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Presentació
L’activitat de l’EADOP es desenvolupa d’acord amb els objectius 
estratègics i operatius definits pels eixos del Pla de Govern i detallats 
a les memòries de programes dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, juntament amb les previsions compreses a l’Acord de Govern 
de 20 de novembre de 2012, pel que s’aproven el contracte programa 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma 
del Diari oficial i de Publicacions i el conveni marc per a la prestació de 
serveis editorials i comercialització de publicacions que efectuï aquesta 
per compte de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i dels ens, 
els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, per 
al període 2013-2015.

Per a 2015 els objectius estratègics i operatius eren els següents:

•	 Millorar	l’eficiència	i	impulsar	la	utilització	dels	mitjans	electrònics	i	
en línia en la contractació pública, en la tramitació administrativa i 
en la gestió d’iniciatives que se sotmeten a l’aprovació del Govern.  
(OE2.4)

•	 Ampliar	i	millorar	els	serveis	de	l’EADOP,	en	l’àmbit	de	la	publicació	
oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya així com en l’àmbit 
de les publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a les noves 
tecnologies per fer-los més accessibles (OE2.5)

Els aspectes més rellevants de la gestió de 2015, a grans trets, són els 
següents:

•	 Continuïtat en la reducció del dèficit de l’entitat

 L’any 2014 el dèficit pressupostari va ser inferior a les despeses que 
haurien d’haver anat a càrrec del pressupost d’altres organismes. El 
2015 el resultat és pràcticament equilibrat tot i incloure les despeses 
de 2015 d’aquesta naturalesa. 

 Quant als ingressos per activitats pròpies de l’Entitat augmenten 
un 1’70% respecte a l’exercici anterior. Els ingressos per 
publicació d’anuncis al DOGC i prestació de serveis editorials, 
que conjuntament representen el 99%, augmenten un 1’87% i 
un 5,06% respectivament en referència a 2014. D’altra banda, la 
comercialització de les publicacions de la Generalitat disminueix un 
37’50%. També disminueixen les aportacions de la Generalitat, en 
incloure el 2014 una transferència per operacions institucionals que 
no ha existit l’any 2015.

 Pel que fa a despeses de personal, l’estalvi de les retribucions de 
quatre places corresponents a personal que presta els seus serveis 
a altres organisme ve compensat per les transferència que se’ls ha 
efectuat.

Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, Memòria 2015
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 Pel que fa a les despeses de béns corrents i de serveis, hi ha un 
estalvi en referència a 2014, bàsicament en despeses de materials i 
serveis d’edicions de commemoració institucional.

•	 Principals actuacions

– En l’àmbit pressupostari, d’acord amb el que estableix l’article 44 
“taxes amb tipus de quantia fixa” de la Llei 2/2015, de l’11 de març, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, les 
taxes per a la publicació d’anuncis al DOGC s’incrementen amb un 
coeficient d’1,05 sobre la quantia de l’any 2014. Aquest augment 
no va entrar en vigor fins al 14 de març de 2015.

– Pel que fa al circuit de publicació del DOGC, s’han desenvolupat 
un seguit d’actuacions tècniques a l’aplicació CQ5 (eina de 
gestió de correus, optimització de la integració amb plataformes 
externes, millores en l’ús del gestor de continguts, adaptacions 
tecnològiques per a l’adaptació del DOGC als canvis 
departamentals derivats de la nova legislatura, etc). 

– És rellevant l’impacte de la Llei estatal 15/2014, de 16 de setembre, 
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, en vigor des de l’1 de juny de 2015. Aquesta llei 
modifica, entre d’altres, l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
de procediment administratiu comú, i obliga a publicar totes les 
notificacions dels actes i resolucions administratives, mitjançant 
anunci al BOE, establint amb caràcter facultatiu la publicació en 
altres butlletins. D’altra banda, modifica també l’article 112 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i estableix 
l’obligatorietat de la publicació al BOE, eliminant l’opció de 
publicar en els butlletins propis segons l’àmbit territorial.

 L’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix 
el requisit de publicació de les lleis de Catalunya en el DOGC, 
i l’article 68.5 disposa que hi siguin publicats els actes, les 
disposicions generals i les normes que emanen del Govern  o de 
l’Administració de la Generalitat. 

 A tal efecte, es va aprovar l’Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, 
sobre la publicació dels anuncis de notificació en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6885, de 4 de juny 
de 2015) segons el qual l’EADOP actua com a organisme únic 
autoritzat per a la tramesa de les esmentades notificacions a 
l’Agència Estatal del BOE.

 L’EADOP ha implementat, juntament amb l’AOC, una nova 
funcionalitat en el “Servei de publicació al DOGC” d’Eacat, i està 
realitzant les adequacions tecnològiques necessàries per poder fer 
les trameses de documents de forma automàtica al BOE.

– En referència al Portal del DOGC, la migració a final de desembre 
de 2014 dels portals de l’EADOP al nou gestor corporatiu de 
continguts GECO+ ha comportat durant l’any 2015 algunes 
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incidències importants, entre elles la davalla en el rendiment, que 
ha obligat a realitzar un projecte de refactorització per recuperar 
nivells de serveis anteriors. Aquest projecte ha acabat a final de 
2015. 

 Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, s’ha formulat una proposta perquè l’Administració de 
la Generalitat doni compliment a les previsions d’aquesta llei 
mitjançant el Portal Jurídic de Catalunya, oferint la informació 
relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica que 
l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de 
transparència.

 En l’àmbit de la comercialització de publicacions, a finals 
de gener de 2015 es va enllestir el projecte de migració que 
permet gestionar tant el catàleg com la comercialització de les 
publicacions de la Generalitat amb una nova aplicació i tancar, 
consegüentment, el servidor AS400 de l’Entitat.

•	 Pròrroga del Contracte programa i del Conveni marc 2013-2015
 En una situació de govern en funcions i previsible pròrroga 

pressupostària, el Consell d’Administració de l’Entitat, en la sessió 
de 27 de novembre de 2015, va proposar la pròrroga del Contracte 
programa i del Conveni marc 2013-2015 fins que no s’aprovi el nou 
Contracte programa i conveni marc. El Govern de la Generalitat així 
ho aprovà per Acord del Govern de 22 de desembre de 2015.

•	 Auditoria
 En data 29 d’abril de 2016, es rep l’informe d’auditoria financera de 

l’exercici de 2015 que es lliura, conjuntament amb la presentació de 
comptes al Consell d’Administració, el mateix 29 d’abril.
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Missió
En l’àmbit jurídic, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 
(EADOP) té per missió, d’una banda, la publicació oficial, mitjançant el 
DOGC, de les lleis de Catalunya i les normes, les disposicions de caràcter 
general, els acords, les resolucions, els edictes, les notificacions, els 
anuncis i els altres actes del Parlament, del Govern, de l’Administració de 
la Generalitat, de l’Administració de justícia i d’altres administracions, ens 
i organismes públics, i també anuncis de particulars en els supòsits en què 
ho determini l’ordenament jurídic. D’altra banda, és missió de l’EADOP 
contribuir al coneixement i la difusió del dret vigent aplicable a Catalunya.

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

Objectius
El objectius estratègics i operatius de l’EADOP proposats per a l’any 2015 
són els següents:

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

1. Posar a disposició dels departaments, en funció de les seves 
necessitats, els models de documents que es publiquen amb més 
freqüència al DOGC 

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

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

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

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

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

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

Missió i objectius 2015 1
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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, de creació de l’Entitat i el Decret 
215/2000, de 26 de juny, de desplegament de la Llei, en determinen les 
funcions, el règim de personal i els recursos propis.

Per Acord del Govern de 20 de novembre de 2012 va ser aprovat el quart 
Contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i l’EADOP i el Conveni marc per a la prestació de serveis editorials i 
comercialització de publicacions que efectuï aquesta entitat per compte 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels 
ens, els organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats, 
ambdós amb un període de vigència de l’1 de gener de 2013 al 31 de 
desembre de 2015. 

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

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

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

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

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

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

2.1Estructura, organització i recursos
Funcions i marc legal
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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	28/2016,	de	19	de	gener,	de	reestructuració	del	Departament	de	
la Presidència

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

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

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

•	 Resolució	PRE/2846/2014,	de	15	de	desembre,	per	la	qual	es	prorroga	
el	sistema	per	sol·licitar	l’acreditació	a	la	Xarxa	de	Llibreries	Acreditades	
de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2016

•	 Acord	del	Govern	de	22	de	desembre	de	2015	pel	qual	s’autoritza	la	
pròrroga del Contracte programa i el conveni marc 2013-2015

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

2. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

•	 Llei	orgànica	6/2006,	de	19	de	juliol,	de	reforma	de	l’Estatut	
d’autonomia de Catalunya. Articles 65 i 68 sobre la publicació de les 
lleis, els actes, les disposicions generals i les normes.

•	 Llei	6/2015,	del	13	de	maig,	d’harmonització	del	Codi	Civil	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/192/2015,	de	29	de	desembre,	pel	qual	es	complementa	
l’Acord GOV/77/2015, de 2 de juny,sobre la publicació dels anuncis de 
notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en relació 
amb la publicació de les convocatòries de subvencions.

•	 Acord	GOV/77/2015,	de	2	de	juny,	sobre	la	publicació	dels	anuncis	de	
notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

Estructura, organització i recursos
Funcions i marc legal 
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•	 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”.

•	 Llei	19/2014,	del	29	de	desembre,	de	transparència,	accés	a	la	
informació pública i bon govern. Article 63 “Simplificació i consolidació 
normativa”, apartat 2.

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	28/2016,	de	19	de	gener,	de	reestructuració	del	Departament	de	
la Presidència

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

•	 Normativa	editorial	per	a	l’Administració	de	la	Generalitat,	aprovada	pel	
Ple del Consell Editorial el 30 de març de 2009

•	 Acord	del	Govern	de	26	de	gener	de	1993,	de	creació	del	Consell	
Editorial de la Generalitat de Catalunya.

Estructura, organització i recursos
Funcions i marc legal
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Organigrama

2.2

Direcció General Subdirecció General 
del Diari Oficial i 
d’Administració

Subdirecció General 
de Publicacions

Àrea de Tecnologies 
de la Informació i les 
Comunicacions

Àrea de Contractació, 
Patrimoni i 
Documentació

Servei de Recursos 
Humans i Règim Interior

Àrea de Gestió  
Econòmica

Àrea de Publicació 
Oficial

Àrea de Producció i 
Serveis Editorials

Àrea Comercial

Àrea de Coordinació 
Editorial

Servei d’Anàlisi  
i Difusió Jurídica

 

Unitat de Gestió de 
Documents

Unitat de Serveis 
Lingüístics

Estructura, organització i recursos
Organigrama
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Òrgans de govern
Són òrgans de govern de l’Entitat:

1. El Consell d’Administració, que a 31.12.2015 estava format per:

 Presidència Jordi Baiget i Cantons
   Secretari del Govern
   
 Vicepresident Ignasi Genovès i Avellana
   Director general d’Atenció Ciutadana i Difusió

 Vocal  Jaume Domingo i Planas
  i secretari Director general de l’Entitat Autònoma 
   del Diari Oficial de Publicacions

 Vocals M. Dolors Feliu i Torrent
   Directora general de Serveis Consultius 
   i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic
 
	 		 Xavier	Uriós	i	Aparisi
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament 
   de Governació i Relacions Institucionals

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

   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.

2.3Estructura, organització i recursos
Òrgans de govern
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d) Aprovar les despeses i contractacions que superin el límit atribuït pel 
mateix Consell d’Administració a la direcció de l’Entitat, als efectes del 
que estableix l’article 11 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut 
de l’empresa pública catalana.

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

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

2. La Direcció General és nomenada i separada pel Govern de la 
Generalitat i té assignades les funcions següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

Aquest càrrec ha estat ocupat durant l’any 2015 per Jaume Domingo  
i Planas 

Prorroga del Contracte programa i del Conveni marc 2013-2016

En una situació de govern en funcions i previsible pròrroga pressupostària, 
el Consell d’Administració de l’Entitat, en la sessió de 27 de novembre de 
2015, va proposar la pròrroga del Contracte programa i del Conveni marc 
2013-2015 fins que no s’aprovi el nou Contracte programa i conveni marc. 
El Govern de la Generalitat així ho aprovà per Acord del Govern de 22 de 
desembre de 2015. 

