
6
Principals 
objectius
per al 2007

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

Generalitat de Catalunya
Entitat Autònoma del Diari Oficial
i de Publicacions



© Generalitat de Catalunya 
Entitat Autònoma del Diari Oficial 
i de Publicacions 
Calàbria, 147 
08015 Barcelona

Primera edició: desembe de 2007



�Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2006

Sumari

Presentació 

1. Estructura, organització i recursos

1.1 Missió, funcions i marc legal 

1.2 Organigrama

1.� Òrgans de govern

1.4 Recursos humans

1.5 Recursos econòmics

1.6 Contractació

1.7 Recursos materials

2. Edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

2.1 Producció del DOGC

2.2 Difusió i comercialització del DOGC

3. Edició de publicacions

�.1 Publicacions pròpies

�.2 Serveis de producció editorial

�.� Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

4. Difusió i comercialització de publicacions

4.1 Comercialització de publicacions

4.2 Promoció i publicitat

5. Traducció dels textos legals de l’Estat 

6. Principals objectius per al 2007

4

6

7

9

10

12

1�

19

24

26

27

�0

�5

�6

�9

41

46

47

49

50

5�



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 20064

Presentació

Durant l’any 2006, s’han dut a terme les actuacions prèvies per a 
l’eliminació de l’edició en paper del DOGC per tal que l’única versió oficial 
sigui l’edició digital. Des d’un punt de vista normatiu, s’inicia la tramitació 
de la Llei del DOGC, que queda en suspens en acabar la legislatura l’any 
2006. El tràmit es reprendrà el 2007. 
 
D’altra banda, es duen a terme diverses actuacions encaminades a 
assegurar tècnicament aquest projecte, com ara l’estudi i definició del 
pla de contingències per a la securització de l’edició digital del DOGC; el 
servei de manteniment del sistema d’informació del DOGC, que consisteix 
en la publicació del DOGC a Internet, i el funcionament de la Base de 
dades; i l’elaboració del programari per a la signatura digital del DOGC.
 
També, atès que ha demostrat ser una eina útil de gestió que ha permès 
una actuació àgil en la gestió dels seus recursos i l’assoliment de 
l’autofinançament pressupostari, s’ha aprovat un nou contracte programa 
per al trienni 2006-2008 i el conveni marc per a la prestació de serveis 
editorials i comercialització de publicacions que efectua l’Entitat per compte 
dels departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen.
 
En aquest àmbit de la difusió de les publicacions, destaquem que el mes 
de juny de 2006 s’inaugura la Llibreria de la Generalitat a Tarragona, 
en un edifici gòtic cedit per l’Ajuntament al carrer Major d’aquesta ciutat. 
La restauració d’aquest local i l’obertura de la llibreria han estat possibles 
gràcies al conveni signat per la Generalitat amb l’Ajuntament i la Diputació 
de Tarragona.
 
Les dades econòmiques i d’activitat de l’Entitat continuen sent molt 
positives: els ingressos per l’activitat pròpia augmenten un 29,24% amb 
relació al 2005, fonamentalment pels ingressos per la publicació d’anuncis 
i els serveis editorials. Aquest any, una part significativa d’aquests serveis 
s’ha produït amb motiu de la difusió del nou Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 
 
L’increment del nombre de disposicions normatives i d’anuncis publicats 
ha provocat un increment en el nombre de pàgines del DOGC, que ha 
estat del 2�,95% en relació amb l’any 2005. Quant a la utilització de la 
signatura electrònica en la tramesa d’anuncis per part dels ajuntaments, 
a través de la plataforma EACAT, aquesta ha tingut un increment del 
�1,86%, amb un total de 9.109 documents rebuts per aquest sistema 
(6.908 documents el 2005).
 
Pel que fa a les subscripcions a l’edició del DOGC imprès, se’n manté la 
tendència a la reducció (-16,46%), motivada per la possibilitat de consulta 
gratuïta per Internet des de gener de 2002. En canvi, encara que sigui 
poc significatiu en valors absoluts, augmenten les subscripcions al servei 
d’alerta DOGC a la carta i a la Base de dades del DOGC.
 
La facturació per venda de publicacions de la Generalitat ha augmentat un 
�,87% (un 1,05% d’augment a través de les llibreries pròpies i un 10,98% 
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a través del distribuïdor comercial), després que l’any anterior hagués 
disminuït un 12%. Pel que fa a la facturació global de tots els productes 
a les llibreries de la Generalitat, aquesta ha augmentat un 7,18%.
 
Cal tenir en compte que els bons resultats econòmics de l’Entitat han 
permès obtenir un excedent pressupostari que, d’acord amb el Consell 
d’Administració de l’Entitat, s’aplicarà a despeses i inversions per fer 
front, principalment, a les actuacions necessàries per a l’edició autèntica 
i segura del DOGC digital, així com als plantejaments de futur que es 
concretaran en un pla director de l’Entitat l’any 2007.
 
El 29 de desembre de 2006 Raimon Carrasco i Nualart cessa com a 
director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions. 
El Consell d’Administració li agraeix la seva bona gestió durant el temps 
que ha estat dirigint l’Entitat.
 
Xavier Guitart i Domènech
Director general
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Estructura, organització i recursos
Missió, funcions i marc legal

Missió, funcions i marc legal

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

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

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

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

Funcions
Segons l’article � de la Llei 24/1987, correspon a l’Entitat:

a) Exercir les funcions tècniques, econòmiques i administratives 
relacionades amb l’edició, la distribució i la venda del DOGC.

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

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

 

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

del Diari Oficial i de Publicacions. 
• Decret 215/2000, de 26 de juny, de desplegament reglamentari de 

la Llei 24/1987, de 28 de desembre. 

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

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

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

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

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

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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

en les llengües cooficials de les comunitats autònomes.

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

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

de la Presidència (article �9).
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Estructura, organització i recursos
Organigrama 1.2
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Estructura, organització i recursos
Òrgans de govern

Són òrgans de govern de l’Entitat:
 
1. El Consell d’Administració, que al llarg del 2006 ha estat format per:
 
 President Enric Marín, fins al 25.4.2006
   Secretari de Comunicació 
   Ernest Maragall va presidir els consells del 29 de juny 

  i del 26 de juliol
   Secretari de Govern
   Ramon García-Bragado, des del 27.9.2006
    Secretari de Govern
 
 Vicepresident Jordi Menèndez, fins al 27.11.2006
   Jordi Fortuny, des del 21.12.2006
   Director general de Difusió Corporativa
 
 Secretari Raimon Carrasco, fins al 28.12.2006
   Xavier Guitart, des del 29.12.2006
   Director general de l’Entitat
 
 Vocals Meritxell Josa
   Directora general de Serveis Consultius
   i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic
                                          
   Dolors Vergés
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament
   de Governació i Administracions Públiques
                                          
   Àngel Egea
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament
   de Justícia
                                          
   M. Pilar Bayarri
   Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament 

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

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

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

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

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

Òrgans de govern

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

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

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

 
2. El director general, que és nomenat i separat pel Govern de la 

Generalitat i té assignades les funcions de:
• Presentar al Consell d’Administració informació sobre l’estat de situació 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Aquest càrrec ha estat exercit durant l’any 2006 per:
• Raimon Carrasco i Nualart, fins al 28 de desembre de 2006.
• Xavier Guitart i Domènech, des del 29 de desembre de 2006.
 

