,	de	reestructuració	del	Departament	

de la Presidència
•	 Normativa	editorial	per	a	l’Administració	de	la	Generalitat,	aprovada	pel	

Ple del Consell Editorial el 30 de març de 2009
•	 Acord	del	Govern	de	26	de	gener	de	1993,	de	creació	del	Consell	

Editorial de la Generalitat de Catalunya.

Estructura, organització i recursos
Funcions i marc legal
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Organigrama

Direcció General Subdirecció General 
del Diari Oficial i 
d’Administració

Subdirecció General 
de Publicacions

Àrea de Tecnologies 
de la Informació i les 
Comunicacions

Àrea de Contractació, 
Patrimoni i 
Documentació

Servei de Recursos 
Humans i Règim Interior

Àrea de Gestió  
Econòmica

Àrea de Publicació 
Oficial

Àrea de Producció i 
Serveis Editorials

Àrea Comercial

Àrea de Coordinació 
Editorial

Servei d’Anàlisi  
i Difusió Jurídica

 

Unitat de Gestió de 
Documents

Unitat de Serveis 
Lingüístics
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Òrgans de govern

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

1. El Consell d’Administració, que a 16.12. 2013 estava format per:

 Presidència Jordi Baiget i Cantons
   Secretari del Govern
   
 Vicepresident Ignasi Genovès i Avellana
   Director general d’Atenció Ciutadana i Difusió
 
 Vocal  Jaume Domingo i Planas
  i secretari Director general de l’Entitat Autònoma  

  del Diari Oficial de Publicacions

 Vocals M. Dolors Feliu i Torrent
   Directora general de Serveis Consultius  

  i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic
 
   Xavier Uriós i Aparisi
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament  

  de Governació i Relacions Institucionals

   Carles Miquel Garcia i Rojo
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament  

  de Justicia

   M. Pilar Bayarri i Roda
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament  

  de Cultura
   
   Mercè Curull Martínez
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament 

  de la Presidència 

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:

a) 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.

b) 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.

c)  Aprovar els preus dels altres productes del DOGC no sotmesos a taxa.

2.3
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d) 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.

e) 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.

f) 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 Direcció General és nomenada i separada pel Govern de la 
Generalitat i té assignades les funcions següents:

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

b) Organitzar i dirigir els serveis de l’Entitat, el règim de personal inclòs. 
c)  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.

d) Tenir la representació legal de l’Entitat i, amb aquesta representació, 
comparèixer en judici i en tota mena d’actuacions.

e) Actuar com a òrgan de contractació de l’Entitat fins a la quantia de 
despesa que determini el Consell d’Administració.

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

g) Atorgar apoderament a favor d’òrgans actius de l’Entitat o de terceres 
persones.

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

Aquest càrrec ha estat ocupat durant l’any 2013 per:

Jordi Miró i Meix (fins al 21.3.2013)
Jaume Domingo i Planas (a partir del 22.3.2013)

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 en l’adequació dels sistemes 
d’informació a les directrius de l’Entitat i en posar en marxa el nou model 
de gestió de les TIC de la Generalitat de Catalunya, impulsat pel Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI).

A continuació, s’agrupen les actuacions dutes a terme d’acord amb els 
programes que en el seu dia es van establir al Pla director TIC.

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.

– Finalització del projecte, que va ser desenvolupat i provat durant 
l’any 2012, d’acord amb les directrius establertes de simplificació de 
processos. S’ha realitzat:

 – Formació dels usuaris.
 – Desplegament a l’entorn de producció.
 – Suport a la implantació.
– Gestió del canvi: suport a la instauració dels nous processos 

d’entrada de documents i confecció del Diari.
– Interfase amb Oficina de Govern (SIGOV): El Nou circuit del DOGC 

es posa en marxa amb una senzilla interfase per rebre els documents 
provinents d’Oficina de Govern. A final d’any, un cop el Departament 
de Presidència ha finalitzat el seu desenvolupament, s’ha posat en 
funcionament la interfase directa del projecte SIGOV amb el Nou 
circuit del DOGC.

– Interfase amb el Departament de Territori i Sostenibilitat (Registre 
d’Urbanisme): Un cop aquest Departament ha adequat la seva 
plataforma, s’ha posat en funcionament la interfase que permet 
enviar documents directament des del Registre d’Urbanisme al Nou 
circuit del DOGC,  
a través de la plataforma EACAT.

– Arxiu del Diari: desenvolupament del procés que permet guardar un 
o diversos diaris ja confeccionats, així com tots els documents que 
els composen. Es guarden en dues sèries documentals d’un gestor 
documental (UCM) on, d’acord amb la normativa de conservació, 
han de romandre un mínim d’un any.
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 La posada en marxa del Nou circuit del DOGC té eficiències clarament 
quantificables. Les més rellevants són:
– Disminueix considerablement el temps necessari per confeccionar 

un diari, de forma que s’avança entre 2 i 3 hores el procés de 
tancament del Diari.

– En cas de canvis de documents a última hora, quan el Diari està ja 
generat, la seva regeneració és molt més ràpida i senzilla i ho pot fer 
només una persona de l’equip funcional (quan el sistema anterior 
requeria entre 3 i 4 persones).

– En aquest últim cas, la regeneració del Diari es pot fer fins i tot a 
distància: el o la responsable no cal que es desplaci a les oficines de 
l’EADOP per fer-ho.

 Un cop posat en marxa el projecte, es realitzen una sèrie d’evolutius:
– Facilitats per a la gestió de pagaments. 
– Facilitats d’edició i previsualització de documents. 
– Facilitats de gestió i seguiment del flux de documents.
– Gravació de dades per a la realització d’estadístiques (que 

s’extrauran a partir de gener de 2014).

•	 Portal	del	DOGC:
 El Portal del DOGC, posat en producció el 2012, ha estat en línia a ple 

rendiment. S›han realitzat els evolutius següents:
– Integració amb el Nou circuit del DOGC.
– Millores en el Servei d’Alertes DOGC: optimització del procés 

de generació d›alertes, tot independitzant-lo dels processos de 
publicació del DOGC; incorporació d’encapçalaments i imatges als 
correus d’avís, etc. 

– Serveis web per passar dades al portal de Dades obertes i a tercers: 
web de Transparència i SAC (Servei d’Atenció Ciutadana).

– DOGC.mobi: El servei de consulta del Diari Oficial del dia, adaptat 
per a un ampli ventall dispositius mòbils, ha requerit un manteniment 
mínim.

Portal Jurídic de Catalunya
•	 L’objectiu	del	Portal	Jurídic	de	Catalunya	és	posar	a	l’abast	de	la	

ciutadania en general, dels professionals del dret i de les mateixes 
administracions públiques, la consulta del dret vigent a Catalunya, la 
qual cosa inclou tant el text de les disposicions publicades, com el seu 
text consolidat, amb especial èmfasi en el dret de Catalunya, i també 
una selecció de dret estatal i la Unió Europea.

 Els principals evolutius realitzats durant l’any 2013 han estat:
– Millores de les funcions d’edició i consolidació de documents; en 

especial, les relatives a la versió granulada, que així pot passar a ser 
publicada al Portal.

– Canvi de criteri en l’ordenació del Dret estatal.
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Gestió editorial
•	 S’han	realitzat	tasques	de	manteniment	de	les	aplicacions:	

– Registre de publicacions del Consell Editorial.
– Llibreria en línia de la Generalitat.
– Aplicació d’una interfase automatitzada entre el Catàleg de 

publicacions de la Generalitat i la base de dades DILVE.
– Catàleg de publicacions i gestió de llibreries i magatzems.

Gestió administrativa
•	 Les	tasques	de	manteniment	del	sistema	d’informació	econòmic	i	

financer per a empreses públiques de la Generalitat de Catalunya (kit 
corporatiu), s’han vehiculat a través del Departament d’Economia.

•	 El	sistema	de	facturació	de	l’EADOP	(SAP	Facturació)	ha	requerit	petits	
evolutius relatius a la impressió de la factura.

Projectes de l’Àrea TIC
•	 Corroboració	anual	de	la	certificació	de	continuïtat	de	negoci	per	a	el	

procés de confecció del DOGC, que aquest any ha passat de seguir 
una norma BS (BS 25999) a seguir la norma ISO 22301.
– Manteniment de la documentació dels processos i procediments 

que garanteixen l’elaboració del DOGC davant de diferents incidents 
greus que puguin posar en risc el procés normal d’edició.

– Realització de les proves de redundància i disponibilitat dels 
sistemes informàtics de l’Entitat que garanteixen l’elaboració del 
DOGC.