Estructura, organització i recursos
Òrgans de govern
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Comissió de seguiment del Contracte programa 2013-2015

D’altra banda, el Contracte programa entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i l’EADOP per al període 2013-2015, a la seva 
clàusula desena, preveu una Comissió de seguiment que es va reunir el 
dia 31 de juliol de 2015. En aquesta sessió es va aprovar  l’informe sobre 
l’aplicació del Contracte programa 2013-2015, elaborat per l’Entitat, que 
incloïa: 

•	 Informe	sobre	l’aplicació	del	Contracte	programa	i	presentació	dels	
indicadors de seguiment a 30.6.2015.

•	 Pressupost	2015
•	 Línies	generals	de	la	proposta	del	Contracte	programa	2016-2018.

Estructura, organització i recursos
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Recursos tecnològics i innovació
Les actuacions realitzades en l’àmbit de les tecnologies de la informació 
i les comunicacions s’han centrat en l’adequació dels sistemes 
d’informació a les directrius de l’Entitat, així com en continuar l’adaptació 
al nou model de gestió de les TIC de la Generalitat de Catalunya, impulsat 
pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya (CTTI).

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

Publicació i difusió del DOGC
•	 Nou	circuit	del	DOGC:gestiona	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.

– El projecte es va posar en marxa l’any 2013, d’acord amb les 
directrius establertes de simplificació de processos i donà com 
a resultat eficiències clarament quantificables, ja apuntades a la 
Memòria 2014.

– El 2015 s’han realitzat els evolutius següents del Nou circuit del 
DOGC:
–  Notificacions BOE: d’acord amb la nova normativa europea, 

determinades notificacions han de publicar-se al tauló d’anuncis 
TEU (Tablón Edictal Único) del BOE. S’han definit i desenvolupat 
una sèrie d’evolutius per gestionar la publicació simultània al TEU 
i al DOGC. S’han estructurat en tres fases, per acomplir la data 
d’entrada en vigor (1 de juny de 2015) i adaptar-nos al ritme de 
desenvolupament tant de la plataforma EACAT com del propi TEU.
 Fase 1A: Canvis mínims per identificar les notificacions amb 

doble publicació, deixant la resta d’accions manuals.
 Fase 1B: Incorporació de totes les dades i fluxos per tractar 

aquestes notificacions. Publicació semi-manual.
 Fase  2: Integració amb EACAT i TEU automatitzada.

– Gestió de correus: millores en la gestió, emmagatzemament i 
esborrat dels correus d’entrada, que contenen documents a ser 
publicats. 

– Eines d’edició: millora en les funcions de les eines d’edició de 
documents.

– Interfases amb sistemes departamentals, de forma que aquestes 
enviïn documents al Nou circuit del DOGC, a través de la plataforma 
EACAT:
– Sistema de Gestió d’Eleccions del Departament de Governació.
– Sistema de Gestió del Trànsit del Servei Català de Trànsit.

Estructura, organització i recursos
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•	 Portal	del	DOGC:

 El 2015 s’han dedicat molts esforços a millorar el rendiment del Portal, 
en especial pel que fa a l’accés a documents grans i al resultat de 
les cerques. S’han millorat les condicions de seguretat i protecció de 
dades personals en les visites des de Internet i s’ha tancat el Portal 
vell del DOGC (al qual encara hi havia cert tràfic des dels link d’algunes 
webs i Intranets).

– El 2015 s’han realitzat els evolutius següents del Portal del DOGC: 
 –  Procés de re-factorització dels Portals (millora de rendiment).
 –  Encriptació de passwords.

–  Control de la Indexació per part dels cercadors que operen a 
Internet.

Per necessitats dels portals, s’ha realitzat els evolutius següents
relacionats amb l’aplicació de Repositori Únic:

– Ordre del thesaurus “Recull normativa” (actualment el fa servir 
TES): ordenar-lo de manera no alfabètica, per tal que un mateix 
Tesaurus es pugui mostrar tant des del Portal Jurídic com des del 
portal del Departament, amb ordenacions diferents.

– Ampliació a més d’un encapçalament per Organisme, funció 
necessària en cas de reorganització departamental (és a dir, en cas 
de creació d’un nou Departament o de canvi en l’adscripció d’un 
Organisme a un Departament).

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

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

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

 Els principals evolutius realitzats durant l’any 2015 han estat:
– Ampliació de funcionalitats per a la Comissió Jurídica Assessora: 

Creació d’un webservices per intercanvi d’informació.
– Finalització de la càrrega retrospectiva de dictàmens. 
– Millora de la navegació en quant al redireccionament entre les 

versions catalana i castellana d’un document.

Gestió editorial
•	 Gestió	de	Catàleg	i	Comercialització	Editorial	(Edisoft),	aplicació	

implantada el 2014:
– Incorporació de dades catalogràfiques específiques.

Estructura, organització i recursos
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– Ampliació de les funcions de cerca.
– Migració de factures històriques des de l’AS400 (aquest sistema va 

ser substituït a finals de 2014).
– Extracció dels fons venal en format SINLI.

•	 Llibreria	en	línia	de	la	Generalitat:
– Interfase entre Edisoft i la Llibreria en línia, per assegurar la 

consistència del Catàleg de Publicacions.
– Incorporació de les revistes i butlletins a la Llibreria en línia.
– Millores en l’entorn de navegació segur.

•	 S’han	realitzat	tasques	de	manteniment	correctius	de	l’aplicació:
– Registre de publicacions del Consell Editorial.

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), vehiculades a través del Departament 
d’Economia i Coneixement.

•	 Al	sistema	de	facturació	(SAP	Facturació),	s’han	fet	petits	evolutius	
relatius a l’enviament de correus i la impressió de la factura. 

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

procés de confecció del DOGC, d’acord amb la norma ISO 22301. 
– Manteniment de la documentació dels processos i procediments 

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

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

•	 L’any	2015	s’ha	aconseguit	baixar	els	costos	recurrents	de	les	TIC,	
gràcies a les substitucions i baixes de sistemes realitzades l’any 2014.

•	 L’any	2015	ha	estat	el	tercer	de	la	implantació	del	nou	model	TIC	
impulsat des del CTTI. En aquest sentit, les tasques més importants per 
part de l’Àrea TIC han estat:
– Seguiment exhaustiu de les tasques dels proveïdors i coordinació de 

les seves actuacions.
– Adequació a les eines i els mètodes marcats pel CTTI: Gestió 

d’incidències a través del programari Remedy, eina del Servei 
d’Atenció a l’Usuari (SAU) corporatiu, compartit per tots els 
proveïdors.

– Coordinació creixent amb l’Àrea TIC del Departament de 
Presidència.

Estructura, organització i recursos
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•	 Millora	del	rendiment	del	Portal	Jurídic	i	Portal	DOGC:	
– Coordinació de les tasques dels proveïdors d’aplicacions i de CPD, 

conjuntament amb el Centre de Serveis Crítics, per tal d’analitzar 
el rendiment dels Portals. Com a resultat d’aquesta diagnosi, s’ha 
plantejat un evolutiu de millora de rendiments dels Portals.

•	 Transformació	des	del	CPD	de	l’EADOP	cap	al	CPD2	corporatiu:
– Anàlisi de la transformació, tasques prèvies i planificació de la 

transformació, que es durà a terme al llarg de 2016.

•	 Participació	activa	en	l’elaboració	de	consultories	i	informes	impulsats	
per l’Àrea Client del CTTI:

–  Processos crítics: Revisió de les sondes per a totes les aplicacions 
crítiques.

–  Auditoria preventiva de Serveis bàsics.
–  Memòria trimestral i Informes de seguiment

Estructura, organització i recursos
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Recursos humans
La plantilla de l’Entitat a 31.12.2015, la formen 59 persones (64 al 
tancament de l’any anterior), la major part de les quals són personal 
laboral de caràcter tècnic. La distribució és la següent:

Dotació 2015

Distribució de la plantilla per grups professionals

Grup   Dotació Homes Dones

A   44 17 27

C   14 3 11

E   1 0,25 0,75

Total   59 20,25 38,75

Les dades decimals fan referència a un lloc de treball amb jubilació 
parcial, un quart es cobreix amb una persona i les tres quartes parts 
restants, amb un altra.

Evolució de la plantilla

2.5 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 20 de novembre de 2012, es van aprovar 
el Contracte programa i el Conveni marc per a la prestació de serveis 
editorials i de comercialització de publicacions que efectuï l’Entitat per 
compte de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els ens, els 
organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats, per al 
període 2013-2015.

El 2015 s’ha elaborat la proposta de Contracte programa per al trienni 
2016-2018 que permeti millorar els serveis i consolidar el finançament de 
l’Entitat, d’acord amb el plantejament presentat i aprovat per la comissió 
de seguiment del contracte programa, en la sessió de 31 de juliol. Això 
no obstant, atès l’escenari pressupostari que es va produir, el Consell 
d’Administració de l’Entitat, en la sessió de 27 de novembre de 2015, va 
proposar la pròrroga del Contracte programa i del Conveni marc 2013-
2015 fins que no s’aprovi el nou Contracte programa i Conveni marc. El 
Govern de la Generalitat així ho aprovà per Acord del Govern de 22 de 
desembre de 2015.

També s’ha proposat un Conveni marc per al trienni 2016-2018 amb les 
línies generals basades en els principis de simplificació i clarificació del 
procés d’encàrrec de serveis editorials i del serveis vinculats al Portal 
Jurídic de Catalunya i d’adequació de les tarifes amb noves unitats de 
valoració. 

Amb aquests plantejaments es pretén assegurar la continuïtat financera 
de l’Entitat durant el trienni 2016-2018, que permetrà dur a terme els 
objectius i les activitats que s’han descrit per donar un millor servei a la 
ciutadania i a l’Administració.

L’Entitat es finança amb els ingressos generats per:

•	 Les	taxes	per	la	publicació	d’anuncis	oficials	al	DOGC.	La	Llei	5/2012,	
de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, modifica 
la taxa per a la publicació d’anuncis al DOGC no sotmesos a exempció 
per la normativa vigent i estableix una quantitat fixa, independent de 
l’extensió del document. La Llei 2/2014, del 27 de gener, modifica el 
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya; en 
concret l’article 1.2-7, en referència a la supressió de la bonificació 
del 10% en el cas que la sol·licitud d’inserció al Diari Oficial es faci per 
mitjans telemàtics.

Estructura, organització i recursos
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•	 Els	ingressos	per	venda	de	publicacions	pròpies	i	de	publicacions	de	
l’Administració de la Generalitat a través del distribuïdor oficial i de la 
Llibreria en línia de la Generalitat.

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

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Ingressos

    2011 2012 2013 2014 2015

DOGC   3.548.519,20 3.280.781,42 3.294.819,13 3.843.923,24 3.886.127,89

Publicacions   1.341.106,59 880.158,01 719.091,62 891.957,99 942.196,27

Altres béns i serveis   223.123,04 107.359,15 0,00 0,00 0,00

Total   5.112.748,83 4.268.298,58 4.013.910,75 4.735.881,23 4.828.324,16

Variació   –54,38% –16,52% –5,96% 17,98% 1,95%

Pressupost
Els criteris adoptats en l’elaboració del pressupost 2015 van ser els 
següents:

•	 Establiment	d’un	nou	canal	d’ingressos	amb	la	publicació	al	Portal	dels	
dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, integració dels serveis 
del Portal Jurídic per part dels departaments de la Generalitat per oferir 
normativa consolidada de manera automatitzada i la incorporació de 
publicitat als portals.

•	 Reducció	de	l’espai	d’emmagatzematge	de	publicacions	de	la	
Generalitat amb la Catalogació del fons de publicacions de la 
Generalitat.
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•	 Adequació	i	dimensionament	dels	recursos	informàtics	gestionats	pel	
CTTI, adaptant-los a les necessitats de l’EADOP. Aquesta actuació 
comporta: supressió de l’AS400, supressió del servei Akamai, supressió 
del Portal antic del DOGC i adequació de les despeses d’acord amb els 
llocs de treball existents.

•	 Reassignació	de	personal	de	l’EADOP	per	aconseguir	una	plantilla	
adequada a les seves necessitats. El traspàs definitiu de personal de 
l’EADOP durant el 2014 té els seus efectes pressupostaris el 2015.

•	 Altres:	gestions	amb	la	Direcció	General	de	Patrimoni	per	tal	de	
compartir l’espai que ocupa la seu de l’EADOP i possibilitat de cessió 
del cens emfitèutic del local que l’EADOP té a Lleida. 

