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Presentació
Aquesta Memòria corresponent a l’exercici 2011 és la primera que tinc 
ocasió de presentar des que vaig rebre l’encàrrec de dirigir l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions l’11 de gener de 2011. Al 
llarg de l’any, l’EADOP ha continuat desenvolupant els mandats bàsics 
de publicar puntualment el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
contribuir a la difusió del dret vigent a Catalunya i afavorir l’optimització de 
la política editorial de l’Administració de la Generalitat. Uns objectius que 
s’han acomplert eficaçment malgrat l’escenari de contenció dels comptes 
públics que imposa el context econòmic actual.

L’esforç compartit de totes les persones que integren l’Entitat ha permès 
concretar amb satisfacció la triple fita fixada per a aquest exercici: 
la generalització dels tràmits electrònics i en línia en la tramesa de 
documents per publicar al DOGC; l’ampliació i millora dels serveis 
d’informació jurídica i l’extensió dels serveis de l’EADOP en l’àmbit de 
publicacions. 

Em permeto fer esment especial a causa de la seva transcendència, entre 
moltes altres iniciatives, del desenvolupament tècnic del nou portal del 
Diari Oficial i la posada en funcionament del Portal Jurídic de Catalunya, 
amb els serveis d’informació associats (textos consolidats, alertes, etc.) o 
l’Acord de Govern Acord 69/2011, de 26 d’abril, pel qual s’estableixen les 
condicions d’execució dels serveis editorials en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya.

Jordi Miró i Meix
Director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial 
i de Publicacions

Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2011
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Balanç
El balanç de les principals actuacions dutes a terme al llarg de l’exercici 
2011 per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions de la 
Generalitat de Catalunya (EADOP) ve determinat per la continuïtat en el 
desplegament de la planificació tècnica i institucional establerta pel Pla 
director TIC (2008-2011) i el Contracte programa entre l’Administració de 
la Generalitat i l’EADOP (2010-2012), així com per la implementació de 
nous instruments de servei en els àmbits jurídic (nou portal del DOGC, 
Portal Jurídic de Catalunya, mesures d’adaptació al nou Reglament 
del DOGC, etc.) i editorial (impuls d’acords sobre execució de serveis 
editorials a l’Administració de la Generalitat i de col·laboració amb 
el Gremi de Llibreters de Catalunya en matèria de comercialització 
de publicacions, entre d’altres). Remarcable també en el repàs de 
l’exercici de 2011 és l’aplicació del Decret 325/2011, de 26 d’abril, de 
reestructuració del Departament de la Presidència, que ha comportat 
la supressió de tres unitats: Base de Dades del DOGC, Promoció dels 
Serveis Editorials i Logística i Magatzem.

La fita més destacada pel que fa a les iniciatives relacionades amb el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya és el desenvolupament del nou 
portal del DOGC, que a tancament de l’exercici ja estava tècnicament fet, 
pendent de ser consultable a Internet a principis de 2012. El nou portal 
incorpora diverses millores respecte l’anterior, entre les quals destaquen 
la integració amb la nova base de dades del DOGC i l’habilitació de la 
consulta de tots els documents publicats al DOGC des del núm. 1, de 
5.12.1977; el nou servei d’“Alertes DOGC” en què l’usuari pot escollir 
els paràmetres de la informació que vol rebre de forma automatitzada; 
les opcions de subscripció a un document o a una cerca, de manera que 
l’usuari pot rebre informació cada vegada que els documents o cerques 
seleccionats hagin experimentat un canvi o afectació; la reutilització de la 
informació del Portal Jurídic de Catalunya i la consulta al text consolidat 
de les normes; l’accés més ràpid als documents i la consulta per codi de 
verificació electrònica (CVE), i un cercador de continguts més intuïtiu i amb 
noves opcions de cerca, com ara l’històric d’organismes o el tesaurus 
EuroVoc promogut per la Unió Europea.

Recorregut paral·lel al del nou portal ha seguit l’aplicació “DOGC.mobi” 
per a la consulta del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la 
jornada i dels set dies anteriors a través de dispositius mòbils, en darrera 
fase de proves a finals de 2011 i llesta per ser posada a disposició dels 
usuaris a principi de 2012.

També en l’àmbit del Diari Oficial, s’ha donat continuïtat a les actuacions 
per complir les disposicions del Decret 129/2010, de 21 de setembre, pel 
qual s’aprova el Reglament del DOGC (modificat posteriorment pel Decret 
355/2011, de 14 de juny). Aquestes mesures s’han concretat en una nova 
ordenació del sumari del DOGC; la incorporació del codi de verificació 
electrònica (CVE) per atorgar la consideració d’autèntiques a les còpies 
impreses del DOGC; la promoció de mitjans electrònics per a la tramesa 
de les ordres d’inserció de documents al DOGC (l’EADOP prioritza la 
reutilització de l’Extranet de les Administracions Públiques de Catalunya 
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(eaCat), amb les adaptacions corresponents); l’elaboració en curs per part 
de l’Entitat d’un llibre d’estil per a la redacció de textos destinats al DOGC 
per facilitar la revisió dels documents a publicar; i la inclusió de l’enllaç al 
Registre de planejament urbanístic de Catalunya dels acords d’aprovació 
definitiva dels plans urbanístics publicats al DOGC.

Al llarg de l’any 2011, el Portal Jurídic de Catalunya ja ha prestat els 
seus serveis en fase de proves. 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.

Ja en l’àrea de publicacions, convé destacar l’Acord GOV/69/2011, de 
26 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions d’execució dels serveis 
editorials en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. Aquest Acord 
té per objecte racionalitzar i optimitzar els recursos propis, assegurar el 
compliment dels principis que regeixen la política editorial de la Generalitat 
i contribuir a l’objectiu de contenció de la despesa i consolida el paper 
de l’EADOP com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la 
Generalitat, que pot exercir el dret preferent d’opció per a la realització del 
servei editorial sempre que ofereixi un preu inferior o igual al que consti en 
l’escandall de costos del projecte.

L’organització de la primera Jornada sobre edició digital a l’Administració 
el 29 de novembre,  amb la participació de més de 200 responsables i 
tècnics dels serveis de publicacions de les administracions públiques 
a Catalunya ha servit per plantejar i debatre sobre els canvis del procés 
d’edició tradicional en el marc de les publicacions oficials provocats per 
la consolidació del llibre electrònic i les modificacions en els patrons de 
lectura que se’n deriven.

En l’àmbit de la difusió de publicacions, s’ha posat en marxa (19 d’abril) 
el bloc Llibres Gencat de publicacions de la Generalitat, que ha registrat 
més de tretze mil visites al llarg de 2011 i per al qual s’han coordinat 34 
posts, elaborats pels autors o coordinadors de les obres. També s’ha estès 
l’experiència de la pàgina de Facebook de la llibreria de la Generalitat 
a Girona (210 seguidors) a les llibreries de Barcelona (119), Lleida (44) 
i Tarragona (56), juntament amb de la tramesa quinzenal del butlletí 
electrònic de novetats editorials (núm. 56 al 77 durant l’any 2011).

I pel que respecta a la comercialització de les publicacions, el 15 de 
setembre de 2011 se signa l’Acord de col·laboració entre l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i el Gremi de Llibreters de 
Catalunya, amb l’objecte de, per una banda, “establir la col·laboració en 
el procés de redefinició del model de distribució editorial i llibreries de 
la Generalitat i, per altra banda, identificar  i implementar condicions i 
fórmules de possible cooperació futura alineades amb els objectius de les 
dues parts”. 
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El Pla director TIC de l’EADOP (2008-2011) ha regit la major part de les 
iniciatives en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació. 
Entre les concrecions més destacables del Pla durant l’any 2011 figuren 
els projectes ja exposats de desenvolupament del nou portal del DOGC, 
la incorporació del codi de verificació electrònica (CVE), el projecte de 
difusió del Diari Oficial a través de terminals mòbils (“DOGC.mobi”) i la 
implementació del Pla de continuïtat de la producció del DOGC.

Precisament aquest Pla de continuïtat, concebut per garantir al producció 
del Diari Oficial en un temps establert en cas de contingència (desastre 
natural, indisponibilitat del personal, caiguda dels sistemes d’informació, 
centre de treball no accessible, etc.), ha culminat la seva implementació 
amb l’obtenció del certificat BS 25999 en data 19 de maig de 2011. 