•	 Finalització	del	projecte	de	virtualització	de	terminals	d’usuari	amb	
el MV Ware, que ha permès que un terminal PC emuli un terminal 
Macintosh. Això facilita tant la feina diària com l’aplicació del Pla de 
continuïtat de negoci de l’Entitat.

•	 L’any	2013	ha	estat	el	primer	de	la	implantació	del	nou	model	TIC	
impulsat des del CTTI:
– L’Àrea TIC ha perdut el gestor de projectes i el gestor de tecnologia, 

que van ser externalitzats a principi d’any.
– Han canviat el 100% dels proveïdors de CPD i sistemes, 

d’aplicacions i de suport al lloc de treball (a banda dels de 
telecomunicacions, servei que es gestiona centralitzadament).

– Tot i aquests canvis, s’ha mantingut un bon nivell de servei. Per 
aconseguir-ho, l’Àrea TIC ha intervingut en diversos aspectes:

 – Vetllar pel procés de transició de coneixement entre proveïdor 
sortint i proveïdor entrant.

 – Promoure la subcontractació del proveïdor sortint per part del 
proveïdor entrant, durant l’etapa transitòria.
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 – Adaptar els procediments als nous àmbits d’actuació definits per 
les licitacions del CTTI.

 – Delimitar clarament, en cas de dubte, la responsabilitat d’uns 
proveïdors i uns altres i coordinar les seves actuacions.

 – Fer un seguiment exhaustiu de les tasques dels proveïdors.
– Adequació progressiva a les eines i els mètodes marcats pel CTTI 

(qualitat, etc.)
– Adequació dels procediments de contractació a les noves directrius 

marcades des del CTTI.
– Seguiment del pressupost TIC 2013 de l’EADOP i aclariment dels 

costos imputats pel CTTI.
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2.5
Recursos humans
La plantilla de l’Entitat a 31.12.2013, la formen 66 persones (72 al 
tancament de l’any anterior), la major part de les quals són personal 
laboral de caràcter tècnic. La distribució és la següent:

Distribució de la plantilla per grups professionals

Grup   Dotació Homes Dones

Titulats superiors A  49 16 33

Titulats batxiller o similar C  16 3 13

Certificat escolar E  1 1 0

Total   66 20 46

Dotació 2013

DG Direcció General

SGA Subdirecció General  

 Diari Oficial i Administració

SGC Subdirecció General  

 de Publicacions

TIC Àrea de Tecnologies de la 

 Informació i les Comunicacions

28 32

2

Estructura, organització i recursos
Recursos humans

4
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2.6
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 20 de novembre de 2012, es van aprovar 
el Contracte programa i el Conveni marc per a la prestació de serveis 
editorials i de comercialització de publicacions que efectuï l’Entitat per 
compte de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els ens, els 
organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats, per al 
període 2013-2015.

L’Entitat es finança amb els ingressos generats per:

•	 Les	taxes	per	la	publicació	d’anuncis	oficials	al	DOGC.	La	Llei	5/2012,	
de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, modifica 
la taxa per a la publicació d’anuncis al DOGC no sotmesos a exempció 
per la normativa vigent i estableix una quantitat fixa, independent de 
l’extensió del document.

•	 Els	ingressos	per	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 s’estableix 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. En el Conveni marc per a la prestació de serveis editorials 
i de comercialització de publicacions s’estableixen les tarifes per la 
prestació de serveis editorials, així com les condicions de liquidació i 
facturació de les publicacions que comercialitza l’Entitat per compte de 
les entitat editores de la Generalitat. 

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics
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Ingressos 

    2009 2010 2011 2012 2013

DOGC   6.477.942,76 5.877.348,87 3.548.519,20 3.280.781,42 3.294.819,13

Publicacions   3.968.599,24 5.149.596,78 1.341.106,59 880.158,01 719.091,62

Altres béns i serveis    141.882,56 179.101,79 223.123,04 107.359,15 0.00

Total   10.588.424,56 11.206.047,44 5.112.748,83 4.268.298,58 4.013.910,75

Variació en ref. any anterior   –25,80% 5,83% –54,38% –16,52% –5,96%

Pressupost

Els criteris adoptats en l’elaboració del pressupost 2013 van ser els 
següents:

•	 Aplicació	del	Pla	de	sanejament	i	reestructuració	de	l’Entitat	que	
afecta les llibreries, el magatzem i les unitats de producció i correcció 
de documents. Es redueixen els capítols de personal i despeses de 
subministraments de béns i de serveis.

•	 Reassignació	de	personal	entre	les	diferents	unitats	de	l’EADOP	per	
obtenir una millor eficiència en els recursos que disposa l’Entitat.

•	 Reajustament	de	les	despeses	TIC	un	cop	s›ha	dut	a	terme	el	Pla	
director TIC 2007-2011.

•	 Increment	dels	serveis	editorials	en	base	a	l’aplicació	generalitzada	del	
Conveni marc per a la prestació de serveis editorials i comercialització 
de publicacions 2013-2015 i foment de les coedicions amb Entitats 
privades

•	 Potenciació	del	nou	model	de	comercialització	de	publicacions	de	
la Generalitat a través de les llibreries privades acreditades per la 
Generalitat.

Comparació dels pressupostos

Pressupost ingressos  2012 2013 Variació

III Taxes i altres ingressos 7.022.007 5.430.040 –22,67%

IV Transferències corrents 10 10 0,00%

V Ingressos patrimonials 338.593 15.000 –95,57%

VII Transferències de capital 10 10 0,00%

VIII Variació actius financers 15.000 15.000 0,00%

Total  7.375.620 5.460.060 –25,97%

    

Pressupost despeses  2012 2013 Variació

I Remuneracions del personal 4.339.294 3.180.000 –26,72%

II Despeses de béns corrents  

 i serveis 2.927.648 2.222.751 –24,08%

III Despeses financeres 16.903 15.524 –8,16%

IV Transferències corrents 50.000 10 –99,98%

VI Inversions reals 26.775 26.775 0,00%

VIII Variació actius financers 15.000 15.000 0,00%

Total  7.375.620 5.460.060 –25,97%
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La proposta de pressupost per al 2013 preveia una reducció del 25,97% 
(1.915.560 €) en relació al pressupost del 2012.

Pressupost d’ingressos

Taxes i altres ingressos: d’acord amb la liquidació del pressupost de 
2012 i les previsions d’ingressos per al 2013, s’ha efectuat una reducció 
dels ingressos per anuncis al DOGC i per la venda de publicacions. 
S’ha considerat un increment en la prestació de serveis editorials com a 
conseqüència de l’aplicació del Conveni marc 2013-2015.

Ingressos patrimonials: s’han reduït pel tancament del magatzem de 
publicacions compartit amb un departament de la Generalitat que 
participava en les despeses.
No es van preveure transferències en el pressupost d’ingressos.

Pressupost de despeses

Remuneracions del personal: S’han reduït 33 places com a conseqüència 
de l’aplicació del Pla de sanejament i estructuració de l’Entitat.

Despeses de béns corrents i de serveis: Reducció de subministraments 
corresponents a la compra de mercaderies en funció de la previsió de 
vendes de publicacions i la no comercialització de publicacions d’editorials 
privades en tancar les llibreries pròpies. Reducció de despeses a causa del 
tancament de les llibreries i el magatzem: arrendaments de béns immobles, 
conservació i reparació, neteja, despeses de correus, comunicacions 
transports i tributs.