Estructura, organització i recursos
Òrgans de govern
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Recursos humans

Estructura, organització i recursos
Recursos humans1.4

Recursos humans 2006

Total: 104 persones

Any de 

naixement Dones % Homes % Total %

1941-1945 4 5,88% 2 5,56% 6 5,77%

1946-1950 � 4,41% 1 2,78% 4 �,85%

1951-1955 2 2,94% 5 1�,89%w 7 6,7�%

1956-1960 1� 19,12% 7 19,44% 20 19,2�%

1961-1965 15 22,06% 8 22,22% 2� 22,12%

1966-1970 14 20,59% 7 19,44% 21 20,19%

1971-1975 11 16,18% 4 11,11% 15 14,42%

1976-1980 6 8,82% 1 2,78% 7 6,7�%

1981-1985 0 0,00% 1 2,78% 1 0,96%

Total 68 100% 36 100% 104 100%

Piràmide d’edat i distribució per sexes, 2006

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

Homes

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

�5-�9

�0-�4

25-29

20-24

Àrea de Tractament de Textos

Àrea de Comercial

SG de Coordinació Editorial

Direcció

Gerència

Àrea de Producció

Àrea de Gestió Administrativa

22

21

4
5

13

18

21

16 12 8 4 0
Dones

0 4 8 12 16
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Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics 1.5
 Recursos econòmics

L’EADOP es regeix, en les seves relacions amb l’Administració de 
la Generalitat, per un contracte programa que ordena les relacions 
econòmiques i financeres sobre la base del seu autofinançament i per un 
conveni marc per a la prestació de serveis editorials i la comercialització 
de les publicacions de l’Administració de la Generalitat. El 2006, s’ha 
aprovat el nou contracte programa i conveni marc per al trienni 2006-2008.
 
L’Entitat es finança amb els ingressos generats per: 
• Les subscripcions al DOGC en suport físic (DOGC imprès i DVD) 

i electrònic (Base de dades del DOGC i DOGC a la carta).
• Les taxes per anuncis oficials publicats al DOGC.
• La venda, a través de les llibreries de la Generalitat i dels distribuïdors 

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

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

Ingressos per la venda de productes DOGC i publicacions 

 

 2004 2005 2006

Productes DOGC 5.874.066,07 8.�1�.744,60 10.815.097,22

Publicacions 5.�97.�96,88 6.902.4�8,11 8.849.560,14

Total anual 11.271.462,95 15.216.182,71 19.664.657,36

Variació -9,74% 35,00% 29,24% 

Productes DOGC

Productes publicacions

Total anual

 20.000.000
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 16.000.000

 14.000.000
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Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Pressupost

El pressupost anual de l’EADOP és aprovat pel Consell d’Administració 
i s’incorpora al projecte de pressupost de la Generalitat, que segueix la 
tramitació parlamentària de la Llei de pressupostos. D’acord amb el seu 
Contracte programa, l’Entitat s’ha d’autofinançar i totes les despeses 
corrents i les inversions han de ser cobertes per ingressos propis, 
de manera que no hagi de rebre subvencions a càrrec de l’erari públic.

Evolució del pressupost

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparació dels pressupostos de 2005 i 2006  

Ingressos per capítols 2005 2006 Variació

III Taxes i altres ingressos 7.776.564,00 8.��7.900,00 7,22%

IV Transferències corrents 10,00 10,00 0%

V Ingressos patrimonials 155.000,00 160.010,00 �,2�%

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

VIII Actius financers 10,00 0,00 -100%

Total  7.931.594,00 8.497.930,00 7,14%

    

Despeses per capítols 2005 2006 Variació

I Remuneracions del personal �.887.820,00 4.110.184,00 5,72%

II Despeses de béns corrents �.6�4.177,00 4.022.916,00 10,70% 

 i serveis

III Despeses financeres 15.000,00 25.000,00 66,67%

VI Inversions reals �94.597,00 ��9.8�0,00 -1�,88%

Total  7.931.594,00 8.497.930,00 7,14%

 9.000.000

 8.000.000

 7.000.000

 6.000.000

 5.000.000

 4.000.000

 �.000.000

 2.000.000

 1.000.000

 0
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Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Ingressos
Per a l’any 2006, es van preveure augments en els ingressos derivats 
de la publicació d’anuncis oficials i, globalment, es van mantenir les 
previsions d’ingressos dels canals de comercialització de les publicacions, 
de producció per altres editors i de traducció al català de la legislació 
de l’Estat. D’altra banda, es va reduir la previsió d’ingressos per 
subscripcions al DOGC.
 
No es van preveure ni transferències corrents ni de capital i, pràcticament, 
no es van variar els imports dels ingressos patrimonials.
 
Amb relació als actius financers, es va preveure la possibilitat d’aplicar els 
excedents pressupostaris de 2005 de manera que permetessin finançar 
despeses de funcionament i de capital, amb l’aprovació prèvia del Consell 
d’Administració de l’Entitat, d’acord amb les directrius del Contracte 
programa. 

Despeses
Les despeses de personal es van pressupostar seguint les instruccions 
del Departament d’Economia i Finances.

La previsió de despeses de béns corrents i de serveis per al 2006 es 
va incrementar en un 10,7%. Aquest fet ve donat per les previsions 
d’increment de les despeses de producció del DOGC, per l’augment del 
nombre de pàgines, del preu de les matèries primeres i dels serveis de 
l’edició del Diari. També es van preveure les despeses per als treballs 
preparatoris per a l’edició autèntica del DOGC electrònic i per a la posada 
en marxa de la llibreria de Tarragona.
 
A l’apartat d’inversions reals es reflecteix un decrement del 1�,88%. 
Es van preveure les actuacions referents a renovació del maquinari i 
programari de les àrees de Producció i Tractament de Textos, renovació 
dels equipaments informàtics de gestió, renovació del mobiliari i quota 
anual del cens emfitèutic constituït l’any 2005 per a l’adquisició del local 
de la Llibreria de la Generalitat a Lleida. 
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Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