Pel que fa al Contracte programa 2010-2012, el 12 de desembre se’n 
reuneix la Comissió de Seguiment entre l’Administració de la Generalitat 
i l’EADOP, que resol aprovar l’informe de l’estat de l’EADOP sobre 
l’aplicació del contracte programa, els indicadors de seguiment dels 
compromisos establerts i el plantejament de futur de l’EADOP. També s’hi 
acorda la redacció d’un pla estratègic per aplicar mesures de sanejament 
i reestructuració com a pas previ de l’elaboració del nou contracte 
programa.

I finalment, en data 27 de maig de 2011, es rep l’informe d’auditoria 
dels comptes anuals, l’informe de gestió i l’informe de compliment de la 
legalitat i normativa del sector públic corresponents a l’auditoria financera 
d’aquesta Entitat de l’exercici de 2010. El 26 d’abril de 2012 es rep 
l’informe de l’auditoria financera de l’exercici de 2011.
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Missió i objectius 2011 1
Missió
En l’àmbit de la difusió jurídica, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i 
de Publicacions (EADOP) té per missió, d’una banda, la publicació 
oficial, mitjançant el DOGC, de les lleis de Catalunya i les normes, les 
disposicions de caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes, 
les notificacions, els anuncis i els altres actes del Parlament, del Govern, 
de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració de justícia i d’altres 
administracions, ens i organismes públics, i també anuncis de particulars 
en els supòsits en què ho determini l’ordenament jurídic. 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

D’acord amb les memòries de programes presentades com a annex a la 
Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2011, els objectius estratègics i operatius de l’EADOP per al 2011 
són els següents:

1. Generalització dels tràmits electrònics i en línia per suprimir, 
conseqüentment, l’ús del paper en la tramitació administrativa.
 Assolir el 100% de la implementació de les previsions incorporades 

al Decret 129/2010, de 21 de setembre.

2.  Ampliar i millorar els serveis de l’EADOP en l’àmbit jurídic, adaptant-los 
a les noves tecnologies per tal que aquests siguin més accessibles al 
conjunt de la ciutadania
 Incrementar en un 50% els serveis de l’EADOP en l’àmbit jurídic 

(Portal Jurídic de Catalunya).

3.  Ampliar i millorar els serveis de l’EADOP en l’àmbit de publicacions, 
adaptant-los a les noves tecnologies per tal que aquests siguin més 
accessibles al conjunt de la ciutadania.
 Racionalitzar i coordinar la política editorial de la Generalitat establint 

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

Funcions

Segons l’article 3 de la Llei 24/1987, correspon a l’Entitat:
a) Exercir les funcions tècniques, econòmiques i administratives 

relacionades amb l’edició, la distribució i la venda del DOGC.
b) L’edició, la distribució i la venda de les publicacions de l’Administració 

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

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

Marc legal

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

Diari Oficial i de Publicacions.
•  Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de 

la Presidència
• Decret 139/2009, de 8 de setembre, de reestructuració de l’Entitat 

Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya.

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

2.1
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Estructura, organització i recursos
Funcions i marc legal

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 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.

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 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de 

la Presidència
• Acord GOV/69/2011, de 26 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions 

d’execució dels serveis editorials en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya

•  Acord del Govern de 26 de gener de 1993, de creació del Consell 
Editorial de la Generalitat de Catalunya.
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Estructura, organització i recursos
Organigrama 2.2
Organigrama
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Subdirecció General 
de Coordinació 
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Estructura, organització i recursos
Òrgans de govern

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

1. El Consell d’Administració, a 31.12. 2011 està format per:
 
 Presidència Germà Gordó i Aubarell
   Secretari del Govern
   
 Vicepresident Ignasi Genovès i Avellana
   Director general d’Atenció Ciutadana i Difusió
 
 Vocal  Jordi Miró i Meix
  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, que és nomenada i separada pel Govern de la 
Generalitat, 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 2011 per:

– Rosa Ma. Pascual fins al 10 de gener;
- Jordi Miró i Meix a partir de l’11 de gener.

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 el desenvolupament dels aspectes 
pendent del Pla director de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (2008-2011) de l’EADOP, aprovat l’any 2007, i en l’adequació 
dels sistemes d’informació a les noves directrius de l’Entitat.

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

A continuació s’agrupen les actuacions dutes a terme d’acord amb els 
programes del 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.
– Durant els primers mesos de l’any es continuen les tasques de 

desenvolupament, proves i migració de dades al nou circuit del 
DOGC.

– D’acord amb les noves directrius de la legislatura, la direcció de 
l’Entitat insta a la simplificació de funcions i processos de l’EADOP i 
a adequar l’edició del DOGC a l’evolució de la cultura digital. S’obre, 
doncs, un període de reflexió, en el qual s’estudia com adequar 
la solució tecnològica del nou circuit als nous requeriments de 
simplificació:

 - Simplificació de l’entrada de documents a publicar, que es  
 farà  via SIGOV, EACAT o OVT i, per tant, sense necessitat 
 d’entrades pròpies.

 - Simplificació del circuit de correcció del DOGC: es prescindirà de 
 la primera volta.

 - Simplificació del procediment de pagament: tarifa única 
  i passarel·la de pagament.
 - Simplificació dels criteris gràfics de l’edició del diari, oblidant la 

 referència a la publicació en paper (disminució del nombre 
 d’estils, eliminació control vídues i orfes, etc.).

 - Simplificació de les funcions de preservació i signatura: eliminació 
 d’algunes còpies intermèdies en el procés d’elaboració del DOGC; 
 s’eliminarà la signatura electrònica dels PDF.
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• Sistema actual de publicació del DOGC: s’ha adaptat al nou Reglament 
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
129/2010, de 21 de setembre, que va entrar en vigor el dia 2 de gener 
de 2012. Durant tot l’any s’analitzen, desenvolupen i proven les 
funcionalitats següents, per tal d’implantar-les a 2 de gener de 2012:
– El codi de verificació electrònica (CVE) en la portada del DOGC i en 

cada document que s’hi publiqui.
– La tramesa de les ordres d’inserció per mitjans telemàtics.
– Una nova estructura de les seccions i els epígrafs del DOGC.

• Portal del DOGC: Nou portal de publicació del DOGC. 
– Inclou el nou servei Alertes DOGC, que permet rebre una selecció 

del DOGC del dia segons els interessos (per exemple, els anuncis de 
l’Administració local), o els documents publicats per un organisme 
concret (tot el que publiqui, per exemple, el Departament de Salut o 
de l’Ajuntament de Terrassa). També permet rebre documents d’una 
matèria específica (per exemple, “Urbanisme”) o de licitació d’obres, 
de convocatòries de beques, etc.

– La pàgina de cada disposició ofereix, a més, la indicació de si el 
document ha estat afectat o afecta una altra norma. Si al llarg del 
temps la disposició (les lleis i els decrets) pateix modificacions, s’hi 
trobarà l’enllaç al text consolidat (o versió actualitzada) elaborat pel 
Portal Jurídic de Catalunya.

– El nou portal ofereix la possibilitat de subscriure’s a una disposició 
de manera que, quan aquella norma pateixi una modificació, el portal 
enviï un avís per correu electrònic.

– Des de l’Àrea TIC s’ha treballat molt especialment en les proves 
del sistema, la instal·lació de la infraestructura, la preparació dels 
entorns de producció i la coordinació de la posada en producció. 
S’ha posat molt d’èmfasi en les proves dels processos de publicació.

– Dogc.mobi: nou servei de consulta del Diari Oficial del dia, adaptat 
per a dispositius mòbils. S’hi accedirà des del navegador del mòbil 
i permetrà navegar pel sumari i consultar el text complet de les 
disposicions i anuncis publicats en el DOGC en els darrers set dies; 
cada disposició o anunci permet l’opció d’enviar el seu enllaç per 
correu electrònic. En preproducció a 31 de desembre de 2011:

  S’ha dirigit l’anàlisi, desenvolupament, proves i posada en marxa de 
l’aplicació, que s’alimenta de la base de dades del DOGC.