Inversions: es manté el mateix import que el 2012. El pressupost 2013 
preveu únicament la pensió del cens emfitèutic constituït sobre l’edifici de 
la Llibreria de la Generalitat a Lleida. D’acord amb el Contracte programa 
2013-2015 entre l’EADOP i la Generalitat de Catalunya, els romanents de 
tresoreria d’exercicis anteriors es poden destinar a finançar inversions en 
els termes que aprovi el Consell d’Administració de l’EADOP.
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Balanç 2013
 

ACTIU 2013 2012

 A) Actiu no corrent  3.002.392,95 4.336.470,68 

 I Immobilitzat intangible 1.435.865,93 2.412.169,11 

 II Immobilitzat material 1.566.480,41 1.953.988,26 

 V Inversions financeres a llarg termini 46,61 313,31

 B) Actiu corrent 7.329.303,20 6.930.699,71

 II Existències 205.134,55 163.047,05

 III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.350.023,06 1.878.181,92

  Clients per vendes i prestacions de serveis 2.648.863,13 1.778.028,93

  Altres deutors 1.701.159.93 100.152,99

 VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.774.145,59 4.889.470,74

 
TOTAL ACTIU (A+B) 10.331.696,15 11.297.170,39

  

PATRIMONI NET I PASSIU 2013 2012

 A) Patrimoni net 6.129.343,45  8.840.766,56

 A-1) Fons propis 5.836.868,64 8.038.209,90

 I Fons patrimonial  3.234.064,22 3.234.064,22

  Patrimoni 3.234.064,22 3.234.064,22

 II  Patrimoni lliurat en cessió  –510.232,64 –510.232,64

  Patrimoni lliurat en cessió –510.232,64 –510.232,64

 V Resultats d’exercicis anteriors 5.523.563,55  10.044.202,52

  Romanent 5.523.563,55  10.044.202,52

 VII Resultat de l’exercici –2.410.526,67 –4.779.824,38

 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 802.556,66 802.556,66

   

 B) Passiu no corrent 343.216,80 367.936,47

 II Deutes a llarg termini 343.216,80 367.936,47

  Deutes amb entitats de crèdit 343.216,80 367.936,47

   

 C) Passiu corrent 3.859.135,90 2.088.467,36

 III Deutes a curt termini 138.823,90 43.292,11

  Deutes amb entitats de crèdit 32.219,42  31.791,69

  Altres passius financers  106.604,48 11.500,42

 V Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.720.312,00 2.045.175,25

  Proveïdors 1.117.876,73 977.639,84

  Altres creditors 2.602.435,27 1.067.535,41
 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 10.331.696,15 11.297.170,39
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Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Compte de pèrdues i guanys 2013

  Operacions continuades 31/12/2013 31/12/2012

  Import net de la xifra de negocis 4.013.910,75 4.268.298,58

  Variació d’existències de productes acabats
  i en curs de fabricació 49.586,01 –129.696,91

  Aprovisionaments –614.445,22 –578.097,48

  Altres ingressos d’explotació 1.739.817,39 75.071,30

  Despeses de personal –2.980.201,19 –3.747.087,73

  Altres despeses d’explotació –3.489.692,81 –2.883.750,36

  Amortització de l’immobilitzat –1.423.238,35 –1.413.690,48

  Imputació de subvencions d’immobilitzat
  no financer i altres 300.896,44 812.180,48

  Deteriorament i resultat per alienacions 
  de l’immobilitzat –1.788,78 –1.123.478,43

  Altres resultats 9.200,94 1.138,85

 A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  –2.395.954,82 –4.719.112,18

  Ingressos financers 45,24 5.325,85

  Despeses financeres –14.617,09 –16.038,05

 B) RESULTAT FINANCER  –14.571,85 –10.712,20

   

 C) RESULTAT DE L’EXERCICI (A+B)  –2.410.526,67 –4.729.824,38

Balanç a 31.12.2013

Actiu no corrent 

Immobilitzat: intangible i material
La disminució de l’actiu no corrent durant l’any 2013 ha estat de 
1.364.077,73 €, amb un total d’inversions realitzades per valor de 
61.216,10 €, que corresponen a immobilitzat intangible per la posada en 
marxa i suport a la implantació del Nou circuït del DOGC i unes baixes 
amb un valor residual de 1.788,78€.

Actiu corrent 

Existències
Les existències augmenten en 42.087,50€ en referència a l’any anterior. Es 
valoren publicacions que a 31/12/2013 estaven semielaborades

Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 
Els saldos augmenten respecte l’exercici anterior en 2.471.841,14€. 
S’inclouen els saldos de clients, el compte de la Generalitat deutora per 
subvencions concedides i s’efectua un deteriorament de valor per crèdits 
d’operacions comercials amb la corresponent provisió. 
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Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
S’inclouen en aquest grup la caixa de l’Entitat, per efectuar pagaments en 
metàl·lic, i els saldos de bancs. L’Entitat està adherida al model de gestió 
de tresoreria corporativa de la Generalitat, basat en un sistema de cash-
pooling. En aquest exercici, es produeix una disminució de 2.115.325,15€

L’actiu no corrent correspon al 29% i el corrent és el 71% de l’actiu total.

Patrimoni net

Fons propis: 
Inclouen els recursos permanents de l’Entitat, que es redueixen amb el 
resultat de l’exercici de –2.410.526,67€ i amb l’ajust per la regularització 
de l’amortització de les subvencions de capital. 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 
Subvencions oficials de capital: s’ha donat de baixa un import de 
–510.081,85€, que correspon a l’amortització de l’any i a l’ajust d’exercicis 
anteriors de subvencions rebudes i del valor del Centre de Documentació 
de les Publicacions de la Generalitat al Palau Moja.

Passiu no corrent

Deute a llarg termini 
Deute que l’Entitat té pendent amb el BBVA pel cens emfitèutic de la 
Llibreria de la Generalitat a Lleida. 

Passiu corrent

Deutes a curt termini
Inclou la quota anual del cens emfitèutic que es liquidarà en l’exercici de 
2014, les fiances rebudes a curt termini de les empreses adjudicatàries 
de les licitacions de l’Entitat dipositades mitjançant retenció en el preu i 
I’import que es descompta de la subvenció rebuda per atendre despeses 
TIC a resultes de la regularització dels serveis prestats durant el 2013.

Creditors comercials i altres comptes a pagar 
Proveïdors, deute CTTI, hisenda pública creditora per IRPF i Tresoreria de 
la Seguretat Social, que es liquiden el mes de gener de 2014. El saldos del 
conjunt de proveïdors i creditors per prestació de serveis augmenten en 
1.675.136,75€.

El patrimoni net representa el 59%, el passiu no corrent el 3% i el passiu 
corrent el 38%.
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Recursos econòmics

Compte de pèrdues i guanys a 31.12.2013

Import net xifra de negocis
En referència a l’exercici de 2012, els ingressos es redueixen un 5,96% 
principalment pel tancament de les llibreries pròpies el 30 de juny de 2012. 
Es mantenen pràcticament els ingressos per inserció d’anuncis al DOGC, 
augmenten els ingressos per serveis editorials i per distribuïdor comercial 
de publicacions.

Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 
La variació anual de les existències dels productes EADOP acabats i dels 
productes en curs de fabricació ha estat d’un augment de 49.586,0€. L’any 
anterior es va produir una reducció de 129.696,91€ per la regularització 
de publicacions a resultes del tancament de les llibreries i magatzem de 
l’Entitat. Aquest any augmenten els productes semielaborats.

Aprovisionaments 
Augmenten un 6,29% respecte el 2012. La causa principal és per 
l’augment dels treballs realitzats per altres empreses corresponents als 
serveis editorials.

La variació anual d’existències de mercaderies en ferm ha estat d’una 
reducció de –7.498,51€, perquè hem deixat de comercialitzar productes 
d’altres editorials. L’any anterior, es va produir una reducció de 
179.841,57€ per la regularització de publicacions a causa del tancament 
de les llibreries i magatzem de l’Entitat.
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2.7
Contractació

Contractes administratius 2013 

Adjudicats mitjançant procediment negociat sense publicitat

Expedient Objecte Adjudicatari Import (s/IVA)

SE 16/12 Projecte editorial: 1714 una data, un país  Ara Llibres, SCCL 53.500,00 €

SE 22/12 Servei d’auxiliar de recepció per a l’Entitat  Barna Porters, SL 28.158,00 €

Contractes derivats d’un Acord marc

Expedient Objecte Adjudicatari Import (s/IVA)

SE 02/13 Servei de neteja respectuosa amb el medi ambient  LD Empresa de Limpieza 40.986,88 € 
 de la seu de l’Entitat, contractació derivada de l’Acord  y Desinfección, SA 
 marc 2012/2 dels serveis de neteja, corresponent al lot 1

Els imports expressats són sense IVA.

Estructura, organització i recursos
Contractació
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Seu i altres adreces2.8

Seu i altres adreces
Seu
Av. de Josep Tarradellas, 20-30, 2a planta
08029 Barcelona

Centre de Documentació de Publicacions de la Generalitat
Rambla dels Estudis, 118
08002 Barcelona

Internet
DOGC
 www.gencat.cat/dogc
Portal Jurídic de la Generalitat
 http://portaljuridic.gencat.cat
Publicacions de la Generalitat i Llibreria en línia
 www.gencat.cat/publicacions
 http://llibreria.gencat.cat/

Twitter
DOGC del dia 
 @DOGCdeldia
Publicacions de la Generalitat 
 @publicacionscat

Facebook 
Publicacions de la Generalitat 
 https://www.facebook.com/publicacions.generalitat.catalunya

Bloc
Llibres gencat
 http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/llibresgencat/

http://www.gencat.cat/dogc
http://portaljuridic.gencat.cat
http://www.gencat.cat/publicacions
http://llibreria.gencat.cat/
https://www.facebook.com/publicacions.generalitat.catalunya
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/llibresgencat/
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3.1Diari 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 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, 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.