Balanç        

ACTIU 2006 2005  PASSIU 2006 2005
IMMOBILITZAT 2.841.820,46 2.216.745,54  FONS PROPIS 12.569.019,38 7.506.001,45
 IMMATERIAL 686.29�,27 595.012,84   FONS PATRIMONIAL �.2�4.064,22 �.405.�52,22
 Propietat industrial 0,00 1.71�,42   Patrimoni �.2�4.064,22 �.405.�52,22
 Aplicacions informàtiques 597.089,42 558.485,67     
 Projectes 497.1��,96 �5�.582,09   RESULTATS EX. ANTERIORS 4.100.649,2� 1.144.802,66
 Patrimoni adscrit 685.600,59 688.524,94   Resultats negatius ex. anteriors 4.100.649,2� 1.144.802,66
 Projectes en curs 0,00 0,00     
 Amortització acumulada -1.09�.5�0,70 -1.007.29�,28   PÈRDUES I GUANYS 5.2�4.�05,9� 2.955.846,57
      Pèrdues i guanys 5.2�4.�05,9� 2.955.846,57
 MATERIAL 2.109.549,24 1.590.54�,82     
 Construccions 1.479.785,5� 1.029.76�,87  INGR. DIST. DIV. EXERCICIS 672.221,36 471.058,03
 Instal·lacions tècniques i maquinària 804.5�7,68 691.292,4�   Subvencions oficials de capital 146.92�,76 0,00
 Altres instal·lacions 699.�82,91 82�.056,40   Patrimoni adscrit 459.914,55 471.058,0�
 Mobiliari 617.769,14 5��.547,94   Concessió adm. Llib. Tarragona 65.�8�,05 0,00
 Equips per a processos d’informació 541.956,54 450.414,55     
 Elements de transport �0.485,85 �0.485,85     
 Altre immobilitzat material �.521,82 �.790,1�  DEUTE LLARG TERMINI 740.944,59 765.015,54
 Construccions en curs 0,00 0,00   Deutes amb entitats de crèdit 698.940,�6 7�7.770,�8
 Instal·lacions tècniques muntatge 0,00 706,20   Fons de pensions Gtat. Cat. 42.004,2� 27.245,16
 Mobiliari en curs 0,00 420,00     
 Equips per a processos d’informació muntat. 0,00 0,00     
 Elements de transport en curs 0,00 0,00     
 Amortització acumulada -2.067.890,2� -1.972.9��,55     
        
 FIANCES I DIPÒSITS 45.977,95 �1.188,88     
 Fiances i dipòsits �.97�,72 �.94�,72     
 Dipòsits fons de pensions Gtat. Cat. 42.004,2� 27.245,16     
        
EXISTÈNCIES 1.113.399,17 1.044.705,73     
 Publ. d’altres editors 476.054,04 �71.486,91     
 P. M. DOGC paper 24.048,97 14.077,07     
 Mat. aux. DOGC 0,00 0,00     
 P. M. Publicacions paper 0,00 4.2�9,48     
 Mat. consum i reposició 0,00 0,00     
 Prod. i treballs en curs 67.262,�� 118.044,90     
 Prod. acabats DOGC 0,00 0,00     
 Publicacions EADOP 546.0��,8� 5�6.857,�7     
        
DEUTORS 10.605.944,07 5.478.531,06  DEUTE CURT TERMINI 4.619.495,64 4.574.431,16
 Clients subscriptors DOGC �1.611,69 11.166,�0   DEUTE COMERCIAL 4.275.905,�2 4.149.496,68
 Clients anunciants 1.51�.686,11 9�0.650,75   Proveïdors i creditors �.�84.121,71 �.219.46�,60
 Clients llibreries 0,00 0,00   Proveïdors fres. pedts. rebre 891.78�,61 929.427,92
 Clients producció 8.60�.224,1� 4.07�.759,45   Bestreta de clients 0,00 605,16
 Clients altres 0,00 0,00     
 Clients distribuïdors 106.1�9,98 116.966,55   DEUTE NO COMERCIAL �4�.590,�2 424.9�4,48
 Clients vendes a crèdit 64.152,21 54.987,94   Comissionistes 18.842,�1 21.7�4,�7
 Clients subscrip. altres prod. DOGC �2.�74,81 24.882,4�   Dietes i quilometratges 0,00 0,00
 Clients vendes correu 24�,09 1.819,22   Personal 0,00 29.508,70
 Clients efectes cials. a cobrar 8�.224,05 9�.010,42   Remun. pdts. de pagament 81.414,06 71.697,54
 Clients de cobrament dubtós 10.825,92 1�.�25,92   HP creditora per IVA 61.804,6� 129.24�,79
 Deutors diversos 171.288,00 171.288,00   HP creditora per IRPF 81.447,00 79.458,92
 A comptes de remuneracions 0,00 0,00   Organismes SS creditors 9�.010,�1 9�.291,16
 HP deutora per IVA 0,00 0,00   HP, IVA repercutit 0,00 0,00
 Organismes Seg. Social deutors 0,00 0,00   Fiances rebudes a curt termini 7.072,01 0,00
 HP IVA suportat 0,00 0,00  DEUTE AMB ENTITATS DE CRÈDIT 38.830,02 38.830,02
 Provisió per insolvències tràfic -10.825,92 -1�.�25,92   Deutes a c/t amb entitats de crèdit �8.8�0,02 �8.8�0,02
        
MERCADERIES EN DIPÒSIT 2.564.987,68 2.393.545,92  MERCADERIES EN DIPÒSIT 2.564.987,68 2.393.545,92
 Mercaderies en dipòsit 2.564.987,68 2.�9�.545,92   Mercaderies en dipòsit 2.564.987,68 2.�9�.545,92
        
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 0,00 0,00     
 Inversions financeres temporals 0,00 0,00     
        
TRESORERIA 4.079.347,29 4.615.353,87     
 Caixa EADOP �.470,29 �.766,87     
 BBVA 555,56 962,11     
 Caixa Catalunya (291555) 0,00 0,00     
 Caixa Catalunya (291628) 0,00 0,00     
 Caixa Catalunya (291721) �.511.160,�7 4.545.496,60     
 La Caixa (41992) �27.645,5� �0.�77,�5     
 La Caixa (�1514) 227.�04,79 28.�48,12     
 Mov. Interns de tresoreria 9.210,75 6.402,82     
        
TOTAL ACTIU 21.205.498,67 15.748.882,12  TOTAL PASSIU 21.205.498,67 15.748.882,12
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Comptes d’explotació analítics 
dels exercicis 2005 i 2006

Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

   