Comparació dels pressupostos

Pressupost ingressos  2014 2015 Variació

III Taxes i altres ingressos 4.916.898 4.971.689 1,11%

IV Transferències corrents 10 10 0,00%

V Ingressos patrimonials 5.000 5.000 0,00%

VII Transferències de capital 10 10 0,00%

VIII Variació actius financers 15.000 15.000 0,00%

Total  4.936.918 4.991.709 1,11%

Pressupost despeses  2014 2015 Variació

I Remuneracions del personal 3.080.000 3.203,000 3,99%

II Despeses de béns corrents  
 i serveis 1.800.522 1.733.262 –3,74%

III Despeses financeres 14.611 13.661,62 –6,50%

IV Transferències corrents 10 10 0,00%

VI Inversions reals 26.775 26.775,38 0,00%

VIII Variació actius financers 15.000 15.000 0,00%

Total  4.936.918 4.991.709 1,11%

Pressupost d’ingressos

•	 Taxes	i	altres	ingressos:	es	preveu	un	increment	dels	ingressos	per	
la publicació d’anuncis al DOGC per l’aplicació durant tot l’any de 
l’eliminació de la bonificació i increment de la taxa de quantia fixa 
prevista al pressupost, així com una reducció dels ingressos per venda 
de publicacions i per la prestació de serveis editorials. D’altra banda, es 
preveu un augment dels ingressos pels serveis de traducció i adequació 
de textos, pels serveis de correcció del DOGC per encàrrec dels 
departaments i s’inclouen els ingressos per la prestació de nous serveis 
del Portal Jurídic de Catalunya.

•	 Transferències	corrents	i	de	capital:	no	se’n	preveuen.

•	 Ingressos	patrimonials:	es	mantenen	pel	mateix	import.

Estructura, organització i recursos
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Pressupost de despeses

•	 Remuneracions	de	personal:	s’han	reduït	2	places.	En	aquest	
pressupost s’inclouen quatre places de personal que presta els seus 
serveis al departament. S’inclouen també dues pagues extraordinàries.

•	 Despeses	de	béns	corrents	i	serveis:	es	preveu	una	reducció	de	
la compra de mercaderies, d’acord amb la previsió de vendes de 
publicacions, una reducció del programa editorial i una reducció 
en l’arrendament dels contenidors de publicacions. Pel que fa a les 
despeses TIC s’inclou una plurianualitat de 950.000 €, de manera que 
per tal de finançar les despeses addicionals que el CTTI assigna a 
l’Entitat es preveu que l’EADOP rebi una transferència de crèdit.

•	 Despeses	financeres:	es	preveu	una	reducció,	d’acord	amb	les	
despeses liquidades.

•	 Transferències	corrents:	no	se’n	preveuen.

•	 Inversions	reals:	es	mantenen	pel	mateix	import,	que	es	correspon	
únicament amb la pensió del cens emfitèutic constituït sobre l’edifici 
que l’EADOP té a Lleida.

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics
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Estats financers
Balanç a 31.12.2015

Actiu 2015 2014

A) Actiu no corrent  1.334.411,36 1.623.925,40 

 I Immobilitzat intangible 133.331,87 405.252,28

 II Immobilitzat material 1.201.032,88 1.218.626,51

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

 B) Actiu corrent 4.708.654,23 5.036.083,26

 II Existències 107.355,26 153.286,86

 III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.505.849,08 2.115.015,07

 VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.095.449,89 2.767.781,33

 

Total actiu (A+B) 6.043.065,59 6.660.008,66

Patrimoni net i passiu 2015 2014

 A) Patrimoni net 4.389.767,66 4.650.555,13

 A-1) Fons propis 4.285.604,35 4.543.169,56

 I Fons patrimonial  3.234.064,22 3.234.064,22

   Patrimoni 3.234.064,22 3.234.064,22

 II  Patrimoni lliurat en cessió  –510.232,46 –510.232,46

   Patrimoni lliurat en cessió –510.232,46 –510.232,46

 V Resultats d’exercicis anteriors 1.819.337,80 2.823.276,10

   Romanent 1.819.337,80 2.823.276,10

 VII Resultat de l’exercici –257.565,21 –1.003.938,30

 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 104.163,31 107.385,57

 B) Passiu no corrent 290.897,11 317.549,13

 II Deutes a llarg termini 290.897,11 317.549,13

   Deutes amb entitats de crèdit 290.897,11 317.549,13

 C) Passiu corrent 1.362.400,82 1.691.904,40

 III Deutes a curt termini 33.107,03 32.663,55

   Deutes amb entitats de crèdit 26.652,02 25.667,67

   Altres passius financers  6.455,01 6.995,88

 V Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.329.293,79 1.659.240,85

   Proveïdors 431.974,44 441.976,45

   Altres creditors 897.319,35 1.217.264,40

Total patrimoni net i passiu (A+B+C) 6.043.065,59 6.660.008,66

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics
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Compte de pèrdues i guanys

  Operacions continuades 31.12.2015 31.12.2014

  Import net de la xifra de negocis 4.816.301,72 4.735.881,23

  Variació d’existències de productes acabats    

  i en curs de fabricació –38.392,24 –52.230,61

  Aprovisionaments –717.795,56 –1.041.891,65

  Altres ingressos d’explotació 1.257.572,28 1.807.175,98

  Despeses de personal –2.697.223,23 –2.834.795,31

  Altres despeses d’explotació –2630857,46 –2.701.544,45

  Amortització de l’immobilitzat –289514,04 –1.088.706,77

  Imputació de subvencions d’immobilitzat    

  no financer i altres 3.222,26 185.089,24

  Altres resultats 51.779,67 1.754,91

A)  Resultat d’explotació  –244.906,60 –989.267,43

  Ingressos financers 0 169,61

  Despeses financeres –12.658,61 –14.840,48

B)  Resultat financer  –12.658,61 –14.670,87

C)  Resultat de l’exercici (A+B)  –257.565,21 –1.003.938,30

Balanç a 31.12.2015

Actiu no corrent

Immobilitzat: intangible i material
En aquest exercici no hi ha hagut inversions. La reducció en referència a 
l’any anterior correspon a l’aplicació de l’amortització anual.

Actiu corrent 

Existències
Les existències disminueixen en 45.931,60 € en referència a l’any anterior, 
bàsicament pels productes en curs i pel deteriorament del valor dels 
productes acabats i dels altres editors.

Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Els saldos incrementen respecte l’exercici anterior en 390.834,01€ 
principalment pel deute pendent de la Generalitat a 31/12/2015. 
S’inclouen també en aquest compte els saldos de clients de cobrament 
dubtós, que experimenten una reducció de 51.453,25 euros pel 
cobrament, reversió i deteriorament de saldos antics.

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
En aquest grup s’inclouen els saldos d’entitats bancàries i de la caixa de 
l’EADOP per efectuar pagaments en metàl·lic. L’EADOP està adherida al 
model de gestió de tresoreria corporativa de la Generalitat, basat en un 
sistema de Cash-Pooling. La variació respecte l’any anterior ha estat una 
reducció de 672.331,44 €.

L’actiu no corrent representa el 22% de l’actiu total i el corrent el 78%.

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics
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Patrimoni net

Fons propis
Inclouen els recursos permanents de l’Entitat, que es redueixen amb el 
resultat de l’exercici de 257.565,21 €. 

Subvencions, donacions i llegats rebuts
S’inclou l’amortització del valor del Centre de Documentació de les 
Publicacions de la Generalitat al Palau Moja.

Passiu no corrent

Deute a llarg termini
Deute que l’Entitat té pendent amb el BBVA pel cens emfitèutic del local 
de l’EADOP a Lleida.

Passiu corrent

Deutes a curt termini
Inclou la quota anual del cens emfitèutic que es liquidarà en l’exercici de 
2016 i els interessos deutors amb entitats de crèdit meritats el 2015 que es 
liquidaran al 2016.

Creditors comercials i altres comptes a pagar 
Inclou els saldos dels proveïdors, el deute amb el CTTI, amb la Hisenda 
Pública creditora per IRPF, amb la Generalitat Tresoreria de la Seguretat 
Social i amb la Generalitat per subvencions a reintegrar, que es liquiden al 
mes de gener de 2016. Els saldos del conjunt de proveïdors i creditors per 
prestació de serveis disminueixen en 329.947,06 €.

El patrimoni net representa el 73% del total del patrimoni net i passiu, el 
passiu no corrent el 5% i el passiu corrent el 22%.

Compte de pèrdues i guanys a 31.12.2015

Import net xifra de negocis
S’incrementen els ingressos en un 1,70%, en referència a l’exercici de 
2014, per l’augment dels ingressos per la inserció d’anuncis al DOGC, a 
resultes de l’aplicació del coeficient 1,05 a la quantia de l’any 2014, i per 
l’augment dels serveis editorials, que han passat de 242 al 2014 a 328 al 
2015.

Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 
La variació anual de les existències dels productes EADOP acabats i dels 
productes en curs de fabricació ha estat una disminució de 38.392,24 €. 
Aquesta disminució és a causa de la reducció de productes en curs i de 
l’aplicació d’un deteriorament als productes acabats.

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics
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Aprovisionaments 
En conjunt disminueixen un 31,11% respecte el 2014. La partida de treballs 
realitzats per altres empreses experimenta un decrement perquè, tot i que 
durant l’any 2015 els serveis editorials per als departaments i organismes 
de la Generalitat hagin augmentat respecte l’any anterior, tal com s’ha dit 
anteriorment, les despeses per les publicacions pròpies van ser superiors 
l’anterior exercici. D’altra banda, la compra de mercaderies disminueix per 
la reducció de les vendes de publicacions que es comercialitzen.

Altres ingressos d’explotació
Les transferències rebudes aquest exercici del Departament de la 
Presidència són per un import d’1.238.846,98 € per finançar les despeses 
TIC no recollides al pressupost de 2015 i a les quals l’Entitat ha hagut 
de fer front, d’acord amb el nou model de gestió TIC, definit a l’Acord de 
Govern GOV/117/2013 i, d’altra banda, per un import de 18.725,30 € per la 
recuperació d’una part de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012, en compliment de l’Acord de Govern 33/2015.

Despeses de personal
Les despeses de personal disminueixen un 4,85% respecte l’exercici 
anterior per la reassignació de personal a altres organismes, tot i 
que aquest estalvi es compensa amb les transferències de crèdit al 
Departament de la Presidència i a la INEFC, pel canvi d’adscripció de 
quatre llocs de treball.

Altres despeses d’explotació
Les despeses d’explotació experimenten en conjunt una reducció del 
2,62% respecte de l’any anterior, principalment pel control exhaustiu de 
les despeses TIC del CTTI.

Amortització de l’immobilitzat
Correspon a les amortitzacions de l’any. Durant l’exercici no hi ha hagut 
cap inversió.

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 
Són amortitzacions anuals de subvencions de capital d’exercicis anteriors, 
que es corresponen amb les amortitzacions dels béns que van finançar 
(Centre de Documentació de les Publicacions de la Generalitat al Palau 
Moja).

Altres resultats
Correspon a regularització de previsions de despesa d’exercicis anteriors i 
de saldos antics de comptes de creditors.

Ingressos financers
Correspon als interessos dels comptes de Cash-Pooling.

Despeses financeres
Les despeses financeres són els interessos corresponents a la quota 
anual del cens emfitèutic per la compra d’un local a Lleida, així com 
les despeses corresponents a interessos de demora aplicables en la 
devolució d’ingressos indeguts.