 S’ha optimitzat la solució per a un ampli ventall de dispositius mòbils.
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Portal Jurídic de Catalunya
• L’objectiu del Portal Jurídic és posar a l’abast de la ciutadania en 

general, i dels professionals del dret i de les mateixes administracions 
públiques, la informació sobre el dret vigent a Catalunya, la qual cosa 
inclou tant el text de les disposicions publicades al seu dia, com el seu 
text consolidat, amb especial èmfasi en el dret de Catalunya, i també 
una selecció de dret estatal i la Unió Europea.
– Durant l’any 2011 s’han realitzats treballs relatius a la estabilització i 

el rendiment d’aquest Portal. 

Gestió editorial

• S’han realitzat tasques de manteniment de les aplicacions: 
– Registre de publicacions del Consell Editorial.
– Llibreria virtual.

• Catàleg de publicacions: Incorporació a la plataforma d’Internet DILVE, 
destinada a tots els professionals de la cadena del llibre, que facilita 
la gestió i distribució d’informació bibliogràfica i comercial del llibre: 
càrrega i extracció de les dades de cada obra juntament amb continguts 
enriquits (cobertes, resums, fragments, etc.).
– Integració automatitzada entre el Catàleg de publicacions de la 

Generalitat i la base de dades DILVE.
– Càrrega inicial a DILVE de tot el catàleg de llibres venals (més de 

6.000) i posterior actualització periòdica (nous llibres o nova situació 
de disponibilitat dels ja carregats).

– Aplicació en .net que replica les bases de dades documentals i 
comercials (actualment en un AS400), cap a una nova base de dades 
descentralitzada, que està en un Unix. A partir d’aquesta base de 
dades es gestiona la càrrega automatitzada dels nous registres a 
DILVE. 

Gestió administrativa

• S’han realitzat tasques de manteniment del sistema d’informació 
econòmic i financer per a empreses públiques de la Generalitat de 
Catalunya (kit corporatiu).
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Projectes de l’Àrea TIC
• Dotació a l’Entitat de les infraestructures de telecomunicacions i 

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

• Obtenció de la certificació de continuïtat de negoci BS 25999, per a el 
procés de confecció del DOGC.
– 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.

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

• Estudi per a identificar les eines més adients per a el monitoratge, 
control i gestió sobre les infraestructures operatives bàsiques de 
l’Entitat.

• Inici del projecte de virtualització de terminals d’usuari amb el MV Ware. 
Un cop finalitzat, des d’un terminal PC es podrà emular un terminal 
Macintosh. Això facilitarà tant la feina diària com l’aplicació del Pla de 
continuïtat de negoci de l’Entitat.

• Inici del projecte de migració de correu a la nova plataforma 
corporativa e-correu.

• En el marc del nou model TIC impulsat des del CTTI:
– Recollida, desglossament i adequació de les dades pròpies de 

les TIC de l’EADOP als requeriments marcats per el CTTI. S’han 
treballat les dades relatives a: CPD i infraestructures, Lloc de treball, 
Aplicacions, Telecomunicacions, Model econòmic, etc.

– Participació en reunions específiques per a proveir informació i 
suggeriments sobre el nou model TIC.

• Adequació dels procediments de contractació a les noves directrius 
marcades des del CTTI.
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2.5
Recursos humans
La plantilla de l’Entitat, la formen 97 persones a data de 31 de 
desembre de 2011, 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  55 15 40

Titulats grau mitjà B  7 3 4

Titulats batxiller o similar C  24 6 18

Graduat escolar D  10 5 5

Certificat escolar E  1 1 0

Total   97 30 67

L’aprovació del Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del 
Departament de la Presidència ha comportat la supressió de tres unitats: 
Base de Dades del DOGC, Promoció dels Serveis Editorials i Logística i 
Magatzem.

Dotació 2011

Direcció General

Subdirecció de Gestió d’Administració

Subdirecció General de Coordinació

Àrea Tecnologies de la Informació 

i les Comunicacions23

67

3 4

Estructura, organització i recursos
Recursos humans
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Recursos econòmics
L’EADOP es regeix en les seves relacions amb l’Administració de 
la Generalitat per un contracte programa que ordena les relacions 
econòmiques i financeres sobre la base del seu autofinançament i per un 
Conveni marc per a la prestació de serveis editorials i la comercialització 
de les publicacions de l’Administració de la Generalitat. 

En la sessió de Govern de 9 de desembre de 2009 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 vinculades i que tenen 
la consideració de poders adjudicadors, per al període 2010-2012.

L’Entitat es finança amb els ingressos generats per:

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

• Els ingressos per subscripció al servei d’alertes “DOGC a la carta”.

• 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 que efectuï l’Entitat per compte 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya s’estableixen les 
tarifes per la prestació de serveis editorials, així com les condicions de 
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Ingressos 

    2007 2008  2009 2010 2011

DOGC   7.353.586,84 6.507.249,75  6.477.942,76 5.877.348,87 3.548.519,20

Publicacions   6.442.862,24 7.593.646,44  3.968.599,24 5.149.596,78 1.341.106,59

Altres béns i serveis   112.072,56 169.394,64  141.882,56 179.101,79 223.123,04

Total   13.908.521,64 14.270.290,83 10.588.424,56 11.206.047,44 5.112.748,83

Variació   -29,27% 2,60% -25,80% 5,83% -54,38

liquidació i facturació de les publicacions que comercialitza l’Entitat per 
compte de les entitat editores de la Generalitat. D’altra banda, l’Acord 
GOV/69/2011, de 26 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions 
d’execució dels serveis editorials en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat determina que l’EADOP, en tant que mitjà propi i servei 
tècnic de l’Administració de la Generalitat, exercirà el dret preferent 
d’opció per a l’execució, si escau, dels serveis editorials corresponents, 
per un import inferior o igual al que faci constar el departament o 
organisme emissor.



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2011 23

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Pressupost
Els criteris adoptats en l’elaboració del pressupost 2011 van ser els 
següents:

• Es dóna prioritat als projectes vinculats a l’edició, publicació i gestió del 
DOGC.

• S’adeqüen els ingressos, d’acord amb les liquidacions d’exercicis 
anteriors, tenint en compte possibles actuacions que puguin repercutir 
en un increment dels ingressos.

• Es redueixen les despeses de partides de caràcter estructural.
• Finançament dels projectes del Pla Director TIC 2008-2011 i les 

inversions amb càrrec a romanents de tresoreria d’exercicis anteriors, 
d’acord amb les previsions del contracte programa 2010-2012.

Comparació dels pressupostos

Pressupost ingressos  Aprovat Projecte Variació 

  2010 2011

III Taxes i altres ingressos 8.212.500 7.570.943 -7,81%

IV Transferències corrents 10 10 0,00%

V Ingressos patrimonials 440.000 274.709 -37,57%

VII Transferències de capital 10 10 0,00%

VIII Variació actius financers 10.000 15.000 50,00%

Total  8.662.520 7.860.672 -9,26%

    

Pressupost despeses  Aprovat Projecte Variació 

  2010 2011

I Remuneracions del personal 4.966.000 4.618.000 -7,01%

II Despeses de béns corrents  

 i serveis 3.642.690 3.136.842 -13,89%

III Despeses financeres 17.055 13.055 -23,45%

IV Transferències corrents 0 51.000 

VI Inversions reals 26.775 26.775 0,00%

VIII Variació actius financers 10.000 15.000 50,00%

Total  8.662.520 7.860.672 -9,26%

La proposta per al 2011 preveu una reducció del 9,26% (801.848 €) en 
relació al pressupost del 2010.



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 201124

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Pressupost d’ingressos
Taxes i altres ingressos: d’acord amb la liquidació del pressupost de 
2010 i les previsions d’ingressos per al 2011, s’ha efectuat una reducció 
dels ingressos per anuncis al DOGC i per la venda de publicacions. 
D’altra banda, s’han incrementat els ingressos per la prestació de serveis 
editorials 

Ingressos patrimonials: s’han reduït en un 37,57%, en previsió de la 
reducció de la retribució dels comptes corrents; per altra banda s’ha 
augmentat l’import de la previsió de la participació en les despeses del 
magatzem per part del Departament de Salut.

No es van preveure transferències en el pressupost d’ingressos.

Pressupost de despeses
Remuneracions de personal: es preveu una reducció del 7,01% per 
aplicació de les mesures de contenció de les despeses de personal.