  2006 % 2005 %

Ingressos d’explotació 19.759.580,09 100,00% 15.287.860,95 100,00%
Import net de la xifra de negocis 19.664.655,54 99,52% 15.216.182,71 99,5�%
 Publicacions i productes DOGC 19.5�4.155,99 98,86% 15.080.144,02 98,64%
 Altres béns i serveis 129.67�,2� 0,66% 1�5.448,0� 0,89%
 Subproductes i residus 826,�2 0,00% 590,66 0,00%
 Ingressos per serveis diversos 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Variació d’existències 68.69�,44 0,�5% 60.5�4,75 0,40%
Altres ingressos d’explotació 26.2�1,11 0,1�% 11.14�,49 0,07%
 Subvenció d’explotació 14.759,07 0,07% 0,00 0,00%
 Dot. amort. patrimoni adscrit 11.14�,48 0,06% 11.14�,49 0,07%
 Dot. amort. concessió adm. Llib. Tarragona �28,56 0,00% 0,00 0,00%
Despeses d’explotació -14.662.235,07 -74,20% -12.402.602,07 -81,13%
Aprovisionaments -5.967.8�4,42 -�0,20% -5.0�6.924,64 -�2,95%
 Mercaderies publicacions -9��.�64,82 -4,72% -8�2.027,�5 -5,44%
 Primeres matèries -1.414.469,21 -7,16% -1.516.226,81 -9,92%
 Materials auxiliars -1.148,12 -0,01% -560,00 0,00%
 Serveis externs producció -�.618.852,27 -18,�1% -2.688.110,48 -17,58%
Despeses de personal -�.925.795,45 -19,87% -�.825.710,94 -25,02%
 Retribucions de personal -�.0�8.566,00 -15,�8% -2.946.225,6� -19,27%
 Indemnitzacions 0,00 0,00% -11.80�,48 -0,08%
 Seguretat social patronal -798.��7,00 -4,04% -786.628,50 -5,15%
 Aport. a sist. complementaris de pensions -14.759,07 -0,07% 0,00 0,00%
 Altres despeses socials -74.1��,�8 -0,�8% -81.05�,�� -0,5�%
Dotacions amortització immobilitzat -�70.�00,42 -1,87% -�76.154,59 -2,46%
 Dot. amort. immob. immaterial -100.08�,40 -0,51% -109.�62,78 -0,72%
 Dot. amort. immob. material -270.217,02 -1,�7% -266.791,81 -1,75%
Variació de les provisions de tràfic 2.500,00 0,01% 0,00 0,00%
 Dot. prov. insolvències de tràfic 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Prov. insolv. tràfic aplicades 2.500,00 0,01% 0,00 0,00%
Altres despeses d’explotació -4.400.804,78 -22,27% -�.16�.811,90 -20,69%
 Arrendaments -551.299,89 -2,79% -550.727,18 -�,60%
 Reparació i conservació immob. material -114.7�5,47 -0,58% -111.608,57 -0,7�%
 Serveis professionals independents -177.950,45 -0,90% -20.686,99 -0,14%
 Transports -14.126,49 -0,07% -10.9�0,70 -0,07%
 Primes d’assegurances -1�.�06,51 -0,07% -14.524,22 -0,10%
 Serveis bancaris i similars -24.��2,21 -0,12% -24.470,40 -0,16%
 Publicitat, propaganda i rrpp -59.899,71 -0,�0% -97.075,62 -0,6�%
 Subministraments -67.560,69 -0,�4% -64.52�,42 -0,42%
 Altres serveis -�.��7.52�,86 -16,89% -2.228.524,49 -14,58%
 Tributs -40.069,50 -0,20% -26.124,97 -0,17%
 Pèrdues crèdits cials, incobrables 0,00 0,00% -14.615,�4 -0,10%
Resultats d’explotació beneficis/pèrdues 5.097.345,02 25,80% 2.885.258,88 18,87%
Ingressos financers 88.86�,77 0,45% 56.416,24 0,�7%
 Interessos bancaris 88.86�,77 0,45% 56.416,24 0,�7%
 Diferències positives de canvi 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Despeses financeres 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Resultats financers positius/negatius 88.863,77 0,45% 56.416,24 0,37%
Resultats activitats ordinàries beneficis 5.186.208,79 26,25% 2.941.675,12 19,24%
Ingressos extraordinaris 7.68�,57 0,04% �.848,60 0,0�%
 Altres ingressos financers 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Benefici procedent immobilitzat 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Subv. capital transferits rtats. exercici 7�8,�1 0,00% 0,00 0,00%
 Ingressos extraordinaris 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Ingressos d’exercicis anteriors 6.945,26 0,04% �.848,60 0,0�%
Despeses extraordinàries 40.41�,57 0,20% 10.�22,85 0,07%
 Altres despeses financeres 0,00 0,00% 0,00 0,00%
 Despeses procedent immobilitzat -7.769,7� -0,04% -2.�75,97 -0,02%
 Despeses extraordinàries -25,29 0,00% -760,74 0,00%
 Despeses d’exercicis anteriors 48.208,59 0,24% 1�.459,56 0,09%
Resultats extraordinaris positius 48.097,14 0,24% 14.171,45 0,09%
Resultats de l’exercici 5.234.305,93 26,49% 2.955.846,57 19,33%

Nota: els ingressos estan expressats en signe positiu i les despeses en negatiu.    
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Estructura, organització i recursos
Recursos econòmics

En línies generals, es pot comprovar que els actius se situen a la ratlla 
dels 21,2 milions d’euros, un �4,65% més que l’any 2005. Pel que fa a la 
composició de les grans masses patrimonials, l’actiu fix se situa al voltant 
del 1�,4% i els recursos propis són el 62,5%.

Pel que fa a l’actiu, es destaca el creixement dels crèdits sobre clients, 
que representen el 50,02% del balanç (un 9�% més que l’any 2005).

Tanmateix, els augments més grans corresponen als saldos dels comptes 
“Clients producció” (serveis editorials) i “Clients anunciants” (anuncis 
publicats al DOGC).
 
Pel que fa al passiu, es valora la concessió administrativa que correspon 
al local cedit per l’Ajuntament de Tarragona, on se situarà la nova Llibreria 
de la Generalitat, i les subvencions concedides per l’Ajuntament 
i la Diputació de Tarragona per a les obres de remodelació d’aquest local.
 
Pel que fa als resultats d’explotació, hi ha un creixement respecte de l’any 
2005, a causa d’un major volum dels ingressos derivats, bàsicament, de 
l’edició de productes DOGC.
 
Pel que fa a les taxes, s’hi va aplicar l’increment que preveu l’article 41 de 
la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
per al 2006. Les taxes de l’Entitat es van publicar per l’Ordre PRE/�7/2006, 
de 15 de febrer, a  la qual es fa pública la relació de taxes vigents que 
gestiona el Departament de la Presidència.
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Contractació
Contractes administratius i mercantils subscrits per l’Entitat al llarg del 
2006 d’import superior a 12.000 euros.
 

Contractes administratius

1.6

Adjudicatari

International Business 

Machines, SA

Industrias Gama, SA

Comercial Contel, SA

Comercial Industrias 

Reunidas, SA 

ID Grup, SA

Infogroup Sistemas, SA

Getronics España 

Solutions, SL

Arts Gràfiques Grinver, SA

Jardí+Utensil, SCP

Rotocayfo-Quebecor, SA

Objecte

Subministrament i instal·lació 

d’un equip informàtic 

consistent en un servidor amb 

el sistema i sèries model 520.

Subministrament de mobiliari 

per a la nova Llibreria de la 

Generalitat de Catalunya a 

Tarragona.

Subministrament del 

programari InCopy, 

�6 llicències més programa 

en CD.

Subministrament del 

programari Office Mac, 

40 llicències més programa 

en CD.

Subministrament del 

programari InDesign, 

�6 llicències més programa 

en CD.

Impressió, enquadernació 

i manipulació d’uns fullets 

especialitzats.

Disseny i maquetació d’una 

revista d’interès ciutadà per 

a l’any 2006.

Impressió i enquadernació 

d’una revista d’interès ciutadà 

per a l’any 2006 

(tres edicions).