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics
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Liquidació pressupostària

Liquidació del pressupost d’ingressos 2015

  Pressupost  Pressupost Drets
Capítol inicial Modificacions definitiu liquidats

3. Taxes i altres ingressos 4.971.689,00 668.364,19 5.550.098,84 4.816.301,72

4. Transferències corrents  10 1.257.572,28 1.807.185,98 1.257.572,28

5. Ingressos patrimonials  5.000,00 2.088,43 7.107,94 12.022,44

7. Transferències de capital 10 0 10 0

8. Reintegrament de préstecs i bestretes 15.000,00 0 15.000,00 3.100,00

Incorporació romanent d’exercicis anteriors 0 3.338.262,13 3.393.358,12 0

Total ingressos 4.991.709,00 5.266.287,03 10.772.760,88 6.088.996,44

Liquidació del pressupost de despeses 2015

  Pressupost  Pressupost Obligacions
Capítol inicial Modificacions definitiu realitzades

1. Remuneracions del personal  3.203.000,00 -187.027,64 3.041.495,21 2.697.223,23

2. Despeses béns corrents i serveis  1.733.262,00 5.247.561,73 7.636.364,88 3.136.220,04

3. Despeses financeres 13.661,62 0 14.610,62 18.043,76

4. Transferències corrents a famílies 10 205.752,94 38.514,79 205.752,94

6. Inversions reals  26.775,38 0 26.775,38 0

8. Préstecs i bestretes concedits a personal 15.000,00 0 15.000,00 4.300,00

Total despeses 4.991.709,00 5.266.287,03 10.772.760,88 6.061.539,97

Resultat pressupostari de l’exercici 2015    27.456,47

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Conciliació del resultat financer amb el resultat pressupostari 
de l’exercici 2015

Resultat exercici –257.565,21

Variació d’existències 45.931,60

Dotacions amortitzacions 289.514,04

Dotació en la provisió per operacions comercials 11.997,68

Dotació amortització subv. i valor ús local Centre Doc. –3.222,26

Reversió deteriorament crèdits comercials –63.450,93

Pèrdues de crèdits comercials incobrables 45.208,78

Avançament de remuneracions –1.200,00

Despeses i ingressos excepcionals –39.757,23

Resultat pressupostari 27.456,47
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Contractació

Contractes administratius 2015 

Adjudicats mitjançant procediment negociat sense publicitat

Expedient Objecte Adjudicatari Import (s/IVA)

SE 02/15 Servei d’emmagatzematge i logística de les publicacions Àgora Solucions Logístiques, SL 29.000,00 € 
 de la Generalitat 

SE 06/15 Serveis d’impressió, enquadernació i manipulació  C. G. Creaciones Gráficas, SA 29.675,00 € 
 del llibre El Palau de la Generalitat. Art i arquitectura 

Adjudicats mitjançant procediment derivat d’acord marc

Expedient Objecte Adjudicatari Import (s/IVA)

SE 09/15 Servei de neteja destinat a la seu de l’Entitat LD Empresa de Limpieza 23.266,56 € 
 Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, y Desinfección, SA  
 contractació derivada de l’acord marc 2013/2  
 dels serveis de neteja

Els imports són sense IVA.

2.7 Estructura, organització i recursos
Contractació
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2.8
Seu i altres adreces
Seu
Av. de Josep Tarradellas, 20-30, 2a planta
08029 Barcelona

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

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

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

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

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

Estructura, organització i recursos
Seu i altres adreces
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3Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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

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

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

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

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

El DOGC s’estructura en sis seccions bàsiques:

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

El nombre de pàgines del DOGC publicades l’any 2015 ha estat de 
180.148, xifra que representa un increment del 20,28% respecte a l’any 
anterior.
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Nombre de pàgines del DOGC 
(Versió catalana i castellana)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pàgines 189.344  133.734  129.384  140.296  149.768  180.148 

Variació –3,30% –29,37% –3,25% 8,43% 6,75% 20,28%

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

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Disposicions 7.477  5.999  4.741  4.698  4.682  4.847

Anuncis 24.537  19.550  18.670  18.380  18.234  17.732 

Total 32.014  25.549  23.411  23.078  22.916  22.579 

Variació   –20,19% –8,37% –1,42% –0,70% –1,47%

En l’àmbit de la publicació d’anuncis, es pot destacar que, al llarg de l’any 
2015, s’ha tramitat la publicació de 17.732 documents. El percentatge 
d’anuncis sobre el total de documents inserits al Diari Oficial s’ha 
mantingut estable respecte a l’any anterior, i se situa en el 78,5% dels 
documents publicats. En relació amb la procedència dels textos per
publicar, la procedència majoritària és l’Administració local i 
l’Administració de justícia.

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

A més, aquest nou circuit de publicació ofereix més facilitat per efectuar 
modificacions, per donar informació del procés de publicació als usuaris 
i la possibilitat de fer-ne el seguiment. També va comportar, i comportarà 
encara més amb alguns projectes nous o en curs, la unificació de les vies 
d’entrada dels documents per publicar (SIGOV, EACAT, OVT) i la integració 
de plataformes departamentals a través de l’EACAT, com ara el Gestor 
d’Expedients d’Urbanisme i de la Plataforma de serveis de contractació 
pública. 

Al llarg de l’any 2014, s’han portat a terme diverses accions orientades 
a consolidar els canvis en l’edició del Diari mitjançant el gestor de 
continguts CQ5. Aquestes accions es relacionen tant amb els sistemes 
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interns de treball com amb l’optimització de la integració amb les 
plataformes externes.

En relació amb la integració del circuit de publicació del DOGC amb altres 
plataformes, s’han millorat les ajudes i l’obtenció d’informació en general 
per a la publicació dels usuaris d’EACAT; s’ha completat la integració 
amb la Plataforma de contractació (de del 27.6.2014); s’està treballant 
en la definició del sistema de publicació que ha de substituir el servidor 
AS400, per a documents de l’Administració de justícia i d’altres emissors 
externs; en la integració amb un sistema de gestió electoral que prepara 
el Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb vista a les 
eleccions al Parlament de Catalunya que es convoquin; i, finalment, hi ha 
prevista la creació del servei de publicació al DOGC dins l’Oficina Virtual 
de Tràmits, actualment Tràmits Gencat.

En compliment del previst a l’article 11 del Decret 129/2010, de 21 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, l’Entitat disposa del Registre d’autoritats i personal facultat 
per trametre les ordres d’inserció.

En relació amb la millora d’aspectes interns de l’edició del Diari 
(que reverteixen en un servei millor a l’exterior), es pot destacar la 
flexibilització del procés de modificació de continguts del Diari, a fi de 
respondre amb més eficàcia a les situacions de modificació urgent i 
necessària; l’anàlisi d’elements formals dels documents (bàsicament, 
qüestions tipogràfiques) que es podrien interpretar inadequadament; 
i la millora de missatges del sistema enviats cap a serveis externs 
per raó de canvis d’estat de les sol·licituds (ampliació de supòsits i 
emmagatzemament en el sistema).

A més, s’està treballant en la millora de la gestió del repositori únic, en 
l’obtenció d’estadístiques del sistema que comprenguin tots els camps 
possibles amb vista a l’obtenció d’indicadors de manera més àgil i amb 
garantia d’exactitud.

És remarcable que, a final d’any, tant el portal del DOGC com el Portal 
Jurídic de Catalunya han migrat al nou gestor corporatiu de continguts 
GECO+ (18.12.2014). Atesa la complexitat d’aquests portals, aquest 
ha estat un projecte de mesos que, d’acord amb la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana i Difusió, s’ha realitzat un cop ja havien migrat tots els 
portals departamentals.

Durant els anys 2013 i 2014 s’ha desenvolupat un nou circuit del DOGC 
basat en el gestor de continguts CQ5. Aquest projecte ha significat 
una revisió i canvi dels diversos processos d’entrada i tractament de 
documents, de la producció mateixa del Diari, etc., assolint una reducció 
en les tasques de publicació, correcció, simplificació d’estils, edició 
directament en format HTML i gestió de la taxa, així com la integració 
amb el nou programa de publicació de les disposicions que es tramiten 
a través de la Secretaria de Govern. També ha comportat o comportarà 
la unificació de les vies d’entrada dels documents per publicar (SIGOV, 
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EACAT, OVT) i la integració de plataformes departamentals a través de 
l’EACAT, com ara el Gestor d’Expedients d’Urbanisme i de la Plataforma 
de serveis de contractació pública. 

Durant l’any 2015 s’han fet un seguit d’actuacions en la línia 
d’implementar millores i desenvolupar aspectes necessaris:

•	 S’ha	desplegat	a	producció	l’eina	de	gestió	de	correus	al	gestor	de	
continguts CQ5, a fi de processar els documents que s’incorporen 
en el circuit a partir de la recepció de missatges de correu electrònic 
de l’Administració de Justícia i altres emissors externs, cosa que ha 
permès la substitució definitiva de l’aplicació que residia a l’AS400.

•	 S’ha	integrat	el	circuit	de	publicació	del	DOGC	amb	la	plataforma	del	
sistema de gestió electoral del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i s’ha creat el servei de publicació en el DOGC dins dels 
Tràmits de la Generalitat (antiga Oficina Virtual de Tràmits).

•	 S’han	aplicat	en	el	circuit	de	producció	del	DOGC	mesures	conduents	
a optimitzar la gestió de sol·licituds de publicació de documents que 
contenen dades de caràcter personal innecessàries per a la finalitat 
de la publicació. En concret, es tracta de mesures sobre accions que 
l’EADOP du a terme en compliment del Protocol d’actuació en matèria 
de protecció de dades que ha fet públic en el web.

•	 S’han	dut	a	terme	actuacions	per	consolidar	la	importació	
automatitzada de documents que s’han de publicar al DOGC, en 
concret s’ha milorat la conversió de caràcters especials, enllaços, 
incrustacions, taules, etc.

•	 S’han	dut	a	terme	les	accions	d’anàlisi	i	les	adaptacions	tecnològiques	
necessàries per a l’adaptació del DOGC als canvis departamentals 
derivats de les possibles reestructuracions, amb motiu de la nova 
legislatura. Atès que era possible que es produís per primera vegada 
una reestructuració general del Govern, des que s’utilitza l’eina actual 
per a la publicació del Diari Oficial, des de l’EADOP s’ha treballat 
estretament en coordinació amb la DGAC, l’AOC i el SIGOV per tal de 
minimitzar l’impacte dels canvis organitzatius en el servei de publicació 
oficial.

•	 Quan	al	repositori	únic,	s’ha	fet	formació	al	personal	i	s’han	plantejat	
millores per a la seva explotació.

•	 L’EADOP	ha	treballat	amb	l’ACO	per	a	la	implementació	d’una	nova	
funcionalitat en el “Servei de publicació al DOGC” d’EACAT i es 
continua treballant per poder fer les trameses de documents de forma 
automàtica al BOE.

•	 S’ha	col·laborat	estretament	amb	el	Servei	Català	de	Trànsit	per	poder	
adaptar la publicació de les notificacions de sancions a través del 
DOGC, arran de l’aplicació de l’Acord de Govern 77/2015.
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Aplicació de la Llei de racionalització en referència a l’obligatorietat 
de publicar totes les notificacions dels actes i resolucions 
administratives mitjançant anunci al BOE

La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic 
i altres mesures de reforma administrativa, en vigor des de l’1 de juny 
de 2015, modifica, entre altres, l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de 
procediment administratiu comú, i obliga a publicar totes les notificacions 
dels actes i resolucions administratives mitjançant anunci al BOE, establint 
amb caràcter facultatiu la publicació en altres butlletins. D’altra banda, 
també modifica l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària i estableix l’obligatorietat de la publicació de les 
notificacions per compareixença mitjançant anunci, al BOE, eliminant 
l’opció de publicar en els butlletins propis segons l’àmbit territorial.
L’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el requisit de 
publicació de les lleis de Catalunya en el DOGC, i l’article 68.5 disposa 
que hi siguin publicats els actes, les disposicions generals i les normes 
que emanen del Govern o de l’Administració de la Generalitat.
A tal efecte, es va aprovar l’Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la 
publicació dels anuncis de notificació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC núm. 6885, de 4 de juny de 2015), segons el qual 
l’EADOP actua com a organisme únic autoritzat per a la tramesa de les 
esmentades notificacions a l’Agència Estatal del BOE.

L’EADOP ha implementat juntament amb l’AOC una nova funcionalitat 
en el “Servei de Publicació al DOGC” d’EACAT i està realitzant les 
corresponents adequacions tecnològiques per poder fer les trameses de 
documents de forma automàtica al BOE.

Certificació del Pla de continuïtat 
del DOGC i ISO 22301
L’any 2011, amb la finalitat de millorar i estandarditzar els processos 
d’elaboració del DOGC, l’EADOP va obtenir la certificació BS25999 de 
continuïtat de negoci que assegura la publicació del DOGC en previsió 
de qualsevol desastre. A partir de 2014 va esdevenir en la ISO 22301 que 
l’EADOP també va aconseguir certificar i que ha vingut renovant cada 
any fins a l’actualitat. El proper mes de setembre de 2016 està prevista la 
propera auditoria de renovació.

Aquest sistema de continuïtat de negoci (SGCN) que la certificació 
acredita, demostra que l’Entitat té la capacitat, els procediments i la gestió 
necessaris per protegir les persones, les infraestructures i la tecnologia 
que garanteixen la disponibilitat dels processos crítics necessaris per 
produir el DOGC.
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Anàlisi dels processos del DOGC i ISO 
9001-2015
Amb la finalitat de millora dels processos d’elaboració del DOGC i la seva 
gestió i d’aconseguir una millora efectiva i de qualitat, s’està efectuant 
l’anàlisi de processos DOGC seguint els procediments establerts en la 
ISO renovada 9001 de 2015. D’aquesta manera es pretén millorar cada 
dia l’organització i l’acompliment dels seus objectius, i, sobretot, que la 
ciutadania rebi un producte segur i de qualitat. L’objectiu final és poder 
obtenir la certificació ISO 9001-2015 com a garantia de la gestió diària.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
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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).