Despeses de béns corrents i de serveis: es preveu un decrement del 
13,89%. Aquesta disminució s’atribueix a l’adequació de les compres 
de publicacions, d’acord amb la previsió de vendes, a la supressió de les 
despeses corresponents als serveis de traducció del BOE retrospectiu, a 
la reducció del Pla editorial de l’Entitat i a la reducció de les despeses de 
publicitat.

Despeses financeres: decrement del 23,45%, d’acord amb les despeses 
liquidades.

Transferències corrents: corresponen a la dotació per atendre les 
despeses per a la realització de treballs en pràctiques a l’Entitat.

Inversions: es manté el mateix import que el 2010. El pressupost 2011 
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 
2010-2012 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 2011
 

ACTIU 2011 2010
 
 A) ACTIU nO CORREnT  7.078.933,17 7.312.771,51 

 I Immobilitzat intangible 3.263.752,44 2.932.906,00 
 II Immobilitzat material 3.814.748,03 4.379.598,81 
 V Inversions financeres a llarg termini 432,70 266,70
   
 B) ACTIU CORREnT 10.311.785,99 16.263.309,86

 II Existències 472.585,53 729.910,77
 III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.352.903,66 4.617.748,46
  Clients per vendes i prestacions de serveis 1.424.787,94 2.431.382,67
  Altres deutors 928.115,72 2.186.365,79
 VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 7.486.296,80 10.915.650,63
 
TOTAL ACTIU (A+B) 17.390.719,16 23.576.081,37

  
PATRIMOnI nET I PASSIU 2011 2010
 
 A) PATRIMOnI nET 14.861.338,24  18.628.860,62 
   
 A-1) Fons propis 13.246.601,10 16.497.668,87 
   
 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  -31.665,64 -31.665,64
  Patrimoni lliurat en cessió -31.665,64 -31.665,64
 V Resultats d’exercicis anteriors 13.295.270,29  14.454.175,43 
  Romanent 13.295.270,29  14.454.175,43 
 VII Resultat de l’exercici -3.251.067,77 -1.158.905,14
   
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.614.737,14 2.131.191,75
   
 B) PASSIU nO CORREnT 391.743,21 414.670,62 
   
 II Deutes a llarg termini 391.743,21 414.670,62 
  Deutes amb entitats de crèdit 391.743,21 414.670,62 
   
 C) PASSIU CORREnT 2.137.637,71 4.532.550,13
   
 III Deutes a curt termini 71.227,91 50.094,84
  Deutes amb entitats de crèdit 30.820,28  29.973,48 
  Altres passius financers  40.407,63 20.121,36
   
 V Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.066.409,80 4.482.455,29
  Proveïdors 1.197.889,06 2.973.814,06
  Altres creditors 868.520,74 1.508.641,23
 
 TOTAL PATRIMOnI nET I PASSIU (A+B+C) 17.390.719,16 23.576.081,37 
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Compte de pèrdues i guanys 2011
    

    Operacions continuades 31/12/2011 31/12/2010
 

  Import net de la xifra de negocis 5.112.748,83 11.206.047,44
  Variació d’existències de productes acabats  
  i en curs de fabricació -205.623,37  -121.401,75
  Aprovisionaments -952.560,30  -4.378.064,90
  Altres ingressos d’explotació 25.081,69 10.166,69 
  Despeses de personal -4.076.434,16 -4.452.747,03
  Altres despeses d’explotació -2.510.165,47  -2.801.036,46
  Amortització de l’immobilitzat -1.174.508,77 -739.217,26
  Imputació de subvencions d’immobilitzat  
  no financer i altres 516.454,61 265.324,72 
  Deteriorament i resultat per alienacions  
  de l’immobilitzat -28.341,20  -131.184,74
  Altres resultats 272,29 4.443,22

 A)  RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  -3.293.075,85 -1.137.670,07

  Ingressos financers 58.932,16 34.346,70
  Despeses financeres -16.924,08 -55.581,77

 B)  RESULTAT FInAnCER  42.008,08  -21.235,07 

 C)  RESULTAT DE L’EXERCICI  (A+B)  -3.251.067,77 -1.158.905,14

Balanç a 31.12.2011

Actiu no corrent 
Immobilitzat: intangible i material
La disminució de l’actiu no corrent durant l’any 2011 ha estat de 
233.838,35 €, amb un total d’inversions realitzades per valor de 
968.845,63 € i unes baixes per valor de 28.341,20 € corresponents a 
inversions que no s’han materialitzat. Les amortitzacions acumulades 
figuren en l’actiu del balanç minorant la partida en què es comptabilitza 
el corresponent element patrimonial. Els increments més rellevants 
en immobilitzat intangible han estat pel nou circuit del DOGC i pel 
desenvolupament de la nova Base de dades del DOGC i del Portal jurídic. 
Les inversions més rellevants en immobilitzat material han estat en equips 
informàtics, mobiliari i petites obres per als serveis centrals de l’Entitat.
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Actiu corrent 
Existències
Les existències han disminuït 257.325,24 € en referència a l’any anterior. 
S’inclou un deteriorament per valor de 55.109,75 € i també s’ha efectuat 
una depuració de les existències, per la pèrdua de valor comercial, per un 
import de 77.434,47 €.

Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 
Els saldos dels comptes disminueixen respecte l’exercici anterior en 
2.264.844,80 €. Aquests saldos inclouen els clients, Hisenda deutora per 
IVA, el compte de la Generalitat deutora per subvencions concedides. 
Respecte l’exercici anterior hi ha una disminució de 1.319.781,72 € 
d’una transferència d’explotació corresponent a la subvenció provinent 
del Departament de la Presidència referent al conveni signat entre la 
Generalitat i el Ministeri d’Indústria, Comerç i la Generalitat de Catalunya 
per a la realització de diversos projectes, cobrada durant el 2011. També 
s’efectua un deteriorament de valor per crèdits d’operacions comercials 
amb la corresponent provisió. 

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 
3.429.353,83 €.
L’actiu no corrent correspon al 41% i el corrent és el 59% 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 3.251.067,77 €.

Subvencions, donacions i llegats rebuts 
Subvencions de capital concedides per l’Ajuntament i la Diputació de 
Tarragona per les obres de rehabilitació de la Llibreria de la Generalitat a 
Tarragona, subvenció concedida pel Departament d’Indústria, Universitats 
i Empresa per obres i mobiliari per a l’espai compartit per la Llibreria 
de la Generalitat a Girona i l’oficina de turisme i subvenció provinent 
del Departament de la Presidència referent al conveni signat entre el 
Ministeri d’Indústria, Tecnologia i Ciència i la Generalitat de Catalunya 
aplicada a inversions. Els comptes d’altres subvencions inclouen l’import 
del patrimoni adscrit de l’Entitat (valor de la Llibreria de la Generalitat a 
Barcelona) i la concessió administrativa corresponent a la Llibreria de la 
Generalitat a Tarragona. Les subvencions s’han reduït amb els imports 
corresponents a les amortitzacions de les subvencions de capital.
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Passiu no corrent
Deute a llarg termini 
Deute que l’Entitat té pendent amb el BBVA pel cens emfitèutic. 

Passiu corrent
Deutes a curt termini
Inclou la quota anual del cens emfitèutic que es liquidarà en l’exercici de 
2012 i les fiances rebudes a curt termini de les empreses adjudicatàries de 
les licitacions de l’Entitat dipositades mitjançant retenció en el preu.

Creditors comercials i altres comptes a pagar 
Proveïdors, Hisenda Publica creditora per IRPF i Tresoreria de la Seguretat 
Social, que es liquiden el mes de gener de 2012. El saldos del conjunt 
de proveïdors i creditors per prestació de serveis es redueixen en 
2.416.045,49 €.

El patrimoni net representa el 86%, el passiu no corrent el 2% i el passiu 
corrent el 12%.

Compte de pèrdues i guanys a 31.12.2011
Import net xifra de negocis
En referència a l’exercici de 2010, els ingressos es redueixen un 54,38%, 
bàsicament per la substitució de la publicitat al DOGC a d’altres mitjans 
de difusió, per la disminució dels recursos de la Generalitat dedicats al 
Pla editorial, i conseqüentment per la reducció dels serveis editorials 
que efectua l’Entitat per compte dels departaments (especialment el fet 
que s’hagi deixat de publicar la revista InfoCatalunya) i, finalment, per la 
reducció de les vendes de les llibreries fruit de la situació econòmica que 
afecta el nostre país.

Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 
La variació de les existències dels productes EADOP acabats i dels 
productes en curs de fabricació ha estat de 166.511,74€ i s’aplica un 
deteriorament de 39.111,63€

Aprovisionaments 
Disminueixen un 78,24% respecte el 2010. La causa principal és el fet 
que es deixa d’editar la revista InfoCatalunya i que disminueix la prestació 
de la resta de serveis editorials. També es redueixen les compres de 
mercaderies en disminuir les vendes de publicacions.
Les existències de mercaderies en ferm a 31/12/2011 disminueixen 
35.683,81 € respecte a les de 31/12/2010; s’aplica un deteriorament de 
16.018,06€ 

Altres ingressos d’explotació
Correspon a una transferència rebuda del Departament de la Presidència.
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Despeses de personal
Disminueixen un 8,45% respecte el 2010 a causa de l’eliminació de 
substitucions i per la reducció del sou de personal. En aquest exercici no 
hi ha aportació al Pla de pensions.

Altres despeses d’explotació 
Disminueixen un 10,38% en referència al 2010 pel fet que aquest any no 
s’ha contractat el servei d’elaboració de textos consolidats del DOGC. 
S’han donat de baixa saldos incobrables de clients i s’ha efectuat una 
provisió per morositat d’operacions comercials.
 
Amortització de l’immobilitzat 
Les amortitzacions augmenten un 58,89% en referència al 2010 a 
causa de les inversions del Pla Director TIC i de les obres i equipament 
corresponent al trasllat de la seu central de l’Entitat.
 
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 
Traspàs al compte de resultats de l’amortització de l’any de les 
subvencions rebudes per les obres de les llibreries de Tarragona i Girona, 
concessió administrativa de la Llibreria de Tarragona i del patrimoni 
adscrit, així com també de la subvenció de capital corresponent al 
conveni signat entre el Ministeri d’Indústria, Tecnologia i Ciència i la 
Generalitat de Catalunya.

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 
Baixes per inversions no materialitzades.

Altres resultats
Anul·lacions i regularitzacions de petita quantia de previsions de 
despesa d’exercicis anteriors, així com indemnitzacions de la companyia 
d’assegurances per cobertura de sinistres.

Ingressos financers
Ingressos pels interessos de comptes bancaris. Aquests ingressos han 
augmentat un 71,58% en referència a l’exercici de 2010.

Despeses financeres  
Interessos corresponents a la quota anual del cens emfitèutic per la 
compra de l’edifici de la Llibreria de la Generalitat a Lleida, així com els 
interessos de demora relatius al retorn de taxes de publicació d’anuncis 
al DOGC; la disminució és a causa que en el exercici anterior s’hi va 
incloure la regularització dels interessos del cens emfitèutic, d’acord amb 
el sistema d’amortització que aplica el BBVA. 
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Contractació
Relació de contractes signats el 2011 

Contractes administratius i privats subscrits per l’Entitat al llarg del 2011:

COnTRACTES PRIVATS 

Adjudicats mitjançant procediment negociat sense publicitat

  Empresa Import contracte 

Expedient Objecte adjudicatària (s/IVA)

SE 25/10 Pòlisses d’assegurances de danys materials,  AXA Seguros 14.506,73 

 responsabilitat civil i obligatòria de vehicles de l’EADOP  Generales, SA 

COnTRACTES ADMInISTRATIUS 

Adjudicats mitjançant procediment negociat sense publicitat

  Empresa Import contracte 

Expedient Objecte adjudicatària (s/IVA)

SE 08/11 Servei de suport funcional i tècnic a la fase final del  Proveïdors de 25.423,72 

 projecte “Implantació del Portal Jurídic, processos  Coneixement, SL 

 de publicació i nova Base de Dades del DOGC”.  

SE 17/11 Sistema d’informació de gestió administrativa i comercial  ASNA Internacional, SL 41.990,50 

 de l’EADOP 

SE 18/11 Servei de manteniment del maquinari dels sistemes  Hewlett Packard 

 d’informació dels centres de processament de dades  Española, SL 31.900,00 

 de l’EADOP 

SE 20/11 Servei d’auxiliar de recepció Barna Porters, SL 32.718,00 

SE 23/11 Serveis d’adaptació dels sistemes d’informació  ID Grup, SA 58.500,00 

 d’elaboració del DOGC 

2.7
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Els imports expressats són sense IVA.

COnTRACTES DERIVATS D’ACORD MARC 

Expedient Objecte Empresa adjudicatària Import contracte

SE 24/10 Servei de neteja per a diverses dependències de Servinet, SL Lot1: 48.412; 

 l’EADOP, contractació derivada de l’Acord Marc   Lot 4: 11.928,80; 

 2009/5, Lots 1, 4 i 5.  Lot 5: 11.403,00;

SE 27/10 Serveis d’administració i monitoratge dels sistemes  UTE D3: Everis- 196.500,00 

 informàtics i suport a l’usuari de l’EADOP corresponent Unitronics-Castinfo 

 corresponent al  sublot D.3 de l’Acord marc 2008/12,  

 de serveis TIC.   

SE 32/10 Serveis de disseny, desenvolupament i implantació  SEIDOR, SA 387.400,00 

 de l’evolutiu del nou circuit del DOGC de l’EADOP,  

 corresponent al sublot A.2 de l’Acord marc 2010/3  

 de serveis TIC 

SU 33/10 Subministrament d’energia elèctrica per a les  Unión Fenosa Lot 3: 27.620,48 

 dependències de l’EADOP, contractació derivada  Comercial, SL 

 de l’Acord marc 2008/3, corresponent als lots 3 i 4. Iberdrola Generación, SAU Lot 4: 28.914,68 
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Seu i altres adreces 

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

Llibreria de la Generalitat a Barcelona
Rambla dels Estudis, 118
08002 Barcelona

Llibreria de la Generalitat a Girona
Carrer de Joan Maragall, 2
17002 Girona

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

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

Producció del DOGC

Difusió del DOGC

3.1

3.2
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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.

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

Totes tres versions tenen caràcter oficial. El DOGC s’estructura en sis 
seccions bàsiques:

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

El nombre de pàgines del DOGC publicades l’any 2011 ha estat de 
133.734, que representa un 29,36% de decrement respecte a l’any 
anterior. 

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

Evolució del nombre de pàgines del DOGC 
(Versió catalana i castellana) 

 2008 2009 2010 2011

Pàgines  190.964 195.812 189.344 133.734

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

  2009 2010 2011

Disposicions  6.840 7.477 5.999

Anuncis   25.617 24.537 19.550

Total  32.457 32.014 25.549

Variació   -1,36% -20,19

Evolució del volum de pàgines del DOGC 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Producció del DOGC

Anuncis
Al llarg de l’any 2011, s’ha tramitat la publicació de 19.550 anuncis al 
DOGC. El percentatge d’anuncis sobre el total de documents recollits 
al Diari Oficial es manté estable respecte a l’any anterior, i se situa en el 
76,5% dels documents publicats, mentre que la proporció de l’any 2010 
va ser del 76,6%. En relació amb la procedència dels textos per publicar, 
majoritàriament provenen de l’Administració local i de l’Administració de 
justícia.

Quant a l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació en la 
tramesa dels anuncis per part dels organismes emissors, el 99,97% dels 
textos inserits es reben telemàticament, i d’aquests, un 37,76% es reben a 
través de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes) i 
un 62,21%, a través de correu electrònic o la intranet de la Generalitat.

La recepció de textos en paper es tan sols el 2011 el 0,03% del total 
d’anuncis.

Sistema de recepció de textos 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió del DOGC 3.2
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 2011, el web del DOGC ha rebut 5.282.590 visites. 
Aquesta xifra representa una mitjana de 14.473 visites per dia amb un 
temps mitjà de consulta de 2 minuts. Durant el mateix període, el volum de 
pàgines vistes ha estat de 13.965.722, que impliquen una mitjana diària de 
38.262 pàgines.