El 13 d’octubre de 2010 va entrar en vigor el nou Reglament del DOGC 
(Decret 129/2010, de 21 de setembre), que regula les mesures per garantir 
l’autenticitat i la integritat de l’edició en suport digital i fixa les condicions 
d’autentificació de les còpies impreses i les descàrregues digitals del 
Diari Oficial. El text determina la periodicitat i l’estructura del DOGC, i 
representa un impuls a l’ús de mitjans telemàtics per a la tramesa dels 
documents per publicar gràcies a un registre automatitzat d’autoritats i 
personal facultat i a un sistema de signatura electrònica. Alguns preceptes 
d’aquest Reglament van entrar en vigor el 2 de gener de 2012: el codi de 
verificació electrònica (article 3.2.g i 3.3.g), les noves seccions i el seu 
contingut (articles 4.2 i 5) i la tramesa de les ordres d’inserció per mitjans 
telemàtics amb la signatura electrònica (article 12) .

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

El DOGC s’estructura en sis seccions bàsiques:

•	 Disposicions
•	 Càrrecs	i	personal
•	 Anuncis	de	la	Generalitat	de	Catalunya
•	 Anuncis	de	l’Administració	local
•	 Anuncis	de	l’Administració	de	justícia
•	 Anuncis	diversos

El nombre de pàgines del DOGC publicades l’any 2013 ha estat de 
140.296, xifra que representa un increment del 8,43% respecte a l’any 
anterior. 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Producció del DOGC

Nombre de pàgines del DOGC 
(Versió catalana i castellana) 

 2010 2011 2012 2013

Pàgines  189.344 133.734 129.384 140.296

Variació  –29,37% –3,25% 8,44%

Nombre de documents publicats al DOGC  
(Versió catalana i castellana) 
 

 2010 2011 2012 2013

Disposicions 7.477 5.999 4.741 4.698

Anuncis  24.537 19.550 18.670 18.380

Total 32.014 25.549 23.411 23.078

Variació  –20,19% –8,37% –1,42%

En l’àmbit de la publicació d’anuncis, es pot destacar que, al llarg  
de l’any 2013, s’ha tramitat la publicació de 18.380 documents.  
El percentatge d’anuncis sobre el total de documents inserits al Diari 
Oficial s’ha mantingut estable respecte a l’any anterior, i se situa en el 
79,6% dels documents publicats. En relació amb la procedència dels 
textos per publicar, la procedència majoritària és l’Administració local  
i l’Administració de justícia.

Nou circuit de publicació del DOGC
El 27 de febrer de 2013 es va publicar el primer DOGC elaborat amb el 
nou circuit de publicació del DOGC. Aquest projecte, desenvolupat en 
els últims anys, ha significat una revisió i canvi dels diversos processos 
d’entrada i tractament de documents, de la producció mateixa del Diari, 
etc., assolint una reducció en les tasques de publicació, correcció, 
simplificació d’estils, edició directament en format HTML i gestió de la 
taxa, així com la integració amb el nou programa de publicació de les 
disposicions que es tramiten a través de la Secretaria de Govern. 

A més, aquest nou circuit de publicació ofereix més facilitat per efectuar 
modificacions, per donar informació del procés de publicació als usuaris 
i la possibilitat de fer-ne el seguiment. També comporta la unificació de 
les vies d’entrada dels documents per publicar (SIGOV, EACAT, OVT) i la 
integració de plataformes departamentals a través de l’EACAT, com ara el 
Gestor d’Expedients d’Urbanisme (en procés) i de la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública. 

Els dies 8 i 15 de febrer s’organitzaren dues sessions de presentació 
d’aquest nou circuit de publicació per al personal encarregat d’enviar a 
l’Oficina de Govern els documents per publicar al DOGC pertanyents als 
diversos departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya. 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Producció del DOGC

Certificació del Pla de continuïtat  
del DOGC
Des de maig de 2011, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions 
disposa de la certificació internacional BS25999 de continuïtat de negoci 
que reconeix la capacitat de l’Entitat per fer front a incidents que podrien 
posar en risc la continuïtat del servei d’edició del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Aquesta certificació s’ha aconseguit i mantingut amb la participació de 
nombroses persones implicades en la producció del DOGC, en la gestió 
dels sistemes informàtics i les comunicacions, la logística, etc.

Aquest any 2013, s’ha portat a terme el procés de transició cap a la 
certificació en la nova norma internacional ISO22301. La certificació 
acredita que l’Entitat té la capacitat, els procediments i la gestió 
necessaris per protegir les persones, les infraestructures i la tecnologia 
que garanteixen la disponibilitat dels processos crítics necessaris per 
produir el DOGC. 
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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 2013, el web del DOGC ha rebut 3.019.156 visites. 
Aquesta xifra representa una mitjana de 8.271 visites per dia amb un 
temps mitjà de consulta de 7 minuts. Durant el mateix període, el volum de 
pàgines vistes ha estat de 14.653.936 que impliquen una mitjana diària de 
40.147 pàgines.

Evolució de les visites al web del DOGC 

Evolució de les pàgines vistes del web del DOGC

3.2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió del DOGC
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Activitat en les consultes al web del DOGC 

 2010 2011 2012 2013

Visitants 3.419.931 2.791.077 1.969.192 1.193.712

   

Visites 6.172.827 5.282.590 3.793.764 3.019.156

Mitjana visites / dia 16.912 14.473 10.365 8.271

Temps mitjà de consulta 9’ 40’’ 2’ 43’’ 6’ 48” 7’ 14”

Hora del dia amb més accessos 08:00-08:59 08:00-08:59 08:00-08:59 08:00-08:59

Dia amb més accessos 22.3.2010 14.3.2011 31.5.2012 14.2.2013

   

Pàgines vistes 20.264.817 13.965.722 17.072.515 14.653.936

Mitjana pàgines vistes/dia 55.520 38.262 46.646 40.147

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió del DOGC

El servei Alertes DOGC
El servei Alertes DOGC és un servei electrònic d’informació que es presta 
des del 2012. Aquest servei permet 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.

Servei Alertes DOGC

Alertes DOGC diàries    722

Alertes DOGC setmanals    182

Alertes DOGC mensuals    11

Total Alertes DOGC    915

La Base de dades del DOGC
La Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, 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. 

El 6 de febrer del 2012 es va posar en servei el nou portal web del DOGC 
que dóna accés a la nova Base de dades del Diari. La nova Base dades 
incorpora tots els documents publicats al DOGC des del núm. 1 (segona 
època), de 5 de desembre de 1977 amb millores tant a nivell de model de 
dades del sistema com de funcionalitats i usabilitat per als usuaris. A més 
de mantenir la informació sobre les relacions entre les normes, o la seva 
vigència, s’incorpora una opció per la cerca dels documents publicats en 
aranès i l’enllaç al text consolidat de les normes ofert a través del Portal 
Jurídic de Catalunya.
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Com a complement a la consulta de la Base de dades, s’ofereixen serveis 
bàsics d’informació jurídica, com ara la possibilitat de subscriure’s a un 
document o al resultat d’una cerca, de manera que cada vegada que la 
norma o el resultat de la cerca escollits tinguin una modificació, l’usuari 
rebrà una alerta a la seva bústia de correu electrònic. Les persones 
usuàries poden guardar les normes escollides o els paràmetres d’una 
cerca en una carpeta personal, de manera que es puguin recuperar 
fàcilment en una nova sessió. 

La gestió d’aquests serveis d’informació es fa de manera transversal amb 
el Portal Jurídic de Catalunya.

 
Usuaris dels portals i subscripcions al Portal del DOGC

Nombre d’usuaris registrats als portals 4.434

Selecció i subscripció de documents (Portal del DOGC)

Documents seleccionats 187

Documents subscrits 894

Selecció i subscripció de cerques (Portal del DOGC)

Cerques desades 130

Cerques desades i subscrites 216

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió del DOGC
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Portal Jurídic de Catalunya 4
Portal Jurídic de Catalunya
L’accés de la societat (ciutadania, empreses, judicatura, administracions 
públiques, etc.) a les normes vigents és un dels principis bàsics de la 
transparència i la qualitat democràtica i, actualment, aquest objectiu 
només es considera satisfet si és garantit pels poders públics mitjançant 
la creació d’un servei públic de difusió del dret vigent. L’Informe 
Mandelkern sobre millora de la regulació (Comissió Europea, 2001) 
recomana expressament que “els Estats membres i la Comissió han 
d’intentar establir (...) un servei públic (gratuït o mitjançant el pagament 
d’una taxa raonable) que doni accés als textos de les lleis i els reglaments 
dels seus àmbits respectius” (p. 9).