A Catalunya, d’acord amb l’art. 63.2 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
“l’Administració, per a facilitar el coneixement del dret vigent, ha 
d’elaborar textos consolidats de les normes quan s’hagin modificat. Els 
textos consolidats tenen valor informatiu i han d’indicar clarament llur 
naturalesa i quines normes consoliden”.

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

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

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

La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes 
estatals consolidades en català, elaborades pel servei LexCat del 
Departament de Justícia, i una selecció de normativa europea.

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 
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resultat de la cerca escollits tinguin una modificació, l’usuari/ària rep una 
alerta a la seva bústia de correu electrònic. La gestió d’aquests serveis 
d’informació es gestiona de manera transversal amb el Portal del DOGC.
 
Enguany es poden destacar les consolidacions realitzades a partir de la 
Textos consolidats de la normativa afectada per la Llei 3/2015, de l’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives la qual va modificar 
més de setanta dues normes.

Nombre consolidacions i afectacions 2015

  2014 2015

Lleis de Catalunya  117 150

Decrets  297 99

Normes estatals (Lexcat)  176 239

Total  590 488

  

Altres documents  

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora  1.201 3.090

Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 16 8

Projectes i proposicions de Llei  29 15

Total  1.246 3.113

  

Afectacions DOGC  5.459 3.964

Afectacions normativa estatal  1.270 1.605

  

Total d’afectacions  6.729 5.569

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

Subscripcions a serveis del Portal Jurídic de Catalunya1

 2013 2014 2015

Documents   

Seleccionats no subscrits 712 1.069 1.452

Seleccionats i subscrits 3.246 5.274 6.783

Cerques   

Seleccionades no subscrites 303 381 468

Seleccionades i subscrites 628 954 1.286

Gestió tècnica del Portal

Des d’una vesant técnica, s’ha completat la migració a GECO+ del Portal 
del DOGC i del PJC. Aquest procés ha comportat  algunes incidències 
en el rendiment que han arribat a afectar les estadístiques de consultes 
del usuaris, reduïnt-se a gairebé la meitat. A finals del 2015 la situació ha 
quedat satisfactòriament resolta després d’aplicar una refactorització.

Portal Jurídic de Catalunya

1. Conjunta amb el Portal del DOGC.
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Atenció a les consultes dels usuaris

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

Prestació de serveis del Portal Jurídic de Catalunya a altres institucions
i organismes

— Comissió Jurídica Assessora

 L’any 2014, la Comissió Jurídica Assessora va contractar la publicació 
al Portal Jurídic de Catalunya de tots els seus dictàmens. Fins aquell 
moment, s’hi publicaven els dictàmens previs a l’aprovació de decrets 
i ordres, per tal que apareguessin al Portal vinculats amb la normativa 
que finalment és publicada al DOGC. Durant l’any 2015 s’ha completat 
l’evolutiu per tal que la CJA publiqui tots els dictàmens de la Comissió 
Jurídica Assessora. Actualment, hi són disponibles des de l’any 2003 i 
s’hi incorporaran progressivament des de l’any 1998.

 Amb aquesta publicació es dóna compliment a l’art.10.1.i de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, que preveu la publicació dels dictàmens de la 
Comissió Jurídica Assessora com una de les informacions relatives a 
les decisions i actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració 
ha de fer pública en aplicació del principi de transparència.

 Aquests dictàmens es poden recuperar des del cercador 
de dictàmens del Portal Jurídic de Catalunya: http://
portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_dret_de_catalunya/
pjur_doctrina_d_organs_consultius/?destParam=cercaDic

 En els cas dels dictàmens relatius a disposicions de caràcter general, 
aquests apareixen al Portal Jurídic de Catalunya vinculats a la norma 
corresponent a través de l’anomenada relació cronològica del Portal.

— Projecte d’integració de l’apartat de normativa sectorial de les webs 
dels Departaments: Gestió de Recull de Normativa Sectorial

 S’ha completat la implantació, per part del Portal Jurídica del projecte 
“Gestió de recull de normativa sectorial”, d’integració de l’apartat de 
normativa sectorial de les webs dels departaments. Està previst que 
surti a producció en mode responsiu durant el mes de febrer 2016 
i  implantar aquest model a la resta de departaments que hi tinguin 
interès.

 Aquesta solució ofereix l’accés a la normativa vigent des de les webs 
dels Departaments tant a nivell de dret de Catalunya, com de l’Estat 
espanyol i la Unió Europa, doncs és la demanda i la necessitat dels 
Departaments.

 Aquest ús dels serveis del Portal Jurídic (que demana un cert 
desenvolupament), inclou contraprestació econòmica.

Portal Jurídic de Catalunya
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— Projecte Transparència

 S’ha formulat una proposta per donar compliment a les previsions 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, oferint la informació relativa a les 
decisions i actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració 
ha de fer pública en aplicació del principi de transparència, la qual ha 
d’incloure, entre altres (art. 10):

a) Les normes aprovades per l’Administració pública –de les quals hi ha 
d’haver disponibles les versions en el format originari i, en el cas de les 
normes que hagin estat modificades, les versions consolidades– i les 
dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes.

c) Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de 
l’estat de tramitació en què es troben.

d) Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels 
projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les 
disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels 
procediments d’informació pública i participació ciutadana i per la 
intervenció dels grups d’interès, si escau.

i) Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans 
consultius.

Consolidació normativa

S’ha fet 478 consolidacions, 5.516 afectacions i 51 granulacions.

S’ha seguit treballant conjuntament amb l’equip Lexcat del Departament 
de Justícia per a la consolidació de la normativa estatal. A desembre 2015 
el PJC comptava amb 187 normes estatals consolidades en català (47 en 
PDF i 144 en HTML).

Normes de dret estatal consolidades en català. Durant aquests any s’han 
treballat i ofert en HTML o PDF 25 textos normatius:

— En format PDF:
•	 Llei	orgànica	6/1984,	de	24	de	maig,	reguladora	del	procediment	

d’habeas corpus
•	 Llei	orgànica	2/1987,	de	18	de	maig,	de	conflictes	jurisdiccionals
•	 Reial	decret	1627/1997,	de	24	d’octubre,	que	estableix	les	

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
•	 Llei	28/1998,	de	13	de	juliol,	de	venda	a	terminis	de	béns	mobles
•	 Llei	22/2003,	de	9	de	juliol,	concursal
•	 Llei	56/2003,	de	16	de	desembre,	d’ocupació
•	 Reial	decret	legislatiu	1/1996,	de	12	d’abril,	pel	qual	s’aprova	el	text	

refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i 
harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria

•	 Llei	29/1998,	de	13	de	juliol,	reguladora	de	la	jurisdicció	contenciosa	
administrativa

•	 Llei	35/1995,	d’11	de	desembre,	d’ajudes	i	assistència	a	les	víctimes	
de delictes violents i contra la llibertat sexual

•	 Llei	19/2007,	d’11	de	juliol,	contra	la	violència,	el	racisme,	la	
xenofòbia i la intolerància en l’esport

Portal Jurídic de Catalunya
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— En format HTML:
•	 Reial	decret	1370/2006,	de	24	de	novembre,	pel	qual	s’aprova	el	

Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle 2008-2012

•	 Reial	decret	llei	11/2005,	de	22	de	juliol,	pel	qual	s’aproven	mesures	
urgents en matèria d’incendis forestals

•	 Llei	orgànica	4/2015,	de	30	de	març,	de	protecció	de	la	seguretat	
ciutadana

•	 Llei	orgànica	1/1996,	de	15	de	gener,	de	protecció	jurídica	del	menor,	
de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil

•	 Decret	833/1975,	de	6	de	febrer,	pel	qual	es	desplega	la	Llei	
38/1972, de 22 de protecció de l’ambient atmosfèric

•	 Reial	decret	1507/2008,	de	12	de	setembre,	pel	qual	s’aprova	el	
Reglament de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la 
circulació de vehicles de motor

•	 Reial	decret	1027/2007,	de	20	de	juliol,	pel	qual	s’aprova	el	
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis

•	 Reial	decret	170/2010,	de	19	de	febrer,	pel	qual	s’aprova	el	
Reglament de centres de reconeixement destinats a verificar les 
aptituds psicofísiques dels conductors

•	 Real	decret	2042/1994,	de	14	d’octubre,	pel	qual	es	regula	la	
inspecció tècnica de vehicles

•	 Ordre	de	10	d’agost	de	1976	per	la	qual	s’estableixen	les	normes	
tècniques per a l’anàlisi i valoració dels contaminants de naturalesa 
química presents a l’atmosfera

•	 Reial	decret	320/1994,	de	25	de	febrer,	pel	qual	s’aprova	el	
Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària

•	 Reial	decret	181/2008,	de	8	de	febrer,	d’ordenació	del	diari	oficial	
Butlletí Oficial de l’Estat

•	 Reial	decret	1295/2003,	de	17	d’octubre,	pel	qual	s’aprova	el	
Reglament regulador de les escoles particulars de conductors

•	 Reial	decret	443/2001,	de	27	d’abril,	sobre	condicions	de	seguretat	
en el transport escolar i de menors

•	 Llei	23/2015,	de	21	de	juliol,	ordenadora	del	Sistema	d’Inspecció	de	
Treball i Seguretat Social

•	 Reial	decret	957/2002,	de	13	de	setembre,	pel	qual	es	regulen	les	
inspeccions tècniques a la carretera dels vehicles industrials que 
circulen en territori espanyol

Elaboració d’estadístiques

S’ha portat el control de tasques i de indicadors per tal d’elaborar les 
estadístiques del Portal.

Eurovoc 

S’ha actualitzat la nova versió EUROVOC 4.4.

Portal Jurídic de Catalunya
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Estada a EUR-Lex

Míriam Sort, cap del servei d’Anàlisi i Difusió Jurídica, va realitzar una 
estada de formació d’un mes a l’Oficina de Publicacions de la UE a 
Luxemburg, en concret a la secció de continguts d’Eur-Lex.

L’objectiu de l’estada ha estat la millora de l’accés dels ciutadans de 
Catalunya a la normativa vigent de la Unió Europea, al costat d’altres 
millores que es poden aplicar al portal del DOGC i al Portal Jurídic de 
Catalunya. La memòria resultant de l’estada porta per títol Accés a la 
normativa vigent:una qüestió de democràcia. Una visió des d’una regió de 
la Unió Europea: Catalonia. Publicada al PJC.
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Difusió del DOGC i del Portal Jurídic
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 2015, el web del DOGC ha rebut 2.731.813 visites. 
Aquesta xifra representa una mitjana de 7.484 visites per dia amb un 
temps mitjà de consulta de 5 minuts. Durant el mateix període, el volum de 
pàgines vistes ha estat de 10.587.934 que impliquen una mitjana diària de 
29.008 pàgines.

La migració a final de desembre de 2014 dels portals de l’EADOP al 
nou gestor corporatiu de continguts GECO+ ha comportat durant l’any 
2015 algunes incidències importants, la davalla en el rendiment i altres 
alteracions que han obligat a realitzar un projecte de refactorització per 
recuperar nivells de servei anteriors. Aquest projecte ha acabat a final de 
2015. 