Licitació

(iva inclòs)

25.966,29

Lot 1 1.410,00

Lot 2 6.�00,00

Lot � 2.900,00

Lot 4 22.000,00

18.800,00

14.000,00

26.000,00

10�.129,18

�0.000,00

1�2.000,00

Adjudicació

(iva inclòs)

25.966,29

Lot 1 766,47

Lot 2 2.1�9,�6

Lot � 1.091,71

Lot 4 16.800,00

15.562,06

12.455,�4

25.4�5,78

4.125,17

27.000,00

119.691,00

Tramitació

Procediment negociat  

sense publicitat, d’acord  

amb l’article 182.c) 

especificitat tècnica.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 182.i) per raó de la 

quantia econòmica.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 182.i) per raó de la 

quantia econòmica.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 182.i) per raó de la 

quantia econòmica.

Ordinària, procediment obert 

i forma d’adjudicació negociat 

sense publicitat, d’acord amb 

l’article 182.i) per raó de la 

quantia econòmica.

Ordinària, procediment obert 

i forma d’adjudicació concurs. 

Anunci DOGC (27.�.2006).

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Procediment obert, forma 

d’adjudicació concurs. 

Anunci DOGC (14.�.2006).

Estructura, organització i recursos
Contractació 
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Estructura, organització i recursos
Contractació 

Grup� Societat Limitada 

Arts Gràfiques, SL

Fustcom, SL

Rotocayfo-Quebecor, SA

Setting Consultoría 

en Tecnología de la 

Información, SL

General Servei, SA

Talleres Gràficos Soler, SA

Grupo Tompla Sobre 

Expres, SL

Talleres Gràficos Soler, SA

Automatic-Trans, SL

Proco, SA

Impressió de 5.000 opuscles 

1906-2006 desplegables de 

disset cossos.

Fabricació, subministrament 

i instal·lació de mobiliari per a 

la Llibreria de la Generalitat 

de Catalunya a Tarragona.

Impressió i enquadernació 

d’una publicació institucional.

Servei de gestió de projectes, 

aplicacions i sistemes 

informàtics del DOGC.

Plegar cartes, imprimir 

adreces als sobres, ensobrar, 

classificar i lliurar a correus.

Subministrament de paper 

i impressió de cartes.

Subministrament de paper, 

fabricació i impressió de 

sobres.

Impressió i enquadernació de 

1.500 exemplars i fabricació 

de l’envasat per a 750 

exemplars del llibre Catalunya, 

una història europea.

Realització de la traducció, 

adequació i revisió de textos 

legals del BOE al català.

Digitalització del Butlletí 

Oficial de la Generalitat de 

Catalunya dels anys 19�1-19�9 

i lliurament en format PDF, 

número per número.

18.725,00

�0.000,00

219.000,00

70.000,00

55.114,50

27.557,25

�1.�6�,50

14.�21,10

�0.000,00

15.200,00

17.086,00

26.7�7,29

217.�60,00

61.�80,00

54.0�0,00

26.245,00

29.870,00

12.976,80

27.840,00

11.571,00

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 182.i) per raó de la 

quantia econòmica.

Procediment obert, forma 

d’adjudicació concurs. 

Anunci DOGC (24.4.2006).

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 210.f) uniformitat 

necessària.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 210.c) imperiosa 

urgència.

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb l’article 

210.c) imperiosa urgència.

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Adjudicatari Objecte

Licitació

(iva inclòs)

Adjudicació

(iva inclòs) Tramitació
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Estructura, organització i recursos
Contractació 

T-Systems

Graficas Varona, SA

Arts Gràfiques Grinver, SA

T-Systems

T-Systems

Talleres Gráficos Soler, SA

ID Grup, SA

Big, SA

Talleres Gráficos 

Hostench, SA

Talleres Gráficos 

Hostench, SA

Servei de manteniment del 

sistema d’informació del 

DOGC: publicació del DOGC 

a Internet i funcionament de la 

base de dades del DOGC.

Impressió i enquadernació del 

llibre Catalunya, una història 

europea, edicions en castellà, 

francès i anglès, amb la 

fabricació dels envasats.

Impressió i enquadernació 

del llibre Codi de legislació 

agrícola aplicable 

a Catalunya. 

Modificació del programari 

per fer consultes dinàmiques 

del DOGC a Internet.

Modificació del programari de 

càrrega diària del DOGC 

a Internet/intranet.

Impressió i enquadernació del 

llibre 1.000 dies de Govern 

(balanç).

Adquisició de llicències de 

programari per a l’EADOP.

Impressió i enquadernació del 

llibre Estatut d’autonomia de 

Catalunya, edicions en català, 

castellà, aranès, èuscar i gallec.

Impressió i enquadernació del 

llibre de l’exposició Apropa’t 

a la ciència. 

Impressió i enquadernació 

de l’opuscle per a l’exposició 

Apropa’t a la ciència. 

25.000,00

41.5��,92

2�.407,02

25.500,00

15.500,00

20.9��,�2

28.500,00

92.928,89

29.175,16

19.050,1�

22.828,80

27.040,00

21.112,00

25.2�0,00

15.080,00

19.84�,20

27.776,80

72.800,00

19.�96,00

11.159,29

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 210.f) uniformitat 

necessària.

Procediment obert, forma 

d’adjudicació concurs. 

Anunci DOGC (17.7.2006).

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 210.f) uniformitat 

necessària.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 210.f) uniformitat 

necessària.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb l’article 

210.f) uniformitat necessària.

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 182.l) conseqüència 

d’acord o contracte marc.

Procediment obert, forma 

d’adjudicació concurs. 

Anunci DOGC (7.8.2006).

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Adjudicatari Objecte

Licitació

(iva inclòs)

Adjudicació

(iva inclòs) Tramitació
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Estructura, organització i recursos
Contractació 

System-Bcn, SL

Cosersa, SA

Itscat Ute

Mailing Bcn, SL

Rotographik, SA

A.V.C. Gràfiques, SL

T-Systems

Impressió i enquadernació 

del llibre més CD dels actes 

del I Congrés del món rural 

a Catalunya.

Disseny, subministrament, 

muntatge i posterior 

desmuntatge d’un estand 

per al Saló del Llibre de 

Barcelona.

Elaboració de l’aplicació 

informàtica per signar 

electrònicament documents 

en format PDF. 

Servei d’embalatge, etiquetat 

i lliurament a correus de 

250.000 llibres. 

Impressió i enquadernació 

de l’opuscle del Pla integral 

d’urgències de Catalunya.

Impressió, enquadernació i 

manipulació de l’agenda de 

la Generalitat de Catalunya 

2007.

Servei de manteniment 

del sistema d’informació 

del DOGC: publicació 

del DOGC a intranet, Internet 

i funcionament de la base 

de dades del DOGC. 

22.000,00

40.000,00

29.000,00

�0.000,00

188.409,�8

77.�4�,25

50.000,00

21.756,80

�7.200,00

27.740,00

25.200,00

181.282,22

68.524,68

47.500,00

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Procediment obert, forma 

d’adjudicació concurs. 

Anunci DOGC (26.9.2006).

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 210.f) uniformitat 

necessària.