L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions té encomanat 
l’encàrrec funcional de la publicació del DOGC. A més, és objectiu 
estratègic de l’EADOP l’accés dels ciutadans al dret vigent aplicable a 
Catalunya. La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del 
sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, afegeix la disposició 
addicional cinquena a la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, que estableix que per mitjà de la base de dades 
del DOGC s’alimenta un portal web anomenat Portal Jurídic de Catalunya, 
a través del qual es fa la difusió del dret vigent a Catalunya.

En compliment d’aquest mandat, l’Entitat va desenvolupar el projecte del 
Portal Jurídic de Catalunya per tal d’aplegar el dret vigent a Catalunya i 
un seguit de serveis d’informació amb la finalitat de facilitar l’accés i la 
consulta de la normativa actualitzada, que va entrar en funcionament en 
versió de proves a final de desembre de 2010.

Els usuaris poden trobar en el Portal Jurídic de Catalunya textos legals 
actualitzats pertanyents als àmbits català, espanyol i europeu. La 
normativa catalana indexada comprèn totes les normes amb rang de 
llei, els decrets i les ordres publicades a la secció I del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya des de 1977. De les normes amb rang de llei 
i dels decrets, se n’ofereix, a més del text publicat, el text consolidat, 
que incorpora, en un document únic, les modificacions (o afectacions 
passives) i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps. 

La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes 
estatals consolidades en català, elaborades pel servei LexCat del 
Departament de Justícia, i una selecció de normativa europea que, en una 
primera fase, es limita a textos de tractats constitutius de la Unió Europea.

A més de la consulta de la normativa, el Portal ofereix serveis bàsics 
d’informació jurídica, com ara la possibilitat de subscriure’s a un 
document o al resultat d’una cerca, de manera que, cada vegada que 
la norma o el resultat de la cerca escollits tinguin una modificació, 
l’usuari/ària rep una alerta a la seva bústia de correu electrònic. La gestió 
d’aquests serveis d’informació es gestiona de manera transversal amb el 
Portal del DOGC.
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Nombre de textos consolidats 2013

Lleis de Catalunya   40

Decrets   110

Normes estatals   316

Total   466

Nota: es compta cada nova versió consolidada d’una norma.

Subscripcions a serveis del Portal Jurídic de Catalunya

Selecció i subscripció de documents

Documents seleccionats 14.132

Documents subscrits 3.248

Selecció i subscripció de cerques

Cerques desades 1.079

Cerques desades i subscrites 508

Gestió tècnica del projecte. Des d’una vessant tècnica s’ha portat a terme 
el seguiment de les incidències i la gestió de la qualitat del PJC, prioritzant 
els aspectes més rellevants per millorar els sistema.

Atenció a les consultes dels usuaris del PJC. Des del PJC s’ha donat 
resposta a les consultes dels usuaris tant pel que fa a l’ús del portal com a 
les referents a les consolidacions de les normes. 

Difusió del PJC als departaments. Durant el 2013, el PJC ja s’ha consolidat 
com el portal que proporciona l’accés la normativa general i sectorial que 
els diferents webs departamentals i del sector públic de la Generalitat 
posen a l’abast de la ciutadania. El Servei d’Anàlisi i Difusió Jurídica 
ha portat a terme un seguit de reunions de presentació del PJC als 
departaments i organismes de la Generalitat de manera que s’ha assolit la 
unificació de criteris en la difusió de la normativa. També s’ha proporcionat 
assessorament i suport tècnic i funcional als departaments i organismes 
de la Generalitat que ho han sol·licitat i, arran d’aquestes reunions, s’ha 
creat un servei de difusió per correu electrònic de notícies sobre el PJC 
per als departaments i organismes de la Generalitat.

D’altra banda, l’EADOP va ser convidada a presentar el Portal Jurídic de 
Catalunya en el marc de la VII Jornada de Biblioteques Judicials dedicada 
a la documentació jurídica a Catalunya (Barcelona, 16 d’abril de 2013, 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de 
Justícia). La presentació del Portal es complementà amb una visita a la 
seu de l’EADOP (25.4.2013) per part dels assistents de la Jornada que van 
escollir conèixer in situ i més a fons el Portal Jurídic de Catalunya.

Consolidació. Durant l’any 2013, s’han realitzat 466 consolidacions, 5.079 
afectacions entre documents i 64 granulacions de normes i s’ha seguit 
treballant conjuntament amb l’equip Lexcat del Departament de Justícia 
per a la consolidació de la normativa estatal. El PJC compta ja amb més 
de 160 normes estatals consolidades en català.

Portal Jurídic de Catalunya
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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 els 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. L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions es 
responsabilitza de la traducció de les normes.

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 noves 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 la tendència a un 
decalatge màxim entre l’edició catalana i la castellana de 7 dies naturals; 
l’any 2010 el decalatge se situava en 6,39 dies. Al llarg de 2011 aquest 
termini es va incrementar lleugerament fins a arribar als 8,47 dies, però 
després d’una reducció de fins als 7,45 dies durant l’any 2012, el 2013 ha 
augmentat —per raons estructurals— fins a situar-se en una mitjana de 
35,67 dies, dels quals una proporció del 60% correspon als terminis de 
traducció.

L’any 2013 s’han publicat 304 suplements de BOE en català, que han 
recollit 267 disposicions estatals traduïdes i un total de 5.285 pàgines.

Pel que fa a les consultes al repositori de documents en català del web del 
BOE, el total d’accessos entre gener i desembre de 2013 s’ha elevat fins 
a 8.821.075. En aquest mateix període s’han consultat 3.507.511 arxius i 
s’ha comptabilitzat un total de 597.175 visites.

5
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Suplement en llengua catalana del BOE 

 2010 2011 2012 2013

Suplements publicats 310 297 290 304

Nombre de disposicions estatals traduïdes 400 388 209 267

Pàgines traduïdes 6.096 6.606 3.385 5.285

Termini de traducció (dies laborables) 3,21 3,32 4,55 21,19

Termini de publicació (dies naturals de desfasament en relació
amb l’edició castellana) 6,5 8,47 7,45 35,67

Traducció de textos legals de l’Estat
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Publicacions
Activitat editorial 6.1
Activitat editorial
És missió de l’EADOP, 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 posar a disposició dels ciutadans, 
les empreses, les entitats, els sectors professionals i altres col·lectius 
socials els 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: occità, castellà, anglès, francès, 
alemany, italià, àrab, etc. 

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 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.

D’altra banda, al llarg de l’any 2013, l’EADOP ha editat les publicacions 
pròpies següents:

Activitat editorial de l’EADOP

 2010 2011 2012 2013

Llibres — 5 2 4

Opuscles — — — 2

Publicacions periòdiques 26 23 25 26

Cartells 2 — — —

Reimpressions 2 1 3 1
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Publicacions
Activitat editorial

Llibres
•	 Josep Lluís Martín i Berbois, Ignorades però desitjades. La dona  

política durant les eleccions de la Segona República a Catalunya.  
ISBN 978-84-393-9001-5. 286 pàg. En coedició amb A Contra Vent

•	 Llibre	d’estil	de	la	Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals.  
ISBN 978-84-393-9049-7. 494 pàg. En coedició amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

•	 Homenatge	al	General	Moragues.	Heroi	de	Catalunya.  
ISBN 978-84-393-9043-5. 148 pàg. 2a ed.

•	 Criteris	d’elaboració	de	documents	per	al	DOGC. Versió 2.0. 62 pàg. 
Edició electrònica 

Opuscles
•	 Rosa Delor, Un Onze de Setembre a l’Alguer amb Salvador Espriu. Un 

11 settembre ad Alghero con Salvador Espriu. 48 pàg.
•	 Calendari Espriu

Butlletins, publicacions periòdiques, 
anuaris
•	 Butlletí	electrònic Informatiu de publicacions, núm. 102 (15 de gener) - 

126 (20 de desembre). ISSN 2010-4932.
•	 Memòria	de	l’Entitat	Autònoma	del	Diari	Oficial	i	de	Publicacions	2012. 

Edició electrònica. ISSN 2013-9187. 78 pàg.