Evolució de les visites al web del DOGC

5Difusió del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i del Portal Jurídic
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Evolució de les pàgines vistes del web del DOGC

Difusió del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i del Portal Jurídic
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Activitat en les consultes al web del DOGC

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Visitants 3.419.931  2.791.077  1.547.732  1.193.712  1.174.802  1.122.993 

       

Visites 5.925.536  5.282.590  3.806.214  3.019.156  2.897.119  2.731.813

Mitjana visites / dia 16.234  14.976  10.399  8.272  7.937  7.484

Temps mitjà de consulta 9’ 40’’ 2’ 43’’ 6’48’’ 7’18’’ 7’15’’ 5’31’’

Hora del dia amb més accessos  

(franja horària) 08:00 - 08:59 08:00 - 08:59 08:00 - 08:59 08:00 - 08:60 08:00 - 08:60 08:00 - 08:60

Dia amb més accessos 22.03.2010 14.03.2011 27.03.2012 14.02.2013 7.02.2014 13.02.2015

       

Pàgines vistes 20.455.357  14.898.703  17.072.515  14.653.936  12.581.508  10.587.934

Mitjana de pàgines vistes per dia 56.042  40.818  46.646  40.148  34.470  29.008

El servei Alertes DOGC
El servei Alertes DOGC és un servei electrònic d’informació que es presta 
des de l’any 2012 (anteriorment, DOGC a la carta). Aquest servei permet 
rebre diàriament a la bústia de correu electrònic un missatge amb la 
informació del DOGC del dia segons les preferències assenyalades per 
l’usuari. El missatge conté els títols dels documents publicats i l’enllaç al 
text complet en format html i l’usuari pot escollir si les vol rebre cada dia, 
un cop per setmana o un cop al mes.
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Servei Alertes DOGC

 2013 2014 2015

Nombre d’alertes DOGC diàries 1.434  1.929 2.557

Nombre d’alertes DOGC setmanals 330  453 640

Nombre d’alertes DOGC mensuals 41 59 71

   

Total 1.805 2.441 3.268

El DOGC del dia a Twitter
Des de març de 2012, l’Entitat manté el compte @DOGCdeldia on cada dia 
s’envia el sumari del DOGC i una selecció de documents publicats. Aquest 
compte ha tingut un nombre creixent de seguidors, que ha 31.12.2015 és 
de 3.902 (76,16 % d’increment).

Twitter @DOGCdeldia

 2012 2013 2014 2015

Seguidors @DOGCdeldia 1.005 2.215  3.902 4.617

  120,40% 76,16% 18,32%

El DOGC mobi
Aquest servei de consulta del Diari Oficial del dia, adaptat per a dispositius 
mòbils va entrar en producció a principi de febrer de 2012. La solució 
està optimitzada per a un ampli ventall de dispositius mòbils. Un cop es 
va posar en funcionament en funcionament ha requerit un manteniment 
mínim.

DOGC .mobi

 2012 2013 2014 2015

Visites 6.070 9.274  5.233 43.079

Pàgines vistes 52.597 114.769 110.425 93.149 

La Base de dades del DOGC
La Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, garanteix el dret dels ciutadans a accedir gratuïtament als 
documents que hi són publicats i a una base de dades que en faciliti la 
consulta.

El 6 de febrer del 2012 es va posar en servei el nou portal web del DOGC 
que dóna accés a la nova Base de dades del Diari. La nova Base dades 
incorpora tots els documents publicats al DOGC des del núm. 1 (segona 

Difusió del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i del Portal Jurídic



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, Memòria 201558

Difusió del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i del Portal Jurídic

1. Conjunta amb el Portal Jurídic de Catalunya.

2. A final d’any, es van resoldre diversos problemes tècnics que havien afectat sensiblement el rendiment del Portal Jurídic des de la migració 

a Geco+.

època), de 5 de desembre de 1977 amb millores tant a nivell de model de 
dades del sistema com de funcionalitats i usabilitat per als usuaris. A més 
de mantenir la informació sobre les relacions entre les normes, o la seva 
vigència, s’incorpora una opció per la cerca dels documents publicats en 
aranès i l’enllaç al text consolidat de les normes ofert a través del Portal 
Jurídic de Catalunya.

Com a complement a la consulta de la Base de dades, s’ofereixen serveis 
bàsics d’informació jurídica, com ara la possibilitat de subscriure’s a un 
document o al resultat d’una cerca, de manera que cada vegada que la 
norma o el resultat de la cerca escollits tinguin una modificació, l’usuari 
rebrà una alerta a la seva bústia de correu electrònic. Les persones 
usuàries poden guardar les normes escollides o els paràmetres d’una 
cerca en una carpeta personal, de manera que es puguin recuperar 
fàcilment en una nova sessió. 

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

Serveis del Portal del DOGC i Jurídic1

 2013 2014 2015

Usuaris registrats als portals 7.438 10.511 14.033

   

Documents   

Documents seleccionats no subscrits 712 1.069 1.452

Documents seleccionats i subscrits 3.246 5.274 6.783

   

Cerques    

Cerques seleccionades no subscrites 303 381 468

Cerques seleccionades i subscrites 628 954 1.286

  2011 2012 2013 2014 2015

Visitants     

Portal del DOGC  2.307.970 1.547.732 1.193.712 1.174.802 1.122.993

Portal Jurídic2  44.413 165.893 351.343 505.950 299.249

     

Visites     

Portal del DOGC  5.466.378 3.806.213 3.019.156 2.897.119 2.731.813

Portal Jurídic  65.291 238.270 482.944 745.690 529.685

     

Pàgines vistes     

Portal del DOGC  14.898.703 17.197.664 14.653.936 12.581.508 10.587.934

Portal Jurídic  360.016 102.850 2.009.258 2.554.915 1.401.829
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6Traducció 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 d’això, el dia 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 de 
l’esmentat Conveni: aquest acord establia noves característiques del 
Suplement en llengua catalana del BOE, entre les quals figuren que la 
publicació es realitza únicament a Internet amb el format de BOE digital i 
que cada suplement correspon al BOE d’un dia i inclou el sumari íntegre 
de la secció I, “Disposicions generals”, i la traducció catalana de les lleis, 
els reials decrets llei, els reials decrets legislatius, les transposicions de les 
directives de la Unió Europea i els reglaments executius.

A partir d’aquell moment, es va establir com a objectiu la tendència a un 
decalatge màxim entre l’edició catalana i la castellana de 7 dies naturals; 
els anys 2010, 2011 i 2012 el decalatge es va situar, respectivament, en 
6,39 dies, 8,47 dies i 7,45 dies. A partir del 2013, el decalatge entre la 
publicació de les disposicions en castellà i en català ha augmentat –per 
raons estructurals– fins a situar-se en una mitjana de 35,67 dies l’any 2013 
i 55,56 dies l’any 2014. Per a l’any 2015 s’ha aconseguit reduir aquest 
decalatge i situar-lo en 29,51 dies.

L’any 2015 s’han publicat 290 suplements de BOE en català, que han 
recollit 364 disposicions estatals traduïdes i un total de 9.206 pàgines. 

Pel que fa a les consultes al repositori de documents en català del web del 
BOE, els accessos al BOE català durant l’any 2015 han estat 3.026.373.

Suplement en llengua catalana del BOE

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Suplements publicats 310 297 290 304 292 290

Nombre de disposicions estatals traduïdes 400 388 209 267 309 364

Pàgines traduïdes 6.096 6.606 3.385 5.285 10.535 9.206

Termini de traducció (dies laborables) 3,21 3,32 4,55 21,19 33,54  15,56

Termini de publicació (dies naturals de  
desfasament en relació amb l’edició castellana) 6,5 8,47 7,45 35,67 55,56 29,51
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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 els materials tècnics o de divulgació que els siguin útils per a 
l’exercici de les seves activitats i expressar i divulgar les polítiques i les 
actuacions del Govern.

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

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

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

D’altra banda, al llarg de l’any 2014, l’EADOP ha editat les publicacions 
pròpies següents:

Activitat editorial de l’EADOP

  2011 2012 2013 2014 2015

Llibres 5 2 4 2 1 

Opuscles - - 2 1 1 

Publicacions periòdiques 23 25 26 24 21 

Reimpressions 1 3 1 3 1 

Publicacions
Activitat editorial 7.1
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L’Entitat ha publicat una nova versió de Les narracions històriques de 
Francesc de Castellví, aquesta vegada en format electrònic, però amb un 
suport tangible seebook.

Es tracta d’un díptic imprès que reprodueix la coberta del llibre i que conté 
a l’interior un codi de descàrrega en diversos formats d’ebook (PDF, ePub 
o Mobi per Kindle) per a tauleta, mòbil o ordinador. El fet que tingui un 
suport físic permet que es pugui lliurar en presentacions i actes, regalar 
personalment i té distribució comercial a través de les més de 60 llibreries 
de Catalunya que ja venen aquest tipus de publicacions.

Llibres
•	 Les	narracions	històriques	de	Francesc	de	Castellví	(seebook)

Opuscles
•	 L’Alguer	i	Antoni	Simon	Mossa,	un	lligam	únic.	Nota	biogràfica,	

disinys i jocs de paraules. ISBN 978-84-393-9255-2. 28 pàg. Amb 
una presentació de Pere Simon Altea. En col·laboració amb la 
Representació de la Generalitat a l’Alguer.

Butlletins, publicacions periòdiques, 
anuaris
•	 Butlletí	electrònic	Informatiu de publicacions, núm.150 (13 de gener) - 

169 (15 de desembre). ISSN 2010-4932.
•	 Memòria de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 2014. 

Edició electrònica. ISSN 2013-9187. 84 pàg.

Reimpressions
•	 Llengua	catalana.	Material didàctic per a cursos de nivell intermedi (C). 

ISBN 978-84-393-8679-7. 182 pàg.

Col·laboracions
L’EADOP ha col·laborat en l’edició de Ignoradas pero deseadas. La mujer 
política durante las elecciones de la Segunda República en Cataluña de 
Josep Lluís Martín Berbois, Icaria Editorial.

Publicacions
Activitat editorial
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L’any 2015, en col·laboració amb la Representació de la Generalitat a 
l’Alguer, es va dissenyar i editar un recull de dibuixos de joventut que 
l’arquitecte Pere Simon Mossa va fer a l’Alguer a la dècada dels anys 
trenta del segle passat. Els dibuixos i esbossos van “acompanyats 
d’uns jocs de paraules per als minyons, i no tant minyons” en la variant 
algueresa.

L’opuscle, L’Alguer i Antoni Simon Mossa, un lligam únic. Nota biogràfica, 
disinys i jocs de paraules, es va presentar 23 d’abril, a la Torre de l’Esperó 
Reial de la ciutat de l’Alguer.

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

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

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

Des de l’any 2013, l’Entitat compta amb un model de plec de clàusules 
administratives particulars que regula la contractació dels serveis 
editorials que impliquen la impressió, l’enquadernació, el retractilat, la 
manipulació i la distribució dels encàrrecs que rep l’EADOP, en la seva 
condició de mitjà propi. D’ençà la seva aprovació, els plecs s’han erigit 
en un instrument àgil i eficaç per donar resposta als encàrrecs que es 
formulen a l’Entitat d’una forma ràpida, optimitzant en la mesura del 
possible els terminis de lliurament dels serveis editorials que es presten a 
l’Administració. El seu ús s’ha anat consolidant en diversos encàrrecs duts 
a terme durant l’any 2014 i 2015..

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

7.2 Publicacions
Serveis editorials



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, Memòria 2015 69

Evolució dels serveis editorials per departaments

Departament   2011 2012 2013 2014 2015

Presidència   45 34 36 50 68

Governació i Relacions Institucionals   4 2 12 8 34

Economia i Coneixement    — 6 9 7 8

Ensenyament    — — 9 7 9

Salut   1 8 3 7 3

Interior  25 31 18 36 30

Territori i Sostenibilitat  8 6 14 22 11

Cultura   53 24 10 34 78

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  4 3 8 6 2

Benestar Social i Familia  3 10 3 6 5

Empresa i Ocupació   2 17 21 40 69

Justícia   — — — 10 —

Altres    10 3 4 10 11

Total   155 144 147 242 328

Paral·lelament, l’import de la facturació anual en concepte de serveis  
editorials de l’any 2015 s’ha increment en un 6%.

Facturació de serveis editorials

  2011 2012 2013 2014 2015

Facturació de serveis editorials  692.612,13 672.809,12 707.411,33 1.033.426,82 1.095.432,33

Variació  –82,80% –2,86% 5,14% 46,09% 6,00%

Publicacions
Serveis editorials

Durant l’any 2015, d’aquests serveis editorials produïts per l’EADOP, 
destaquem per la diversitat de formats i suports, entre altres, les 
publicacions següents: El Palau de la Generalitat de Catalunya. Art i 
arquitectura (Departament de la Presidència, 2 volums), Les cròniques 
catalanes (Biblioteca de Catalunya, format electrònic), Catàleg de gegants 
centenaris de Catalunya (Departament de Cultura), Mou-te pel carrer. 
Material per a joc educatiu a les escoles (Servei Català de Trànsit, bossa 
amb material en diversos suports) o la versió de Narracions històriques de 
Francesc de Castellví en format seebook, el primer llibre electrònic amb un 
suport tangible que ha produït l’Entitat.