Evolució de les visites al web del DOGC 

Evolució de les pàgines vistes del web del DOGC

 800.000

 700.000

 600.000

 500.000

 400.000

 300.000

 200.000

 100.000

 0
 gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

 3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

 1.500.000

1.000.000

  500.000

     0
 gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

2009

2010

2011

2009

2010

2011



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 201138

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió del DOGC

Activitat en les consultes al web del DOGC 

 2009 2010 2011

Visitants 3.091.187  3.419.931 2.791.077

Visitants nous  2.520.233  2.767.055 912.567

Visitants repetidors 570.954  652.876 1.865.074

   

Visites 6.368.531  6.172.827 5.282.590

Mitjana visites / dia 17.448  16.912 14.473

Temps mitjà de consulta 11’ 22’’ 9’ 40’’ 2’ 43’’

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

Dia amb més accessos 16.2.2009 22.3.2010 14.3.2011

   

Pàgines vistes 24.479.652  20.264.817 13.965.722

Mitjana pàgines vistes/dia 67.068 55.520 38.262

 
Com a visitants nous es comptabilitza la quantitat d’equips distints que, 

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

El servei de DOGC a la carta
El DOGC a la carta és un servei electrònic d’informació que s’ha prestat 
des de 2004 consistent en la possibilitat de rebre diàriament a la bústia de 
correu electrònic un missatge amb la informació del DOGC del dia segons 
les preferències assenyalades per l’usuari. El missatge conté els títols dels 
documents publicats i l’enllaç al text complet en format html.

Subscripcions del DOGC a la carta

  2008 2009 2010 2011

Subscriptors 119  263  246 195

Variació  121,01% -6,46% -20,73%

    

Facturació  10.883,24  10.899,99  12.554,27 5.423,39

Variació  0,15% 15,18% -56,80%

La Base de dades del DOGC

La Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, disposa que la Base de dades és un servei bàsic del DOGC i 
n’estableix la gratuïtat. 

Un dels objectius de la Base de dades del DOGC és facilitar l’accés 
estructurat a la informació publicada al Diari; per aquest motiu, es treballa 
diàriament en l’actualització de les dades documentals. La Base de dades, 
de caràcter jurídic, conté 12 camps d’informació, a més de la taula de 
vigències dels documents.

La consulta gratuïta del DOGC per Internet ha fet que aquest servei s’hagi 
especialitzat en cerques complexes que el ciutadà no aconsegueix en 
consultes senzilles per si mateix. El servei de consulta es pot sol·licitar per 
correu electrònic i telèfon.

La xifra de peticions d’informació dirigides a la Base de dades del DOGC 
va ser l’any 2011 de 752, de les quals 302 es van rebre a través de correu 
electrònic i 450 per mitjà de consulta telefònica.
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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 objectiu, l’Entitat ha desenvolupat 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.
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Portal Jurídic de Catalunya4
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. 

nombre de textos consolidats incorporats 2011

Lleis catalanes   268

Decrets   319

Normes estatals   87

Total   674

El Portal Jurídic de Catalunya és un projecte de la Secretaria del Govern, 
desenvolupat a través de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial, amb 
la participació del Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties 
Estatutàries, la Comissió Jurídica Assessora, el Departament de Justícia, 
el Gabinet Jurídic i la Direcció General d’Atenció Ciutadana. El projecte ha 
tingut el suport del Ministeri d’Indústria, Tecnologia i Ciència.
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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 no superar un 
decalatge màxim entre l’edició catalana i la castellana de 7 dies naturals; 
l’any 2009 ja es van complir els objectius, amb una diferència mitjana de 
publicació situada en 6,3 dies naturals, que l’any 2010 se situava en 6,39 
dies. Al llarg de 2011 aquest termini s’ha incrementat lleugerament fins a 
arribar als 8,47 dies. Els terminis de traducció per part de l’EADOP s’han 
mantingut en una proporció adequada: dels 2,6 dies laborables de 2009 
als 3,2 del 2010 i els 3,3 del 2011.

5
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Durant l’any 2011 s’han publicat 297 suplements de BOE en català, que 
han recollit 388 disposicions estatals traduïdes i un total de 6.606 pàgines 
en format digital. Pel que fa a les consultes al repositori de documents 
en català del web del BOE, el total d’accessos entre gener i desembre de 
2011 s’ha elevat fins a un nombre de 3.372.290. En aquest mateix període 
s’han consultat 1.705.313 arxius i s’ha comptabilitzat un total de 348.191 
visites.

Suplement en llengua catalana del BOE 

 2009 2010 2011

Suplements publicats 300  310 297

Nombre de disposicions estatals traduïdes 302  400 388

Pàgines traduïdes (format digital) 5.144  6.096 6.606

Termini de traducció (dies laborables) 2,64 3,21 3,32

Termini de publicació (dies naturals de desfasament  

en relació amb l’edició castellana) 6,31 6,5 8,47

Traducció de textos legals de l’Estat
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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 dels materials tècnics o de divulgació que els siguin útils per a 
l’exercici de les seves activitats i expressar i divulgar les polítiques i les 
actuacions del Govern.

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

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

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

D’altra banda, l’Entitat presta serveis editorials als departaments de la 
Generalitat i als organismes que en depenen.

A aquests efectes, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 
de Catalunya “té la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats 
que en depenen o que hi estan vinculats i que tenen la consideració de 
poders adjudicadors”, d’acord amb l’article 1.2 de la Llei 24/1987, del 
28 de desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

Publicacions
Activitat editorial 6.1
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Publicacions
Activitat editorial

D’altra banda, al llarg de l’any 2011, l’EADOP ha editat les publicacions 
pròpies següents:

Activitat editorial 

 2009 2010 2011

Llibres 3 — 5

Reimpressions 2 2 1

Publicacions periòdiques 23 26 23

Cartells — 2 —

 2009 2010 2011

Activitat editorial

Llibres
• Cos administratiu. Guia de remissions al cos auxiliar d’administració i als 

cossos especials. 7a. edició, abril de 2011. 565 pàg.  
ISBN 978-84-393-8737-4.

• Guia d’estudi per a l’accés a la Policia de la Generalitat- Mossos 
d’Esquadra. 6a. edició, febrer 2011. 296 pàg.  
ISBN 978-84-393-8709-1.

• Guia d’estudi per a l’accés a la Policia de la Generalitat- Mossos 
d’Esquadra. 7a. edició, setembre 2011. 296 pàg.  
ISBN 978-84-393-8773-2.

• Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
D’ús intern per als departament de la Generalitat, els organismes 
autònoms i les altres entitats que s’hi adscriuen. 2a. edició. 54 pàg.

• Indústria editorial 2.0: tendències, oportunitats i reptes davant la 
digitalització del llibre. 2a. edició. 80 pàg. ISBN 978-84-393-8806-7.
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Reimpressions
• Guia d’estudi per a l’accés a la Policia de la Generalitat – Mossos 

d’Esquadra. 1a reimp. de la 7a edició. 296 pàgines.  
ISBN 978-84-393-8773-2.

Butlletins, publicacions periòdiques, 
anuaris
• Butlletí electrònic Informatiu de publicacions, núm. 56 (11 de gener) a 

77 (29 de novembre). ISSN 2010-4932.
• Memòria de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 2010. 

Edició electrònica. ISSN 2013-9187.

Publicacions
Activitat editorial
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6.2
Serveis editorials
L’EADOP presta serveis de producció editorial als departaments 
i organismes de l’Administració de la Generalitat, amb l’objectiu 
d’optimitzar al màxim els recursos, tant materials com humans, dels 
equips propis de producció del DOGC. 

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

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

La coordinació de la producció editorial s’ha vist impulsada per l’Acord 
GOV/69/2011, de 26 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions 
d’execució dels serveis editorials en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat. Aquest Acord té per objecte racionalitzar i optimitzar els 
recursos propis donant compliment als principis que regeixen la política 
editorial de la Generalitat i contribuir a l’objectiu de contenció de la 
despesa i consolida el paper de l’EADOP com a mitjà propi i servei tècnic 
de l’Administració de la Generalitat, que pot exercir el dret preferent 
d’opció per a la realització del servei editorial sempre que ofereixi un preu 
inferior o igual al que consti en l’escandall de costos del projecte.