Procediment negociat 

sense publicitat, d’acord 

amb l’article 210.h) inferiors 

�0.050,61€.

Procediment obert, forma 

d’adjudicació concurs. 

Anunci DOGC (9.11.2006).

Procediment obert, forma 

d’adjudicació concurs. 

Anunci DOGC (20.11.2006).

Procediment negociat sense 

publicitat, d’acord amb 

l’article 210.f) uniformitat 

necessària.

Adjudicatari Objecte
Licitació

(iva inclòs)

Adjudicació

(iva inclòs) Tramitació
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Estructura, organització i recursos
Contractació 

Contractes mercantils

Adjudicatari Descripció

Import

(iva inclòs) Tramitació

Rotographik, SA

General Servei

Seven Bis, SL

Modo paper distribución, SA

Papresa, SA

Modo paper distribución, SA

Rotographik, SA

Treballs Gràfics, SA

Torrapapel, SA

Gema O.D.

General Servei

Impressió i enquadernació: opuscles.

Embossament: proposta de nou Estatut 

d’autonomia de Catalunya.

Còpia CD ROM: CD ROM programari 

en català.

Subministrament paper: Estatut 

d’autonomia.

Subministrament paper: Estatut 

d’autonomia.

Subministrament paper: exàmens PAU.

Subministrament: 1.000 dies de govern.

Paper, impressió, manipulació 

i distribució: ventalls.

Subministrament paper: Estatut 

d’autonomia.

Subministrament CD: Els segadors.

Embossament: opuscle Pla integral 

d’urgències de Catalunya.

�0.898,29

104.574,00

46.6�2,00

66.979,07

412.�5�,90

19.267,20

1��.�42,24

40.612,50

8�.798,40

176.088,00

106.462,12

Negociat

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Negociat

Concurs

Negociat

Concurs

Concurs

Concurs
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Estructura, organització i recursos
Recursos materials1.7

Recursos materials

Centres de treball
 
Seu central
Carrer de Calàbria, 147
08015 Barcelona
 
Llibreria de la Generalitat a Barcelona
Rambla dels Estudis, 118
08002 Barcelona
 
Llibreria de la Generalitat a Girona
Gran Via de Jaume I, �8
17001 Girona
 
Llibreria de la Generalitat a Lleida
Carrer del Dr. Fleming, 19
25006 Lleida
 
Llibreria de la Generalitat a Tarragona
Carrer Major, �7
4�00� Tarragona
 
El 19 de juny de 2006 es va inaugurar aquesta Llibreria de la Generalitat 
a Tarragona. Per conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament i la Diputació 
de Tarragona s’han restaurat els baixos d’un edifici històric, i s’han respectat 
les arcades gòtiques. La rehabilitació i el nou ús d’aquest espai vol 
contribuir a la revitalització de la part alta de Tarragona.
 
La Llibreria compta amb un espai de 150 m2, on s’exposen uns 5.000 títols 
d’obres de caràcter institucional o de difusió de Catalunya, unes �.500 
de les quals són publicacions de la mateixa Generalitat, de l’Ajuntament 
i de la Diputació de Tarragona. A més, també disposa d’un servei de 
cartografia i material audiovisual divers.
 
Magatzem de l’EADOP
Zona Franca, carrer �
Parc Logístic de la Zona Franca, carrer 2�, 18, nau 4
08040 Barcelona
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Recursos informàtics 
L’Entitat ha iniciat diversos projectes de millora i renovació del programari 
i maquinari per adequar-se a la futura oficialitat del DOGC digital.  
En aquest any 2006, s’han dut a terme els processos de securització en 
l’edició i tramesa de textos i s’ha incrementat la seguretat del servidor 
per assegurar la confidencialitat i veracitat dels documents, entre 
altres treballs. Els projectes que s’han desenvolupat amb una especial 
rellevància per al futur de l’edició del DOGC han estat:

• Projecte de modernització dels sistemes informàtics de preedició 
del DOGC i de materials gràfics de naturalesa diversa: substitució 
per obsolescència del sistema operatiu Mac OS9 per Mac OSX i del 
programari d’edició Page Maker 6.5 per InDesign. Aquests canvis 
comportaran la substitució d’altres programaris per noves versions 
adaptades al sistema operatiu Mac OSX, la formació del personal, etc. 

• Projecte de signatura electrònica.
• Projecte de securització del DOGC a Internet.
• Extensió de la implantació de la plataforma EACAT per a la recepció 

de textos per publicar al DOGC amb signatura electrònica. Durant 
l’any 2006, ha augmentant significativament el nombre de textos que 
es reben per aquest sistema. Concretament, s’ha anat regularitzant 
la recepció dels que provenen de l’Administració de justícia i, a partir 
d’aquest any, tots es reben a través de mitjans electrònics. 

 

Estructura, organització i recursos
Recursos materials
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Producció del DOGC
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya és l’òrgan oficial de la 
Generalitat on es publiquen les lleis de Catalunya, els decrets del Govern 
i altres disposicions, actes administratius i documents de la Generalitat i 
d’altres administracions i particulars que legalment s’hi han de publicar.
 
Es publica diàriament, de dilluns a divendres no festius, en dues 
edicions separades en català i en castellà. Trimestralment, s’editen els 
índexs generals integrats per un índex numèric de lleis i decrets, un de 
departaments i organismes emissors, un de cronològic i un de temàtic.
 
El DOGC s’estructura en cinc seccions bàsiques:
• Disposicions 
• Càrrecs i personal 
• Concursos i anuncis 
• Administració local 
• Administració de justícia
 
Es difon en diferents suports:
• Edició impresa: Diari Oficial i col·lecció enquadernada. 
• Mitjans telemàtics: DOGC per Internet (www.gencat.cat/dogc), base de 

dades del DOGC, servei de DOGC a la carta, DVD semestral i CD-ROM 
trimestral.

 
El nombre de pàgines de DOGC publicades l’any 2006 ha estat de 
112.520, amb un increment del 2�,95% en relació amb l’any 2005. 
 Aquesta xifra inclou la suma de les dues versions (català i castellà) i els 
índexs corresponents. 

Volum de pàgines DOGC editades  

Edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Producció del DOGC 2.1

   

 2004 2005 2006

Total anual 57.168 90.776 112.520

Variació 4,41% 58,79% 2�,95%
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Edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Producció del DOGC

Aquest any 2006 s’ha mantingut la tendència a l’augment del volum de 
textos publicats (18,14%). 
 
Nombre de documents publicats al DOGC 

   

 2004 2005 2006

Disposicions 6.908 6.�7� 8.006

Anuncis i edictes 21.946 26.000 �0.2�9

Total anual 28.854 �2.�7� �8.245

Variació 0,83% 12,20% 18,14%

L’increment notable de pàgines editades (2�,95%) i la reducció del tiratge, 
pel descens de les subscripcions, augmenten els costos de producció 
(21,�7%). Tot i així, aquest increment és 6,28 punts inferior a l’increment 
del nombre de pàgines (tenint en compte l’IPC de 2005).
 