El Palau de la Generalitat de Catalunya. 
Art i arquitectura
Editor: Departament de la Presidència 
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Consell Editorial  
de la Generalitat de Catalunya

Funcions
D’acord amb l’art. 43.1 del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de 
reestructuració del Departament de la Presidència, les funcions del 
Consell Editorial són les següents:

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

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

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

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

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

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

Composició
Formen part d’aquest Consell, d’acord amb l’art. 43.2 de l’esmentat 
Decret:

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

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

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

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

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

L’art. 43.3 disposa que el Consell Editorial pot comptar amb 
l’assessorament d’una persona proposada pel Gremi d’Editors de 

Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya7.3
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Catalunya i una pel Gremi de Llibreters de Catalunya, que assistiran  
a les reunions amb veu i sense vot. Així mateix, pot convocar a les  
seves sessions representants dels departaments de l’Administració  
de la Generalitat, els organismes autònoms i les altres entitats que  
s’hi adscriuen, si es considera convenient. A aquest efecte, el  
secretari/ària general de cada departament designarà la persona  
que actuarà d’interlocutora departamental amb el Consell.

La coordinació tècnica i la Secretaria del Consell Editorial de la Generalitat 
de Catalunya corresponen a la vicepresidència primera que les exercirà 
a través de l’Àrea de Coordinació Editorial de l’Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions.

L’any 2015, el Consell Editorial ha celebrat la sessió ordinària el 19 de 
juny de 2015. S’hi va efectuar la tramitació i aprovació del Pla Editorial 
de la Generalitat de 2015 i el tancament de l’execució del Pla Editorial 
2014, amb una desviació d’un 5’43% de títols publicats en relació amb 
el Pla aprovat i d’un lleuger increment del pressupost executat (1’46%) 
respecte del previst, després de tres ans consecutius de decreixement.  
És remarcable l’augment del nombre de llibres publicats, el 52’48% dels 
quals són electrònics. El percentatge de publicacions en suport electrònic 
es manté en el 69% del total.

Dades bàsiques de l’activitat editorial 
de la Generalitat

Publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

Publicacions editades

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Llibres  811 399 353 325 297 423

Opuscles  347 258 185 202 255 268

Publicacions periòdiques1  417 580 780 960 962 1.170

Mapes  39 59 68 57 56 85

Cartells  45 35 32 24 32 50

CD, CD ROM, DVD 44 31 28 25 23 7

Altres  190 134 94 77 102 94

Total  1.893 1.495 1.540 1.670 1.727 2.097

1. Inclou els diversos números de cada publicació periòdica.

Suport d’edició

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Paper 1.332 767 617 455 542 651

Electrònic 561 728 923 1.215 1.185 1.446

Total 1.893 1.495 1.540 1.670 1.727 2.097
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Comercialització de publicacions
L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions té, entre altres 
funcions, la comercialització de totes les publicacions de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya destinades a la venda. Per dur a terme 
aquesta funció, l’EADOP licita el contracte amb una distribuïdora 
comercial per fer arribar les publicacions a qualsevol llibreria, manté 
la	Xarxa	de	Llibreries	Acreditades	i	gestiona	la	Llibreria	en	línia	de	la	
Generalitat de Catalunya. 

El 30 de juny de 2012, i dins del nou model de comercialització de 
les publicacions, les llibreries pròpies de la Generalitat van cessar la 
seva activitat. Prèviament, de comú acord amb el Gremi de Llibreters 
de Catalunya, amb qui el 12 de març de 2012 se signà un conveni de 
col·laboració, es va crear mitjançant la Resolució PRE/859/2012, de 8 de 
maig,	la	Xarxa	de	Llibreries	Acreditades	de	la	Generalitat	de	Catalunya	
i es van establir els criteris d’acreditació per al període 2012-2014 
(DOGC núm. 6126, d’11 de maig). Aquest model de comercialització 
del fons editorial de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de 
les llibreries del sector privat ha esdevingut una bona eina per assolir 
satisfactòriament l’objectiu de garantir la difusió de les publicacions de la 
Generalitat i una distribució sense limitacions geogràfiques. Per aquest 
motiu, a final de 2014 es va resoldre prorrogar el sistema per sol·licitar 
l’acreditació	a	la	Xarxa	de	Llibreries	Acreditades	de	la	Generalitat	de	
Catalunya per al període 2015-2016 (Resolució PRE/2846/2014, de 15 de 
desembre, DOGC núm. 6775, de 22 de desembre).

Les llibreries del sector privat que reuneixen un seguit de requeriments 
s’hi poden adherir de tal manera que compten amb l’assessorament i 
el suport de l’EADOP en tot el que fa referència a les publicacions de 
la Generalitat i esdevenen un punt de referència al territori pel que fa a 
aquestes publicacions. S’ha buscat, doncs, un model de col·laboració 
estreta públic-privat per a la comercialització de les publicacions de la 
Generalitat. A final de l’any 2014, es va prorrogar per al període 2015-2016 
el	sistema	per	sol·licitar	l’acreditació	a	la	Xarxa	de	Llibreries	Acreditades	
de la Generalitat de Catalunya (Resolució PRE/2846/2014, de 15 de 
desembre DOGC núm. 6775, de 22.12.2014).

Durant l’any 2015, s’han lliurat quatre noves acreditacions a llibreries 
de	Barcelona,	Girona,	Olot	i	Sort.	A	final	de	l’any		2015,	la	Xarxa	estava	
integrada per  39 llibreries de Catalunya, les Illes Balears, València, 
Catalunya nord, la Franja, l’Alguer i Madrid, i la llista actualitzada es pot 
consultar	a	Xarxa	de	Llibreries	Acreditades	de	la	Generalitat	de	Catalunya.

Publicacions
Comercialització de publicacions7.4
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Acreditació de llibreries de la Xarxa 2015

Llibreria Localitat Resolució d’acreditació Número i data DOGC

Llibreria Horitzons Barcelona Resolució PRE/1168/2015, de 21 de maig Núm.6887, de 8.6.2015

Librerio de la Plata Sabadell Resolució PRE/2157/2015, de 16 de setembre Núm. 6969, de 5.10.2015

Llibreria Huch Berga Resolució PRE/2998/2015, de 14 de desembre Núm. 7028, de 30.12.2015

Publicacions
Comercialització de publicacions

D’altra banda, les publicacions de la Generalitat tenen difusió comercial 
a través d’un distribuïdor oficial, que actua de proveïdor entre l’EADOP i 
totes les llibreries i altres punts de venda tant de Catalunya com d’arreu 
de l’Estat. Durant aquest any 2015 també s’ha licitat el concurs per a la 
distribució oficial de les publicacions de la Generalitat.

Facturació per venda de publicacions de la Generalitat

 2011 2012 2013 2014 2015

Llibreries de la Generalitat* 206.908,79 69.190,16 6.246,98 5.329,10 4.861,78

Distribuïdor comercial 101.404,79 81.149,26 85.592,04 75.075,67 48.800,54

Altres 10.826,76 8.330,48 7.164,56 12.508,05 5.794,03

Total 319.140,34 158.669,90 99.003,58 92.912,82 59.456,35

Variació –19,95% –50,28% –37,60% –6,15% –36,01%

* Les Llibreries de la Generalitat cessaren l’activitat a mitjan 2012, tret de la Llibreria en línia.

La crisi econòmica, especialment la crisi en el sector del llibre, han 
impactat en aquestes vendes, juntament amb el tancament de les llibreries 
pròpies i la reducció de títols posats a la venda per part de l’Administració 
de la Generalitat, que han passat de 341 títols a l’inici de la crisi (any 2008) 
als 87 títols nous posats a la venda aquest 2015.

Nova base de dades documental i comercial de publicacions

A final de gener de 2015 es va enllestir aquest projecte de migració 
que permet gestionar tant el catàleg com la comercialització de 
les publicacions de la Generalitat amb una nova aplicació i tancar, 
consegüentment, el servidor AS400 de l’Entitat.

Fons de publicacions de la Generalitat. Catalogació del fons.

L’objectiu d’aquest projecte és la catalogació d’un fons bibliogràfic 
especialitzat en les publicacions de la Generalitat de Catalunya dins del 
Catàleg de les biblioteques especialitzades la Generalitat (BEG). Aquest 
any 2015, s’ha conclòs la recuperació i revisió del fons provinent de 
l’antiga biblioteca del Departament de la Presidència (iniciada al 2014) i 
s’ha iniciat la incorporació del fons de l’antiga biblioteca de l’EADOP, amb 
la consegüent supressió de la despesa d’emmagatzematge en proveïdors 
externs. 
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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. Es 
distribueix quinzenalment a través del servei de butlletins de Gencat. Al 
llarg de 2015, se n’han editat 20 números (150-169) i ha passat de 4.539 
subscriptors a 31 de desembre de 2014  a 4.671 , amb un increment del 
2,91%

•	 Web	Publicacions	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Lloc	específic	
amb accés al catàleg, anunci de novetats i compra en línia (integra la 
Llibreria en línia de la Generalitat). Aquest any s’ha migrat al nou gestor 
corporatiu GECO+, basat en OpenCMS, promogut per la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió.

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

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

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

•	 Llibres	Gencat,	el	bloc	de	les	publicacions	de	la	Generalitat,	és	una	eina	
promocional en la línia d’aprofitament de les plataformes 2.0 d’incentiu 
d’interacció de la comunitat de lectors. Durant l’any 2015, s’hi han 
publicat 45 articles, amb 5.490 visites.

Publicacions
Difusió de publicacions7.5
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Difusió de publicacions

 2012 2013 2014 2015

 Números Subscripcions Números Subscripcions Números Subscripcions Números Subscripcions

Butlletí quinzenal 
Informatiu de publicacions  24 4.100 25 4.426 23 4.539 20 4.671

        

 2012 2013 2014 2015*

 Pàgines  Pàgines  Pàgines  Pàgines  
 vistes Visitants vistes Visitants vistes Visitants vistes Visitants

Web	Publicacions	 84.167	 27.074	 	 35.841	 14.656	 20.608	 	 9.713	
79.154 22.487

Llibreria en línia 89.886 23.358 105.723 19.606 89.482 23.338  

        

 2012 2013 2014 2015

 Articles Visites Articles Visites Articles Visites Articles Visites

Bloc Llibres Gencat 47 7.570 38 5.487 43 5.844 45 5.490

        

 2012 2013 2014 2015

 Seguidors Visites Seguidors Visites Seguidors Visites Seguidors Visites

Facebook Publicacions 94 1.825 202 4.166 266 1.221 404 936

        

 2012 2013 2014 2015

 Seguidors Missatges Seguidors Missatges Seguidors Missatges Seguidors Missatges

Twitter Publicacions 87 101 215 140 270 367 328 87

* El web de Publicacions i la Llibreria en línia s’han unificat.

Publicacions
Difusió de publicacions
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Avaluació de resultats 2015

Objectius
Els objectius estratègics i operatius de l’EADOP que es van proposar per a 
l’any 2015 són: 

Millorar l’eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia 
en la contractació pública, en la tramitació administrativa i en la gestió 
d’iniciatives que se sotmeten a l’aprovació del Govern. (OE2.4).