Reimpressions
•	 Llengua	catalana.	Material	didàctic	per	a	cursos	de	nivell	de	suficiència	

(C). ISBN 978-84-393-8679-7. 276 pàg.

D’aquestes novetats editorials, s’han organitzat les presentacions 
següents:

Data Llibre Lloc

27.3.2013 Ignorades però desitjades. La dona política durant les eleccions Biblioteca de Catalunya 
 de la Segona República a Catalunya Barcelona

18.6.2013 Ignorades però desitjades. La dona política durant les eleccions Òmnium Cultural 
 de la Segona República a Catalunya Barcelona

9.10.2013 Llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Institut d’Estudis Catalans 
  Barcelona

[El llibre Ignorades però desitjades. La dona política durant les eleccions... també ha esta presentat  
per l’autor en nombroses ciutats i poblacions de Catalunya: Badalona, l’Hospitalet de Llobregat,  
Molins de Rei, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Tarragona, Terrassa,  
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, etc.]
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6.2Publicacions
Serveis editorials

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. 

El 20 de novembre de 2012 el Govern va aprovar, conjuntament amb 
el Contracte programa 2013-2015, el Conveni marc per a la prestació 
de serveis editorials i comercialització de publicacions. L’objecte 
d’aquest Conveni és establir els procediments per a la prestació de 
serveis editorials i, entre altres, s’hi estableix que quan un organisme de 
l’Administració de la Generalitat hagi d’iniciar un procés de producció 
d’una publicació aprovada dins del Pla editorial anual, el pressupost 
previst de la qual superi els 2.000 euros, ho haurà de comunicar a 
l’EADOP, perquè aquesta Entitat pressuposti l’esmentat projecte i el 
realitzi, si finalment es porta a terme.

L’evolució dels serveis editorials per a departaments i per a ens i 
organismes que en depenen s’ha incrementat lleugerament, després de 
diversos anys de davallada, tal com es reflecteix en el quadre següent:

Evolució dels serveis editorials per departaments

  2010 2011 2012 2013

Presidència 91  45 34 36

Governació i Relacions Institucionals 37  4 2 12

Economia i Coneixement – – 6 9

Ensenyament – – – 9

Salut 1  1  8 3

Interior 16  25  31 18

Territori i Sostenibilitat 26  8 6  14

Cultura 44  53  24 10

Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 1  4 3  8

Empresa i Ocupació 3  2  17 21

Benestar Social i Família 10  3  10 3

Justícia 2  –  0 –

Altres 12  10  3 4

Total 243  155 144  147

Variació   –36,21% –7,10% 2,08%

Paral·lelament, l’import de la facturació anual en concepte de serveis 
editorials de l’any 2013 s’ha increment un 5,14%:
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Publicacions
Serveis editorials

Facturació de serveis editorials 

  2010 2011 2012 2013

 4.026.273,67 692.612,13 672.806,21 707.411,33

Variació 48,47% –82,80% –2,86% 5,14%

Aquest any 2013, fruit de les gestions realitzades en aplicació del nou 
Conveni marc per a la prestació de serveis editorials, s’ha realitzat 
un bon nombre de publicacions per a nous organismes, com ara 
l’Institut d’Estudis Autonòmics (diverses monografies en format imprès 
i ePub i la seva Revista Catalana d’Estudis Autonòmics i Federals), el 
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (la revista Idees) i diverses 
publicacions del Memorial Democràtic, entre altres.
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6.3Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

Consell Editorial 
de la Generalitat de Catalunya

Funcions
Durant l’any 2013 el Consell Editorial de la Generalitat ha estat 
reestructurat d’acord amb el Decret 118/2013, de 26 de febrer, de 
reestructuració del Departament de la Presidència. Segons l’art. 43.1 
d’aquest Decret, les funcions del Consell Editorial són les següents:

a) Elaborar la normativa editorial de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, els organismes autònoms i les altres entitats que 
s’hi adscriuen, elevar-la al govern, a través de la persona titular del 
Departament, i fer el seguiment de la seva aplicació

b) Conèixer i aprovar els projectes editorials, en qualsevol format, dels 
departaments de l’administració de la Generalitat, els organismes 
autònoms i les altres entitats que s’hi adscriuen.

c) Aprovar les directrius generals del pressupost editorial dels 
departaments de l’Administració de la generalitat, els organismes 
autònoms i les altres entitats que s’hi adscriuen, per tal de contribuir a 
la contenció de la despesa i dels costos.

d) Fer el seguiment dels projectes editorials aprovats.
e) Impulsar una major participació del sector editorial privat en la coedició 

de publicacions
f) Realitzar totes les actuacions que contribueixin a millorar la 

coordinació, la producció i la difusió de les publicacions de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els organismes 
autònoms i les altres entitats que s’hi adscriuen.

Composició
Formen part d’aquest Consell d’acord amb l’art. 43.2:

a) La persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern del 
Departament de la Presidència, que n’exerceix la presidència;

b) La persona titular de la direcció de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial 
i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, que n’exerceix la 
vicepresidència primera;

c) La persona titular de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, 
que n’exerceix la vicepresidència segona;

d) la persona titular de la Subdirecció General de Difusió de la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió; i

e) La persona titular de la Subdirecció General de Publicacions de 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat 
de Catalunya.
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Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

L’art. 43.3 disposa que el Consell Editorial pot comptar amb 
l’assessorament d’una persona proposada pel Gremi d’Editors de 
Catalunya i una pel Gremi de Llibreters de Catalunya, que assistiran 
a les reunions amb veu i sense vot. Així mateix, pot convocar a les 
seves sessions representants dels departaments de l’Administració 
de la Generalitat, els organismes autònoms i les altres entitats que s’hi 
adscriuen, si es considera convenient. A aquest efecte, el secretari/
ària general de cada departament designarà la persona que actuarà 
d’interlocutora departamental amb el Consell.
La coordinació tècnica i la Secretaria del Consell Editorial de la Generalitat 
de Catalunya corresponen a la vicepresidència primera que les exercirà 
a través de l’Àrea de Coordinació Editorial de l’Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions.

Al llarg de l’any 2013, el Consell Editorial ha celebrat tres sessions. En 
la primera, de 17 d’abril, es presenta l’execució del pla editorial 2012, la 
comercialització de les publicacions i es presenta la nova composició del 
Consell Editorial, d’acord amb l’article 43 del Decret 117/2013, de 26 de 
febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència.
 
A la segona sessió, de data 17 de juliol, es presenta i aprova el Pla 
editorial de 2013, amb sol·licitud d’informació sobre alguns dels projectes 
presentats que s’aproven, posteriorment.

A la darrera sessió, de 5 de desembre de 2013, es presentaren i aprovaren 
els projectes nous incorporats al pla i s’informà dels projectes en curs. 
Així mateix, es tractà de la inclusió del logotip del Tricentenari a les 
publicacions de la Generalitat al llarg de l’any 2014.

Dades bàsiques de l’activitat editorial  
de la Generalitat
Publicacions editades

Desglossament  2010 2011 2012 2013

Llibres  811 399 353 325

Opuscles  347 258 185 202

Publicacions periòdiques1  417 580 780 960

Mapes  39 59 68 57

Cartells  45 35 32 24

CD, CD ROM, DVD 44 31 28 25

Altres  190 134 94 77

Total  1.893 1.495 1.540 1.670

1. Inclou els diversos números de cada publicació periòdica. 

Suport 2010 2011 2012 2013

Paper 1.332 767 617 455

Electrònic 561 728 923 1.215

Total 1.893 1.495 1.540 1.670
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Publicacions
Comercialització de publicacions 6.4
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 licita el contracte amb una distribuïdora 
comercial per fer arribar les publicacions a qualsevol llibreria, manté 
la Xarxa de Llibreries Acreditades i gestiona la Llibreria en línia de la 
Generalitat de Catalunya. 

L’any anterior, el 30 de juny de 2012, i dins del nou model de 
comercialització de les publicacions, les llibreries pròpies de la Generalitat 
van cessar la seva activitat. Prèviament, de comú acord amb el Gremi 
de Llibreters de Catalunya, amb qui el 12 de març de 2012 se signà 
un conveni de col·laboració, l’EADOP va crear la Xarxa de Llibreries 
Acreditades de la Generalitat de Catalunya i en va establir els criteris 
d’acreditació (Resolució PRE/859/2012, de 8 de maig, DOGC núm. 6126, 
d’11 de maig).