 
Despeses de l’edició del DOGC imprès   

 2004 2005 2006

Paper 185.154,87 297.912,61 �00.9�7,2�

Impressió i enquadernació 27�.774,�8 445.041,94 461.498,�2

Embossat i distribució 4�.507,9� 26.195,22 24.5�1,95

Tramesa subscriptors 2�4.522,62 26�.575,67 466.417,67

Total 736.959,80 1.032.725,44 1.253.385,17
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 �5.000

 �0.000

 25.000
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 15.000

 10.000

 5.000
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Anuncis
El percentatge d’anuncis sobre el total de documents publicats s’ha 
mantingut, amb un lleuger decreixement: l’any 2005 va ser del 80,�1% i 
l’any 2006 ha estat del 79,07%.

En relació amb la procedència dels anuncis, s’ha mantingut l’origen dels 
anunciants, ja que l’any 2005 el 90,72% provenien de l’Administració local 
i el 2006 aquest percentatge ha estat del 91,82%. La resta de documents 
provenen bàsicament de l’Administració de justícia.

Pel que fa a l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, 
la recepció de textos en paper s’ha reduït fins al 0,��% el 2006.  
Un 29,77% es reben a través de la plataforma EACAT (extranet de les 
administracions catalanes) i la resta (69,90%) a través d’Internet o la 
intranet de la Generalitat.

Sistema de recepció dels textos
 

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

   

 2004 2005 2006

EACAT 1.249 6.908 9.109

Internet 1�.9�9 11.510 14.707

Intranet 4.960 5.601 6.684

Paper 2.084 2.412 102

Total 22.232 26.431 30.602

Variació 3,22% 18,89% 15,78%

EACAT

Internet

Intranet

Paper

Total 

 �6.000

 �2.000

 28.000

 24.000

 20.000

 16.000

 12.000

 8.000

 4.000

 0
 2004 2005 2006



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2006�0

Difusió i comercialització del DOGC 

Tot i que en el decurs de l’any no s’ha produït cap canvi significatiu 
en la presentació de les pàgines web de l’Entitat, es detecta un important 
increment en el nombre d’accessos.[1] En aquestes dades s’inclouen 
els accessos a les pàgines de difusió de les publicacions de la Generalitat 
de Catalunya, l’altra línia d’activitat de l’EADOP.

Accessos web

Edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió i comercialització del DOGC

   

 2004 2005 2006

Total anual 76.545.855 206.268.225 6�7.718.076

Variació 100,19% 169,47% 209,17%

2.2

[1] En el moment d’elaborar aquesta Memòria, cal considerar aquest increment amb precaució i s’ha 
sol·licitat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació la validació o no d’aquestes 
dades (novembre de 2007).
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Edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió i comercialització del DOGC

   

 2004 2005 2006

Total anual 4.170 �.481 2.908

Variació -1,44% -16,52% -16,46%

Evolució de les subscripcions
L’edició del DOGC en paper
El DOGC imprès en paper es pot adquirir per subscripció o per compra 
d’exemplars solts. L’aparició de nous productes derivats de l’edició  
del Diari, així com la possibilitat de consulta gratuïta per Internet, han fet 
que el nombre de subscripcions en aquest suport es redueixi gradualment.
 
Subscripcions del DOGC en suport paper (edició catalana i castellana)
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Edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió i comercialització del DOGC

 2004 2005 2006

Total anual 519 567 582

Variació 9,7�% 9,25% 2,65%

La Base de dades del DOGC

Subscriptors a la Base de dades del DOGC
Un dels objectius de la Unitat de la Base de Dades del DOGC és facilitar 
l’accés estructurat a la informació publicada al Diari; per aquest motiu, 
es treballa diàriament en l’actualització de les dades documentals. La 
base, de caràcter jurídic i subscripció de pagament, conté 12 camps 
d’informació a més de la taula de vigències dels documents, la qual cosa 
permet saber si un document està vigent o derogat. L’oferta gratuïta 
d’informació sobre el DOGC via Internet ha provocat que aquest servei 
s’hagi especialitzat en cerques complexes que el ciutadà no pot 
aconseguir per ell mateix. El servei de consulta es pot sol·licitar per 
correu electrònic, telèfon, fax, etc.
 
Subscriptors a la Base de dades del DOGC
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El DOGC a la carta
Un servei derivat de la Base de dades és el DOGC a la carta, que 
consisteix en la possibilitat de rebre diàriament a la bústia de correu 
electrònic un missatge amb la informació del DOGC del dia segons les 
preferències marcades per l’usuari. El missatge conté els títols dels 
documents publicats i l’enllaç al text complet en format html o, en el cas 
que la norma o disposició inclogui imatges, en format PDF.
 
Des de la seva creació, el juliol de 2004, ha presentat una evolució de les 
subscripcions creixent.

Subscriptors del DOGC a la carta 

Edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió i comercialització del DOGC

   

 2004 2005 2006

Total anual 48 128 19�

Variació — 166,67% 50,78%
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Edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Difusió i comercialització del DOGC

   

 2004 2005 2006

Total anual 1�8 127 114

Variació -20,69% -7,97% -10,24%

Altres suports per a la consulta del DOGC
El DOGC en DVD
Aquest suport ofereix la possibilitat de tenir, en un únic disc, la informació 
sobre tots els textos publicats al DOGC, des del número 1. Les dades 
s’actualitzen semestralment.

La subscripció de l’edició impresa o del DOGC en DVD s’acompanya de 
l’edició del DOGC en CD-ROM, de periodicitat trimestral i format PDF, que 
reprodueix exactament el format de les pàgines del diari publicades en 
paper amb l’avantatge de facilitar cerques de documents per data, número 
de diari o paraules.
 
La facilitat d’obtenir informació actualitzada diàriament via Internet ha fet 
que el DOGC en DVD tingui un decrement en el nombre de subscriptors.
 
Subscriptors del DOGC en DVD
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Edició de publicacions
Publicacions pròpies

Publicacions pròpies
Juntament amb la publicació del DOGC, també és missió de l’EADOP 
contribuir al coneixement i la difusió del dret vigent aplicable a Catalunya 
i, en l’àmbit de les publicacions, participar, en el marc del Consell 
Editorial, en la definició dels criteris que ha de seguir la política editorial  
de l’Administració de la Generalitat, impulsar-ne l’aplicació i difondre 
i comercialitzar les seves publicacions.
 
La Generalitat de Catalunya edita publicacions tècniques i de divulgació 
sobre les àrees d’actuació dels seus departaments (salut, educació, medi 
ambient, etc.) i sobre les polítiques públiques (plans d’actuació, plans 
estratègics, etc.), l’acció de govern i el retiment de comptes (memòries, 
estadístiques, etc.) i la difusió de les normes i disposicions legals. 
 
L’objectiu d’aquesta tasca editorial és dotar els ciutadans, les empreses, 
les entitats, els sectors professionals i altres col·lectius socials dels 
materials tècnics o de divulgació que els siguin útils per a l’exercici de les 
seves activitats i expressar i divulgar les polítiques i les actuacions del 
Govern. 
 