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

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

Ampliar i millorar els serveis de l’EADOP, en l’àmbit de la publicació 
oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya així com en l’àmbit de les 
publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a les noves tecnologies 
per fer-los més accessibles. (OE2.5)

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

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

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

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

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

Avaluació de resultats 2015 8
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Indicadors

  Real Previsió Real Desviació Variació 

Indicadors Unitat 2014 2015 2015 2015 2014-15

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

Termini mitjà de publicació des de l’ordre  
d’inserció de la Secretaria de Govern o des    < 7 dies 
d’altres administracions (unitat de valor: dies) numèric 4,28  naturals 5,75 –17,86% 34,35%

Nombre de correcció d’errades al DOG  
per incidències lingüístiques sobre els  
documents tractats percentatge 0,04% < 0,10% 0,09% –10,00% 125,00%

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

Termini mitjà de retorn de textos traduïts al BOE  
(unitat de valor: dies) numèric 33,54 4 dies 14,51 262,75% –56,74%

Productivitat en la correcció d’originals  
(unitat de valor: pàgines / hora) numèric 8,14 5,00 2,71 –45,80% –66,71%

Productivitat en la post edició d’originals  
(unitat de valor: pàgines / hora) numèric 2,28 3,00 1,73 –42,33% –24,12%

Nombre de serveis editorials produïts numèric 242 300 328 9,33% 35,54%

Pressupostos aprovats / pressupostos lliurats percentatge 52,04% 65,00% 53,13% –18,26% 2,09%

Nombre de subscriptors al butlletí electrònic numèric 4.539 4.300 4.671 8,63% 2,91%

Nombre de productes venuts a través  
de la llibreria virtual numèric 347 500 295 –41,00% –14,99%

Nombre de coedicions de la Generalitat  
de Catalunya numèric 33 25 25 0,00% –24,24%

Avaluació de resultats 2015

  1. Publicació del DOGC a GENCAT
  El Diari Oficial es publica a la pàgina web abans de les 7 h del dia de 

la seva edició; en general es pot consultar passats uns minuts de les 
00.30 hores. Aquest any, no hi ha hagut cap incidència que afectes la 
publicació del DOGC més enllà de l’hora prevista

 2. Termini mitjà de publicació des de l’ordre d’inserció  
de la Secretaria de Govern o des d’altres administracions

  El termini mitjà de publicació des de l’ordre d’inserció de la Secretaria 
de Govern o des d’altres administracions s’ha obtingut a partir dels 
terminis de publicació de disposicions i altres resolucions i dels 
terminis de publicació d’anuncis, ponderats per la quantitat de 
documents de cada tipologia. El resultat assolit ha estat de 5’75 dies 
naturals, superior al de 2014 en un 34,35%, però inferior al termini 
previst per al 2015 i a l’establert a la Llei 2/2007, de 5 de juny, del 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que és de deu dies hàbils, 
i als set dies que preveu en el Contracte programa 2013-2015 (d’ara 
endavant, CP 2013-2015). Aquest augment en el termini ve afectat per 
l’Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la publicació dels anuncis 
de notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 6885, de 4 de juny de 2015), segons el qual l’EADOP actua 
com a organisme únic autoritzat per a la tramesa de les esmentades 
notificacions a l’Agència Estatal del BOE i pel fet que l’Entitat gestiona 
la publicació simultània que provoca una demora dels terminis de 
publicació al DOGC en haver de conciliar-los amb els del BOE.
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 3. Nombre de correccions d’errades al DOGC per incidències 
lingüístiques sobre documents tractats

  Empitjora en referència al de 2014 amb un augment de la ràtio del 
125%. Cal tenir en compte, però, que en valor absolut van ser 20 
correccions d’errades l’any 2015 (2014: 10 correccions d’errades). 

 4. Serveis del DOGC
  El 2015 es presta un nou servei DOGC, en donar d’alta el servei de 

publicació conjunta i tramesa de notificacions al Tauler edictal del 
BOE.

 5. Termini mitjà de retorn de textos traduïts al BOE
  Reducció del nombre de pàgines traduïdes i menys recursos emprats 

a la traducció cosa que ha permès millorar la productivitat.

 6. Productivitat en la correcció d’originals de serveis editorials: 
nombre pàgines/hora

  Aquest any hi ha hagut pocs serveis editorials que s’hagin corregit 
amb recursos propis (només una mostra molt petita de serveis 
editorials produïts internament), de manera que no es tracta d’una 
diferència representativa. 

 7. Productivitat en la postedició d’originals de serveis editorials: 
nombre pàgines/hora

  Com en el cas anterior, es tracta d’una mostra molt petita de serveis 
editorials produïts internament, de manera que no es tracta d’una 
diferència representativa. 

 8. Nombre de serveis editorials produïts
  El nombre de serveis editorials va ser de 328. Superior en un 35,53% 

al de 2014 superant al valor establert al CP 2013-2015, en un 
9,33%. L’any anterior s’havien dut a terme serveis editorials per la 
commemoració del Tricentenari i altres serveis institucionals, i aquest 
malgrat no haver-hi cap esdeveniment especial, segueix la tendència 
d’increment en la producció de serveis editorials.

 9. Pressupostos d’edició aprovats / pressupostos lliurats
  El resultat ha estat un lleuger augment en relació amb l’any anterior. 

D’acord amb el Conveni marc 2013-2015, el serveis editorials dels 
departaments d’import inferior a 2.000€, no tenen per què canalitzar-
se a través de l’Entitat i es dóna el cas de projectes dels quals s’ha 
demanat pressupost a l’Entitat, que finalment no s’han dut a terme per 
aquesta.

 10. Nombre de subscriptors al butlletí electrònic
  S’han aconseguit 4.671 subscriptors, superant el nombre de 2014 i el 

valor previst en un 8,63%. 

 11. Nombre de productes venuts a través de la Llibreria en línia
  El nombre ha estat de 295 unitats, inferior en un 14,99% en relació al 

2014 i el valor previst pel 2015 en un 41%. Cal tenir que en compte 
com es va indicar a l’informe de l’any anterior, que en fer el Contracte 

Avaluació de resultats 2015
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programa 2013-2015, es va adequar aquest indicador d’acord amb 
la situació de crisi actual. Les novetats editorials 2015 posades a la 
venda han estat 63 publicacions (2014: 71). 

 12. Coedicions
  Des del Consell Editorial, es fomenta la coedició de publicacions de 

la Generalitat per compartir recursos i sumar sinèrgies. Aquest any 
2015, l’Administració de la Generalitat ha realitzat 28 coedicions que 
ha representat l’assoliment de l’objectiu amb escreix del 12% (2014: 
33 coedicions). Aquestes coedicions corresponen a tota la Generalitat 
i no a edicions promogudes per l’Entitat. 

Avaluació de resultats
Referent a l’objectiu. (OE2.4) Millorar l’eficiència i impulsar la utilització 
dels mitjans electrònics i en línia en la contractació pública, en la 
tramitació administrativa i en la gestió d’iniciatives que se sotmeten a 
l’aprovació del Govern

•	 S’ha	posat	en	funcionament	l’Eina	de	gestió	de	correus	a	fi	de	
processar els correus electrònics i facilitar la tramesa al DOGC de 
documents de l’Administració de justícia i d’altres emissors externs, 
cosa que ha permès la substitució l’aplicació AS400.

•	 L’optimització	de	la	integració	amb	les	plataformes	externes.	S’ha	
integrat el circuit de publicació del DOGC amb la plataforma del 
sistema de gestió electoral del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. Creació del servei de publicació en el DOGC dels Tràmits 
de la Generalitat (antiga Oficina Virtual de Tràmits)

•	 S’han	dut	a	terme	les	accions	i	adaptacions	tecnològiques	necessàries	
per atendre la complexitat de canvis departamentals, atès que és la 
primera vegada que es porta a terme un canvi organitzatiu d’aquesta 
dimensió en el nou circuit de producció (CQ5) del DOGC. A tal efecte, 
des de l’EADOP s’ha treballat estretament en coordinació amb la 
DGACD, l’AOC i el SIGOV, per tal de minimitzar l’impacte dels canvis 
organitzatius en el servei de publicació oficial. 

•	 En	l’Acord	GOV/77/2015,	de	2	de	juny,	sobre	la	publicació	dels	anuncis	
de notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya s’hi 
inclouen com a annex models d’anunci de notificació en extracte, 
previstos a l’article 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que 
utilitzarà l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic.

Avaluació de resultats 2015
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Referent a l’objectiu (OE2.5) Ampliar i millorar els serveis de l’EADOP, en 
l’àmbit de la publicació oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya així 
com en l’àmbit de les publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a 
les noves tecnologies per fer-los més accessibles. 

•	 Amb	motiu	de	l’aplicació	de	la	Llei	de	racionalització	en	referència	a	la	
obligatorietat publicar totes les notificacions dels actes i resolucions 
administratives mitjançant anunci al BOE. L’EADOP ha implementat 
juntament amb l’AOC una nova funcionalitat en el “Servei de publicació 
al DOGC” d’Eacat de manera que els organismes efectuen un sol 
enviament i l’EADOP s’encarrega de publicar la notificació al DOGC i 
d’enviar-la al Tauler edictal del BOE.

•	 S’ha	portat	a	terme	el	projecte	de	refactorització	del	codi	de	
programació dels portals, que ha comportat una millora del rendiment i 
la reducció dels temps de càrrega dels documents al portal del DOGC i 
Portal Jurídic de Catalunya.

•	 Al	costat	de	la	tasca	de	consolidació	normativa	diària,	s’han	incorporat	
al Portal Jurídic les consolidacions dels decrets del període 1994-1998, 
de manera que ara ja estan disponibles al Portal les consolidacions de 
tots els decrets publicats des del núm. 1 del DOGC.

•	 S’ha	avançat	en	els	projectes	“Dictàmens	de	la	Comissió	Jurídica	
Assessora” i “Integració de l’apartat de normativa sectorial de les 
webs departamentals”, pels quals tercers organismes integren en els 
seus webs la consulta dels documents del Portal Jurídic de manera 
automatitzada. 

•	 S’han	produït	editorial	publicacions	en	nous	formats,	que	s’han	ofert	
a tots els departaments, com ara el llibre electrònic Les cròniques 
catalanes o la versió de Narracions històriques de Francesc de Castellví 
en format seebook. 

•	 La	Xarxa	de	Llibreries	Acreditades	ha	incorporat	nous	membres	i	arriba	
a noves comarques.

Valoració general
El 2015 es pot considerar que l’Entitat s’ha autofinançat, tenint en 
compte però que s’han rebut transferències per atendre les despeses TIC 
addicionals no contemplades a la plurianualitat de l’EADOP. També s’ha de 
considerar que han continuat anant a càrrec del seu pressupost despeses 
de personal que haurien d’haver estat assumides pels organismes on 
el personal de l’Entitat està prestant els seus serveis. Per tant, es pot 
considerar que l’Entitat ha assolit els objectius previstos.

Avaluació de resultats 2015
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El 2015 s’ha elaborat la proposta de Contracte programa per al trienni 
2016-2018 que permeti millorar els serveis i consolidar el finançament de 
l’Entitat en els àmbits següents:
— Finançament i gestió de l’EADOP: Establir un nou model de 

finançament del pressupost de l’Entitat amb la compensació per 
actuacions institucionals. Elaboració d’una carta de serveis de l’Entitat;

— Publicació oficial: Elaborar la proposta de creació del Suplement 
d’anuncis de notificació. Ampliar la certificació ISO 22301 (PRD), fent-
la extensiva, a la fase de publicació del DOGC. Impulsar la obtenció 
del ISO 9001/2015 per als serveis de recepció de documents, gestió, 
publicació i difusió del DOGC. Anàlisi legal sobre la publicació oficial a 
Catalunya dels anuncis relacionats amb el Registre mercantil i la seva 
viabilitat i, es plantejarà al Departament competent en la matèria portar 
a terme l’anàlisi de les eficiències, la millora i l’estalvi de la integració 
en el DOGC dels butlletins oficials de les províncies, d’acord amb el 
que preveu la legislació;

— Difusió del dret vigent: Promoure projectes d’integració de la normativa 
consolidada pel Portal Jurídic en els webs departamentals. Convertir 
el Portal Jurídic en eina de compliment de diversos preceptes de la Llei 
19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

— Serveis i coordinació editorials, difusió i comercialització de 
publicacions: Assumir més serveis editorials de la Generalitat; Extensió 
de	la	Xarxa	de	Llibreries	Acreditades	de	la	Generalitat	a	Catalunya	
i convenis de col·laboració amb altres Institucions dels territoris de 
llengua catalana. 

També s’ha proposat un Conveni marc per al trienni 2016-2018 amb les 
línies generals següents:
— Simplificació del procés d’encàrrec dels serveis editorials; clarificació 

dels serveis editorials que l’Administració de la Generalitat està 
obligada a encarregar; establiment del procés d’encàrrec de serveis 
vinculats al Portal Jurídic de Catalunya; adequació de les tarifes amb 
noves unitats de valoració.

Amb aquests plantejaments es pretén assegurar la continuïtat financera 
de l’Entitat durant el trienni 2016-2018, que permetrà dur a terme els 
objectius i les activitats que s’han descrit per donar un millor servei a la 
ciutadania i a l’Administració.

Avaluació de resultats 2015
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Principals objectius 2016

Principals actuacions
1. Implantar millores en els sistemes d’entrada de documents per als ens 

sol·licitats de publicacions al DOGC. 

2. Posar en funcionament el servei de publicació al DOGC a través de 
l’Oficina virtual de tràmits 

3. Continuar amb els tràmits per donar compliment a la integració en el 
DOGC dels butlletins oficials de les províncies 

4. Integrar els serveis del Portal Jurídic amb departaments de la 
Generalitat per oferir normativa consolidada. 

5. Ampliar el nombre de publicacions digitals editades. 

6.	 Ampliar	la	Xarxa	de	Llibreries	Acreditades	de	la	Generalitat.	

7. Establir mecanismes per impulsar les coedicions entre organismes de 
la Generalitat de Catalunya i les entitats privades. 

8. Posar a disposició dels departaments la documentació necessària per 
facilitar la gestió de la tramitació dels serveis editorials. 

9. Recuperació i ampliació del fons de publicacions de la Generalitat 

Principals objectius 2016
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