Les llibreries del sector privat que reuneixen un seguit de requeriments 
s’hi poden adherir de tal manera que compten amb l’assessorament i 
el suport de l’EADOP en tot el que fa referència a les publicacions de 
la Generalitat i esdevenen un punt de referència al territori pel que fa a 
aquestes publicacions. S’ha buscat, doncs, un model de col·laboració 
estreta públic-privat per a la comercialització de les publicacions de la 
Generalitat.

A final de l’any 2013, la Xarxa estava integrada per 31 llibreries de 
Catalunya, les Illes Balears, València, Catalunya nord, la Franja, l’Alguer 
i Madrid, i la llista actualitzada es pot consultar a Xarxa de Llibreries 
Acreditades de la Generalitat de Catalunya.

Actes d’acreditació a les llibreries de la Xarxa
 

Data Llibreries Localitat

4.3.2013 Llibreria Bolibloc Barcelona

4.4.2013 Llibreria Muntanya de Llibres Vic

4.4.2013 Llibreria Esther Maideu Ripoll

10.4.2013 Llibreria Literator  Olesa de Montserrat

17.6.2013 Llibreria New Josmar El Vendrell

21.6.2013 Llibreria Punt de Llibre Lleida

27.11.2013 Llibreria 19Arcs  Montblanc

http://www.presidencia.intranet/Inet/Ambits/EADOP/avisos/Bolibloc.jsp
http://www.presidencia.intranet/Inet/Ambits/EADOP/avisos/XLA_Vic_Ripoll.jsp
http://www.presidencia.intranet/Inet/Ambits/EADOP/avisos/XLA_Vic_Ripoll.jsp
http://www.presidencia.intranet/Inet/Ambits/EADOP/avisos/Olesa.jsp
http://www.presidencia.intranet/Inet/Ambits/EADOP/avisos/Punt_de_Llibre_i_New_Jersey.jsp
http://www.presidencia.intranet/Inet/Ambits/EADOP/avisos/Llibreria_19Arcs.jsp
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Publicacions
Comercialització de publicacions

El 18 de febrer de 2013, es va celebrar a Barcelona la primera trobada de 
membres de la Xarxa, que compta amb la participació de setze llibreries, 
inclosa la llibreria Il Labirinto de l’Alguer. La trobada va ser oberta per 
Jordi Miró, director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions, i va comptar amb una exposició de Carles Duarte, president 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA), amb qui els 
llibreters van poder mantenir un diàleg obert. Hi van intervenir també 
Jordi Baiget, secretari del Govern, i Antoni Daura, president del Gremi de 
Llibreters de Catalunya.

D’altra banda, 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

 2010 2011 2012 2013

Llibreries de la Generalitat* 270.963,48 206.908,79 73.455,06 6.246,98

Distribuïdor 123.900,67 101.404,79 81.155,99 85.592,04

Altres 3.805,81 10.826,76 4.065,14 7.164,56

Total 398.669,96 319.140,34 158.676,19 99.003,58

Variació –14,99% –19,95% –50,28% –37,60%

* A partir de 2013, només inclou la Llibreria en línia de la Generalitat.

Al descens general de vendes que afecta el sector, cal afegir la disminució 
de novetats editorials posades a la venda per la Generalitat i el tancament 
de les llibreries pròpies (tret de la Llibreria en línia) a mitjan de l’any 
anterior. 
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6.5Publicacions
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 utilitza diversos 
canals: 

•	 Butlletí	electrònic	de	novetats	editorials	Informatiu Publicacions. Es 
distribueix quinzenalment a través del servei de butlletins de Gencat. 
Al llarg de 2013, se n’han distribuït 25 números (102-126) i ha passat 
de 4.100 subscriptors a 4.426 a 31 de desembre de 2013, amb un 
increment del 7,95%

•	 Web	Publicacions	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Lloc	específic	
amb accés al catàleg, anunci de novetats i compra en línia (integra la 
Llibreria en línia de la Generalitat).

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

•	 Llibreria	en	línia	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Aquest	portal	de	
compra electrònica proporciona un canal de difusió de la producció 
editorial gràcies al catàleg de publicacions venals de la Generalitat. 
S’han realitzat accions dirigides a la inclusió de vincles de compra a 
la Llibreria als apartats de publicacions dels webs dels departaments i 
organismes de la Generalitat.

•	 Facebook	Publicacions	de	la	Generalitat,	que	substitueix	el	perfil	de	
facebook que tenien les llibreries de la Generalitat.

•	 Llibres	Gencat,	el	bloc	de	les	publicacions	de	la	Generalitat,	és	una	eina	
promocional en la línia d’aprofitament de les plataformes 2.0 d’incentiu 
de la participació i la interacció de la comunitat de lectors. Durant l’any 
2013, s’hi han publicat 38 articles, amb 5.487 visites.
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Publicacions
Difusió de publicacions

  

 2012 2013

 Números editats Subscripcions Números editats Subscripcions

Butlletí Informatiu de publicacions  24 4.100 25 4.426

    

 Pàgines vistes Visitants Pàgines vistes Visitants

Web Publicacions 84.167 27.074 35.841 14.656

Llibreria en línia 89.886 23.358 105.723 19.606

    

 Articles publicats Visites Articles publicats Visites

Bloc Llibres Gencat 47 7.570 38 5.487

    

 Seguidors Visites Seguidors Visites

Facebook Publicacions 94 1.825 202 4.166

    

 Seguidors Missatges Seguidors Missatges

Twitter Publicacions 87 101 215 140
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Avaluació de resultats 2013 7
Avaluació de resultats 2013

Objectius
Els objectius estratègics i operatius de l’EADOP que es van proposar per a 
l’any 2013 són: 

OE 1.2.5 Millorar l’eficiència i impulsar la utilització dels mitjans 
electrònics i en línia en la contractació pública, en la tramitació 
administrativa i en la gestió d’iniciatives que se sotmeten a l’aprovació del 
Govern. (OE2.5)
– Posar a disposició dels departaments els models de documents que es 

publiquen amb més freqüència al DOGC.

OE 1.2.6 Ampliar i millorar els serveis de l’EADOP en l’àmbit de la 
publicació oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya, així com en 
l’àmbit de les publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a les 
noves tecnologies per fer-los més accessibles. (OE2.6)
– Promoure la integració al DOGC dels quatre butlletins oficials de les 

províncies.
– Ampliar el Portal Jurídic amb la normativa europea bàsica aplicable a 

Catalunya.
– Augmentar les edicions digitals de les publicacions de la Generalitat. 
– Augmentar i racionalitzar la difusió de les publicacions de la Generalitat 

facilitant la gestió dels serveis editorials dels departaments, ampliant la 
Xarxa de Llibreries Acreditades i fomentant les coedicions.

Indicadors
Els indicadors inclosos a les memòries de programes del pressupost 
corresponents a l’activitat de l’EADOP s’han ampliat amb altres que 
l’Entitat ha considerat necessaris per avaluar el grau d’acompliment de la 
seva funció editorial. Els resultats assolits es recullen en el quadre adjunt:
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Avaluació de resultats 2013

 Real Previsió Real Desviació Variació 
 2012 2013 2013 2013 2013/2012

Publicació del DOGC a GENCAT abans de les 7h  
de cada dia que correspongui l’edició 99,60% 100% 100% 0,00% 0,40%

Termini mitjà de publicació des de l’ordre d’inserció  
de la Secretaria de Govern o des d’altres administracions  
(unitat de valor: dies) 4,99 < 8 5,25 –34,38% 5,21%

Nombre de correcció d’errades al DOG per incidències  
lingüístiques sobre els documents tractats 0,06% < 0,15% 0,14% –4,67% 138,33%

Serveis DOGC actuals 9 8 9 12,50% 0,00%

Termini mitjà de retorn de textos traduïts al BOE  
(unitat de valor: dies) 4,55 4,00 21,19 429,75% 365,71%

Productivitat en la correcció d’originals  
(unitat de valor: pàgines / hora) 4,53 5,00 4,37 –12,60% –3,53%

Productivitat en la postedició d’originals 
(unitat de valor: pàgines / hora) 4,09 3,00 1,58 –47,33% –61,37%

Nombre de serveis editorials produïts 148 240 147 –38,75% –0,68%

Pressupostos aprovats / pressupostos lliurats 65,51% 65,00% 54,37% –16,35% –17,01%

Nombre de subscriptors al butlletí electrònic 4.100 4.100 4.426 7,95% 7,95%

Nombre de productes venuts a través de la Llibreria virtual 277 300 471 57,00% 70,04%

Nombre de coedicions de la Generalitat de Catalunya 22 15 35 133,33% 59,09%

El Diari Oficial es publica a la pàgina web abans de les 7 h del dia de la 
seva edició; en general es pot consultar passats uns minuts de les 00.30 
hores.