L’evolució dels serveis editorials per a departaments i per a ens i 
organismes que en depenen es reflecteix en el quadre següent:

Evolució dels serveis editorials per departament

  2009 2010 2011

Presidència 109  91  46 

Governació i Relacions Institucionals 20  37  5 

Economia i Coneixement 1  – 0 

Ensenyament 1  – 0 

Salut – 1  1 

Interior 27  16  23 

Territori i Sostenibilitat 18  26  6 

Cultura 72  44  51 

Agricultura, Ramaderia, Pesca,  

Alimentació i Medi Natural – 1  3 

Benestar Social i Família 1  10  3 

Empresa i Ocupació 0  3  2 

Justícia 1  2  – 

Altres 27  12  15  

Total 277  243  155 

Variació   -12,27% -36,21%

Publicacions
Serveis editorials
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Publicacions
Serveis editorials

Fruit de l’Acord GOV/69/2011 esmentat, l’EADOP ha exercit en 19 
projectes l’opció preferent d’exemció, amb una mitjana del 7,7% d’estalvi 
per als departaments.

Facturació de serveis editorials

L’import de la facturació anual en concepte de serveis editorials ha 
disminuït un 82,20% en relació amb l’any 2010.

Facturació per serveis editorials 

  2009 2010 2011

Facturació  2.711.764,76  4.026.273,67 692.612,13

Variació -56,77% 48,47% -82,80%

En aquesta tasca de prestació de serveis editorials, l’EADOP té l’objectiu 
de donar resposta a les demandes derivades de les darreres innovacions 
tecnològiques relacionades amb el sector editorial.

La utilització dels programaris més avançats, especialment els relacionats 
amb la compaginació de llibres, ha dut l’EADOP durant aquest exercici 
a aprofundir i conèixer les possibilitats en edició digital, per la qual cosa 
s’han organitzat accions de formació del personal que treballa en aquests 
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Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya6.3

Consell Editorial 
de la Generalitat de Catalunya

Funcions
El Consell Editorial de la Generalitat està adscrit al Departament de la 
Presidència i, d’acord amb l’article 44 del Decret 325/2011, de 26 d’abril, 
de reestructuració d’aquest Departament, té les funcions següents:

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

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

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

d)  Fer el seguiment periòdic de les publicacions programades.
e)  Impulsar una major participació del sector editorial privat en la coedició 

de llibres.
f)  Disposar de la informació sobre les produccions multimèdia 

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

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

Composició

Formen part d’aquest Consell:

•  Presidència: la persona titular de la Secretaria de Comunicació del 
Departament de la Presidència.

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

•  Vicepresidència segona: la persona titular de la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana i Difusió.

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

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

•  La persona titular de la Subdirecció General de Difusió de la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió.

•  La persona titular de la Subdirecció General de Coordinació de l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya.

•  Una persona designada per l’òrgan competent de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya.

•  Una persona designada per l’òrgan competent de l’Institut Ramon Llull.



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2011 53

Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

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

El Consell Editorial ha celebrat dues sessions plenàries al llarg de 2011. 
En la primera, de 6 de maig, s’informa entre d’altres punts de l’Acord de 
Govern GOV/69/2011 sobre l’execució de serveis editorials en l’àmbit 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i es presenten els 
informes sobre execució del pla editorial de 2010 i comercialització 
de publicacions. La segona reunió, en data 10 de juny, es dedica a 
la presentació dels plans editorials departamentals per a 2011. Els 
plans d’alguns departaments, especialment els més afectats per la 
reestructuració organitzativa de l’Administració de la Generalitat producte 
del canvi de Govern, resten pendents d’aprovació fins que no es compti 
amb una planificació tancada. Aquesta aprovació es realitza pel president 
del Consell Editorial el mes de juliol de 2011.

Durant l’any 2011, el Consell Editorial ha organitzat també per al personal 
dels serveis de publicacions, difusió i comunicació, l’activitat formativa 
següent:

Curs: Propietat intel·lectual i tecnologies de la informació.
Dates: 16, 23 i 30 de novembre de 2011.
Lloc: Barcelona, Edifici del carrer dels Gegants.
Assistents: 25 persones.

D’altra banda, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de 
la Generalitat de Catalunya organitzà la Jornada sobre edició digital 
a l’Administració, la informació de la qual és a la pàg. 59 d’aquesta 
Memòria.
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Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

Dades bàsiques de l’activitat editorial de 
la Generalitat
 

Desglossament  2010 2011 %

Llibres  811 399 -47,10%

Opuscles  347 258 14,70%

Publicacions periòdiques  417 580 -11,99%

Mapes  39 59 56,41%

Cartells  45 35 -15,56%

CD, CD ROM, DVD 44 31 -6,82%

Altres  190 134 -21,05%

Total  1.893 1495 -21,61%
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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 disposa de quatre llibreries pròpies a Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona, a més de la Llibreria en línia de la Generalitat.

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 
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Total

Llibreries Generalitat

Distribuïdor
 2009 2010 2011

Facturació per venda de publicacions de la Generalitat

 2009 2010 2011

Llibreries de la Generalitat 282.177,10 270.963,48 206.908,79

Distribuïdor 168.963,86 123.900,67 101.404,79

Altres 17.829,47 3.805,81 10.826,76

Total 468.970,43 398.669,96 319.140,34

Variació  -14,99% -19,95%

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

  2009 2010 2011

Barcelona 50.880  47.082 31.075

Variació -17,84% -7,46% -34,00%

       

Girona 11.892  14.397 8.855

Variació -27,02% 21,06% -38,49%

       

Lleida 9.914  8.572 4.359

Variació -17,22% -13,54% -49,15%

       

Tarragona 13.232  13.582 10.737

Variació -7,25% 2,64% -20,95%

En línia – 1.101 1.140

Variació – – 3,54%

Total 85.918 84.734 56.166

Evolució de les vendes a les llibreries de la Generalitat: 
articles venuts

 2009 2010 2011
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La Llibreria en línia de la Generalitat, el portal de compra electrònica de les 
publicacions editades dels departaments i organismes de la Generalitat, 
ha completat el 2011 el segon any sencer de funcionament amb un balanç 
positiu tant pel que fa al funcionament del servei com a l’acollida per part 
dels usuaris. La consolidació de la Llibreria en línia com a mecanisme de 
comercialització complementari a les llibreries de la Generalitat i la resta 
de punts de venda permet assolir els objectius de garantir una distribució 
sense limitacions geogràfiques ni temporals de les publicacions de la 
Generalitat.
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Difusió de publicacions
Per tal de donar a conèixer i promoure les publicacions de la Generalitat, 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions utilitza diversos 
canals: 

• Butlletí electrònic de novetats editorials Informatiu Publicacions. 
Distribuït quinzenalment amb el disseny corporatiu i a través del servei 
de butlletins de Gencat. Al llarg de 2011 se n’han distribuït 22 edicions 
(entre els números 56 i 77) i ha passat de 3.644 subscriptors a 3.899 a 
data 31 de desembre, amb un increment del 6,99%

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

• Llistes de distribució de correu electrònic. Es distribueix informació de 
forma segmentada sobre les noves publicacions a un total de setanta-
sis llistes de distribució de 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 de les Llibreries de la Generalitat. El mes d’abril les llibreries 
de Barcelona, Tarragona i Lleida posen en funcionament les seves 
pàgines corporatives de Facebook i s’afegeixen a la iniciativa que un 
any abans havia iniciat la llibreria de Girona. Aquest nou instrument 
de promoció i foment de la comunitat de compradors de publicacions 
registrava a 31 de desembre un total de 429 seguidors (Girona, 210; 
Barcelona 119; Tarragona, 56; Lleida, 44) procedents de 19 països 
diferents.

• Llibres Gencat, el bloc de les publicacions de la Generalitat. 
Coincidint amb la Diada de Sant Jordi veu la llum el bloc corporatiu 
de publicacions, 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. Entre abril i desembre de 2011 es registren 13.778 
visites, 26.758 visualitzacions i es publiquen un total de 34 articles.