El termini mitjà de publicació des de l’ordre d’inserció de la Secretaria de 
Govern o des d’altres administracions s’ha obtingut a partir dels terminis 
de publicació de disposicions i altres resolucions i dels terminis de 
publicació d’anuncis, ponderats per la quantitat de documents de cada 
tipologia. El resultat assolit ha estat de 5,25 dies naturals, superior en un 
5,21% al de 2012. Es inferior però, al termini previst per la Llei 2/2007, de 
5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que és de deu 
dies hàbils i als set dies que preveu en el Contracte programa 2013-2015 
(d’ara endavant, CP 2013-2015). 

El nombre de correccions d’errades al DOGC per incidències 
lingüístiques/documents tractats és de 0,14%, superior per tant al de l’any 
anterior, a causa de les incidències en la posada en marxa del nou circuit 
de publicació del DOGC. La proporció, però, es manté encara inferior al 
valor definit per al 2013 (0,15%).

Pel que fa als serveis del DOGC, durant l’any 2013 se’n manté el nombre. 

Respecte del termini mitjà de retorn de textos traduïts al BOE, el resultat 
de l’indicador (21,19 dies laborables mesurat en dies de traducció i retorn 
al BOE per a la publicació) és superior al previst en relació amb l’any 
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anterior. Cal tenir en compte la reducció de dues places de lingüistes 
correctors que s’afegeix a la reducció de vuit places de finals de l’any 
2012, fet que ha afectat la capacitat productiva, en concret pel que fa al 
termini de correcció. D’altra banda, aquest any hi ha hagut un increment 
de pàgines del BOE traduïdes.

Pel que fa la productivitat en la correcció d’originals de serveis editorials, 
la producció aconseguida el 2013 és de 4,37 pàg./h, valor similar al de 
l’any anterior, si bé no arriba al nombre de 5 que s’havia previst. Cal tenir 
en compte que en aquest període han disminuït els projectes editorials 
en què intervé la correcció i la base de càlcul s’ha fet sobre una mostra 
reduïda. 

En referència a la productivitat en la postedició d’originals de serveis 
editorials, la producció aconseguida en el 2013 és d’1,58 pàg./h, valor molt 
inferior a la previsió anual que empitjora la producció de l’any 2012. Cal 
tenir en compte que han disminuït els projectes editorials en què intervé la 
traducció i en el ventall de serveis que s’han produït, i les característiques 
de les publicacions han requerit una dedicació més àmplia.

El nombre de serveis editorials va ser de 147. Pràcticament, el mateix valor 
que el 2012 i, en relació al valor establert al CP 2013-2015, és inferior en 
un 38,75%. Cal tenir en compte la restricció de la despesa que es produeix 
a tota l’Administració de la Generalitat, i especialment en l’àmbit de les 
publicacions, en un any de pròrroga pressupostària.

Pel que fa a la relació de pressupostos d’edició lliurats / pressupostos 
aprovats, d’acord amb el Conveni marc 2013-2015, el serveis editorials 
dels departaments d’import inferior a 2.000€ no tenen perquè canalitzar-se 
a través de l’Entitat i es dóna el cas de projectes dels quals s’ha elaborat 
pressupost i que finalment l’Entitat no ha realitzat. 

El nombre de subscriptors al butlletí electrònic ha arribat als 4.426 
subscriptors, superant el valor previst per al 2013 en un 7,95%. 

El nombre de productes venuts a la Llibreria en línia ha estat de 471 
unitats, superant en un 70,04% els venuts al 2012 i en un 57% el valor 
previst per al 2013. Cal tenir en compte que en fer el Contracte programa 
2013-2015, es va adequar aquest indicador d’acord amb la situació de 
crisi actual.

I, finalment, les coedicions s’incrementen d’una manera rellevant. Des del 
Consell Editorial, es fomenta compartir projectes amb el sector privat per 
aconseguir editar publicacions. Així, aquest any s’ha produït un increment 
un 59,09% les publicacions coeditades en relació a l’any 2012.

Avaluació de resultats 2013
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Valoració general
Referent a l’objectiu estratègic OE 1.2.5	 Millorar	l’eficiència	i	impulsar	la	
utilització dels mitjans electrònics i en línia en la contractació pública, en 
la tramitació administrativa i en la gestió d’iniciatives que se sotmeten a 
l’aprovació del Govern.

– S’ha donat suport als diferents departaments per adequar els models 
de documents que es publiquen amb més freqüència al DOGC.

– Amb la posada en funcionament del nou circuit de publicació del 
DOGC, s’ha aconseguit una simplificació dels diversos processos 
assolint una reducció en el procés de publicació, correcció, 
simplificació d’estils, edició en format HTML i gestió de la taxa, 
així com la integració amb el nou programa de publicació de les 
disposicions que es tramiten a través de la Secretaria de Govern. A 
més, el nou circuit implica més facilitat en efectuar modificacions, en 
la informació del procés de publicació als usuaris i la possibilitat de 
fer-ne el seguiment. També comporta la unificació de les vies d’entrada 
dels documents per publicar (SIGOV, EACAT, OVT) i la integració de 
plataformes departamentals amb el circuit de publicació a través de 
l’EACAT, en concret, en el cas del Gestor d’Expedients d’Urbanisme i 
(en procés) de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Referent a l’objectiu estratègic OE 1.2.6 Ampliar i millorar els serveis de 
l’EADOP,	en	l’àmbit	de	la	publicació	oficial	i	de	la	difusió	del	dret	vigent	a	
Catalunya	així	com	en	l’àmbit	de	les	publicacions	i	dels	serveis	editorials,	
adaptant-los a les noves tecnologies per fer-los més accessibles.

– S’han iniciat contactes amb el butlletins oficials de les províncies de 
Lleida i Tarragona. S’ha ampliat la Xarxa de Llibreries Acreditades 
de la Generalitat, que ara arriba a noves comarques i el nombre de 
coedicions s’ha incrementat un 59,09% en relació amb l’any anterior.

Aquest any es constaten els efectes del Pla de sanejament i estructuració 
de l’Entitat, la qual cosa, juntament amb altres iniciatives, ha permès una 
reducció del dèficit pressupostari en un 47,25%.

– Amb l’aplicació del Contracte programa i del Conveni marc 2013-2015, 
en què es preveuen les actuacions referents a l’execució dels serveis 
editorials que es presten als departaments com a mitjà tècnic propi de 
l’Administració;

– Amb les iniciatives previstes per dur a terme una comercialització de les 
publicacions més eficient;

– Amb l’entrada en funcionament del nou circuit de publicació del DOGC, 
que en simplifica el procés;

– Amb l’adequació de les taxes i els preus als costos de l’Entitat, 

Es preveu que es podran assolir, uns millors resultats en els propers 
exercicis i es considera que, en l’exercici 2013, s’han aconseguit dur a 
terme les iniciatives que permetran una consolidació de l’Entitat.

Avaluació de resultats 2013
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Principals objectius 2014
Millorar l’eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia 
en la contractació pública, en la tramitació administrativa i en la gestió 
d’iniciatives que se sotmeten a l’aprovació del Govern. 

1. Posar a disposició dels departaments els models de documents que es 
publiquen amb més freqüència al DOGC. 

2. Augmentar la publicació a l’OVT de tràmits administratius relacionats 
amb el DOGC.

Ampliar i millorar els serveis de l’EADOP, en l’àmbit de la publicació 
oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya així com en l’àmbit de les 
publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a les noves tecnologies 
per fer-los més accessibles. 

1. Promoure la integració en el DOGC dels quatre butlletins oficials de les 
províncies.

2. Ampliar el Portal Jurídic amb la normativa europea bàsica aplicable a 
Catalunya.

3. Augmentar les edicions digitals de les publicacions de la Generalitat. 
4. Augmentar i racionalitzar la difusió de les publicacions de la Generalitat 

facilitant la gestió dels serveis editorials dels departaments, ampliant la 
xarxa de llibreries presencials acreditades i fomentant les coedicions.
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 II Immobilitzat 

nversions financeres a llarg t
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Existències 

205.134,55

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.350.023,06
2

per vendes i prestacions de serveis 
2.648.863,13

.778.028,93

 deutors 1

.701.159.93 
100.152,99

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
2.774.145,59 4 .889.470,74

ACTIU (A+B) 

10.331.696,15 11.297.170,39
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012
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5.836.868,64 8 .038.209,90

3.234.064,22
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