6.5
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El nombre de consultes al web de Publicacions de la Generalitat ha estat el 
següent:

Web ‘‘Publicacions de la Generalitat’’ 

 2009 2010 2011

Pàgines vistes  226.835 199.493 125.697

Mitjana pàgines vistes/dia 621 547 344

Jornada sobre edició digital a l’Administració
Amb l’objectiu de plantejar i debatre sobre els canvis provocats en l’edició 
tradicional pel llibre electrònic en el marc de les publicacions oficials, 
l’EADOP va organitzar el 29 de novembre la primera Jornada sobre 
edició digital a l’Administració. Més de 200 responsables i tècnics de 
publicacions de la Generalitat i de la resta d’administracions catalanes van 
assistir a la trobada celebrada a l’auditori del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada, on van tenir ocasió d’escoltar les ponències de 
prestigiosos professionals de l’edició electrònica.



7
Avaluació de 
resultats 2011
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Avaluació de resultats 2011
L’Entitat ha continuat executant el Pla Director TIC 2008-2011 i es pot 
concloure que l’EADOP ha executat amb les limitacions de l’entorn el seu 
programa d’actuació i ha assolit els objectius fixats per a l’any 2011. 

El resultats assolits amb relació als objectius fixats són els següents:

1. Generalització dels tràmits electrònics i en línia per a, 
conseqüentment, reduir l’ús del paper en la tramitació 
administrativa.

Assolir el 100% de la implementació de les previsions incorporades al 
Decret 129/2010, de 21 de setembre
El Decret 355/2011, en modifica la disposició final segona i preveu 
l’entrada en vigor el 2 de gener de 2012 per la lletra g) dels articles 3.2 i 3.3 
i dels articles 4.2, 5 i 12. Durant l’any 2011 s’ha fet possible que per a 2012 
aquestes previsions siguin realitzades.

El Diari Oficial s’ha continuat publicant a la pàgina web abans de les 8 h 
del dia de la seva edició. Habitualment es publica passat uns minuts de les 
00.00 hores, llevat d’incidències tècniques.

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, ponderat per la quantitat de documents de cada 
tipologia. El resultat assolit ha estat de 4,64 dies naturals, inferior en un 
6,64% al de 2010. El termini previst per la Llei 2/2007, de 5 de juny, del 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és de deu dies hàbils. 

El percentatge de correccions d’errades al DOGC per incidències 
lingüístiques/documents és de 0,08% i és inferior en un 30,78% al valor de 
l’any anterior.

 

  Valor Valor Valor Desviació Variació 
InDICADORS  real previst real  2011  2011/2010 
 Unitat 2010 2011 2011 (real/previsió) (valors reals)

1 Publicació del DOGC a GENCAT, percentatge 100% 100% 100% 0% 0% 

 abans de les 8 hores de cada dia 

 que correspongui l’edició  

2 Termini mitjà de publicació al   numèric 4,97 <8 4,64 -42,00% -6,64% 

 DOGC   des de l’ordre d’inserció  

 de la Secretaria   de Govern o  

 des d’altres   administracions  

3 Nombre de correccions d’errades  percentatge 0,116% 0,20% 0,08%% -60,00% -30,78% 

 al DOGC per incidències 

 lingüístiques/documents tractats
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2. Ampliar i millorar els serveis de l’EADOP en l’àmbit jurídic, 
adaptant-los a les noves tecnologies per tal que aquests siguin 
més accessibles al conjunt de la ciutadania.

Incrementar en un 50% els serveis de l’EADOP en l’àmbit jurídic (Portal 
Jurídic de Catalunya).
Durant el 2011 s’han iniciat els treball per establir un servei d’alertes, 
consistent en definir una alerta personalitzada o bé, triar-ne una ja 
determinada per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions. 
També s’ha iniciat els treballs per poder oferir un servei de desar i 
subscriure’s a documents i cerques.

 

  Valor Valor Valor Desviació Variació 
InDICADORS  real previst real  2011  2011/2010 
 Unitat 2010 2011 2011 (real/previsió) (valors reals)

4 Serveis del DOGC  numèric 7 8 7 -12,50% 0,00%

5 Termini mitjà de retorn   numèric 3,21 4 3,329 -16,78% 3,71% 

 de textos traduïts al BOE  

  

Si bé en acabar l’any 2011 hi havia operatius 7 serveis del DOGC, estava 
en fase de proves l’aplicació DOGC.mobi que permet la consulta del 
DOGC del dia a traves de dispositius mòbils. Aquesta aplicació estarà 
operativa el primer trimestre de 2012.

El termini mitjà de retorn de textos traduïts al BOE (3,329 dies laborables), 
mesurat en dies de traducció i retorn al BOE per a la publicació, és inferior 
al previst de 4 dies laborables, si bé augmenta un 3,71% en relació al 
valor del 2010.

3. Ampliar i millorar els serveis de l’EADOP en l’àmbit de 
publicacions, adaptant-los a les noves tecnologies per tal que 
aquests siguin més accessibles al conjunt de la ciutadania.

Racionalitzar i coordinar la política editorial de la Generalitat establint les 
bases pel  seu seguiment.
Durant el 2011, s’ha promogut l’Acord GOV/69/2011, de 26 d’abril, pel qual 
s’estableixen les condicions d’execució dels serveis editorials en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, s’han realitzat dues reunions plenàries del 
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya (6 de maig i 10 de juny) en 
què s’han aprovat l’execució del Pla editorial 2010 i el Pla editorial 2011, i 
s’han portat a terme diverses accions de difusió (vegeu pàg. 58). 

També, com a una acció de coordinació editorial, s’ha organitzat amb 
èxit la Jornada sobre edició digital a l’Administració (29.11.2011), ja 
esmentada (pàg. 59).
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  Valor Valor Valor Desviació Variació 
InDICADORS  real previst real  2011  2011/2010 
 Unitat 2010 2011 2011 (real/previsió) (valors reals)

6 Nombre pàgines/hora   numèric 5,6 3 3,95 31,67% -29,46% 

 correcció originals  

 serveis editorials   

7 Nombre pàgines/hora   numèric 4 2 3,24 62,00% -19,00% 

 post-edició originals  

 serveis editorials   

8 Nombre de serveis   numèric 243 225 155 -31,11% -36,21% 

 editorials produïts  

9 Pressupostos aprovats /   percentatge 95,45% 60% 81,66% 36,10% -14,45% 

 pressupostos lliurats  

10 Nombre de subscriptors   numèric 3690 2.500 3.899 55,96% 5,66% 

 al butlletí electrònic  

11 Nombre de productes venuts  numèric 693 2.000 746 -62,70% 7,65% 

 a través de la llibreria virtual  

 
El nombre de pàgines/hora correcció originals en serveis editorials 
aconseguida el 2011 és de 3,95 pàgines/hora, valor que supera la previsió 
per aquest any i empitjora en un -29,46% la producció de l’any 2010. 

La xifra de pàgines/hora de post-edició d’originals en serveis editorials és 
de 3,24 pàgines/hora i no assoleix la previsió per aquest any i empitjora 
un 19,00% la producció de l’any 2010. Cal tenir en compte a l’hora 
d’interpretar aquest indicador i l’anterior la disminució del nombre de 
documents publicats al DOGC, que ha estat del 20,19% en referència a 
2010.

El nombre de serveis editorials produïts disminueix en referència als 
produïts el 2010: és inferior en un 31,11% a les previsions per a 2011 i 
inferior al valor assolit el 2010. Cal tenir en compte l’efecte de la crisi en 
la contenció de despeses en els Pressupostos de la Generalitat, que ha 
afectat els encàrrecs de serveis editorials que efectuen els departaments.

El percentatge de pressupostos aprovats sobre pressupostos lliurats 
disminueix un 14,45% en referència al valor de 2010.

El volum de subscriptors al butlletí electrònic s’ha incrementat fins a 3.899 
persones, superant els de 2010 i millorant també el valor previst per al 
2011 en un 5,66%.

El nombre de productes venuts a través de la Llibreria en línia ha 
augmentat un 7,65% en relació amb 2010, si bé encara no s’assoleixen 
les previsions establertes en fixar aquest indicador, que es podrien 
considerar excessivament optimistes. 
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Principals objectius 2012
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 del serveis editorials, adaptant-los a les noves tecnologies 
per fer-los més accessibles.

1. Incrementar entre un 70-75% els serveis de l’EADOP en l’àmbit jurídic 
(Portal Jurídic).

2. Racionalitzar i coordinar la política editorial de la Generalitat establint 
les bases pel seu seguiment mitjançant l’impuls de la coedició.

Principals objectius 2012