Les publicacions de la Generalitat de Catalunya s’editen majoritàriament 
en català, però també en trobareu en altres idiomes: aranès, castellà, 
anglès, francès, alemany, italià, àrab, etc.
 
El Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya és un òrgan col·legiat, 
adscrit al Departament de la Presidència, que compta amb un 
representant de cadascun dels departaments de la Generalitat. Aquest 
Consell té la funció, entre d’altres, de conèixer i aprovar els programes 
d’edició dels departaments, entitats autònomes i altres organismes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La difusió i comercialització de les publicacions de la Generalitat 
de Catalunya és competència de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial 
i de Publicacions.
 
També, aprofitant l’estructura de producció del DOGC, l’Entitat presta 
serveis editorials als departaments de la Generalitat i als organismes 
que en depenen.

3.1
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Al llarg de l’any 2006, l’EADOP ha editat les publicacions següents:
   

  2005 2006

Llibres � 25

Reimpressions 7 �

Opuscles i butlletins 9 4

Edició jurídica

Estatut d’autonomia de Catalunya 2006, col·lecció “Quaderns 
de Legislació”, 1, 1a ed. i 1a i 2a reimp., 248 pàg., ISBN 84-�9�-7128-4. 
Índex analític a cura de Josep M. Castellà, Enriqueta Expósito i Esther 
Martín.

Estatuto de autonomía de Cataluña 2006, col·lecció “Quaderns de 
Legislació”, 1, 256 pàg., ISBN 84-�9�-7199-�. Índex analític a càrrec 
de Josep M. Castellà, Enriqueta Expósito i Esther Martín.

Statut d’autonomie de la Catalogne, col·lecció “Quaderns de Legislació”, 
1, 154 pàg., ISBN 84-�9�-7�45-7.

Statute of Autonomy of Catalonia, col·lecció “Quaderns de Legislació, 1, 
146 pàg., ISBN 84-�9�-7�46-5.

Estatut d’autonomia de Catalunya 2006, edició amb portada d’Antoni 
Tàpies. Versions en català, castellà, aranès, basc i gallec, 1a ed. i 1a reimp. 
(català), 156 pàg.

Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, col·lecció “Quaderns de 
Legislació”, 21, 2a ed. actualitzada, 118 pàg., ISBN 84-�9�-7�4�-0.

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual 
de Catalunya, col·lecció “Quaderns de Legislació”, 55, 94 pàg.,  
ISBN 84-�9�-7020-2. 

Llei orgànica 4/2000 i Reglament sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social, col·lecció “Quaderns de Legislació”, 
57, 266 pàg., ISBN 84-�9�-7260-4.
 
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals, col·lecció “Quaderns de Legislació”, 58, 60 pàg., 
ISBN 84-�9�-7186-1. En coedició amb el Departament de Justícia.
 
Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, col·lecció 
“Quaderns de Legislació”, 59, 190 pàg., ISBN 84-�9�-7254-X.
 
Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, col·lecció 
“Quaderns de Legislació”, 67, 72 pàg., ISBN 84-�9�-7�14-7.

Edició de publicacions
Publicacions pròpies
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Legislació hipotecària i del Registre Mercantil, col·lecció “Legislació 
bàsica”, 1�, amb el suport del Deganat dels Registres de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, 696 pàg., ISBN 84-�9�-7194-2.
 

Vària
 
Political autonomy in Catalonia, Josep Pagès, Ricard Lobo i Armand 
de Fluvià, col·lecció “Guies”, 1, �a ed., 172 pàg., ISBN 84-�9�-7014-8. 
 
Història de l’autogovern de Catalunya, Jordi Rodó, Marc Torras, Llorenç 
Ferrer i Gemma Rubí, col·lecció “Guies”, 11, �16 pàg., ISBN 84-�9�-7201-9.
 
Breu història dels catalans, Guiomar Amell, col·lecció “2000”, �a ed., 
104 pàg., ISBN 84-�9�-7202-7.
 
Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, vol. II  
“El món del treball”, Joan Soler i Amigó (dir.), �12 pàg.,  
ISBN 84-�9�-6985-9. En coedició amb Enciclopèdia Catalana. 
 
Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, vol. V   
“El calendari festiu”, Joan Soler i Amigó (dir.), �12 pàg.,  
ISBN 84-�9�-7062-8. En coedició amb Enciclopèdia Catalana.
 
Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, vol. VI 
“Música, dansa i teatre popular”, Joan Soler i Amigó (dir.), �12 pàg.,  
ISBN 84-�9�-6986-9. En coedició amb Enciclopèdia Catalana.
 
Breve historia de los catalanes, Guiomar Amell, col·lecció “2000”, �a ed., 
104 pàg., ISBN 84-�9�-720�-5. 
 
Materials per a la preparació de temaris. Cossos d’administració especial 
de titulació superior i de diplomatura de la Generalitat, �90 pàg.,  
ISBN 84-�9�-7115-2. En coedició amb l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya. 
 
Guia d’estudi per a l’accés a la Policia de la Generalitat Mossos 
d’Esquadra, 4a ed., 2�6 pàg., ISBN 84-�9�-7290-6.
 
Butlletí informatiu de publicacions, núm. 4�, 44, 45 i 46.
 
Tríptic “Col·leccions de textos legals de la Generalitat - Novetats 2006”.

Edició de publicacions
Publicacions pròpies
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Serveis de producció editorial
Juntament amb l’edició del DOGC i la producció de publicacions pròpies, 
l’EADOP presta serveis de producció editorial als departaments de 
la Generalitat, amb l’objectiu d’optimitzar al màxim els recursos, tant 
materials com humans, dels equips propis de producció del DOGC.
 
L’evolució dels títols editats per a tercers es reflecteix en els quadres 
següents:
 
Evolució dels serveis editorials

3.2Edició de publicacions
Serveis de producció editorial

Serveis editorials per departaments

 2004 2005 2006

Presidència 10 60 115

Agricultura, Ramaderia i Pesca 2 — 2

Benestar i Família — 1 2

Comerç, Turisme i Consum — 1 —

Cultura 2 1 —

Economia i Finances � 1 2

Educació � 1 —

Governació i Administracions Públiques — 2 2

Interior 12 14 2�

Justícia 1 1 �

Medi Ambient i Habitatge — 1 1

Política Territorial i Obres Públiques 1 6 16

Relacions Institucionals i Participació 2 — —

Salut 7 9 �

Treball i Indústria — — —

Universitats, Recerca i Societat de la Informació 1 � —

Agència Catalana de Protecció de Dades — 2 —

Consell de l’Audiovisual de Catalunya 6 7 8

Altres  — — �

Total de títols per any 50 110 180

Variació -68,75% 120,00% 63,64%
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Edició de publicacions
Serveis de producció editorial

Facturació per prestació de serveis editorials
 
L’evolució de la facturació per prestació de serveis editorials, tal i com 
es veu a la gràfica, evoluciona de manera creixent, amb un 22,14% 
d’increment en relació amb l’any 2005.

Volum de facturació, en euros

   

 2004 2005 2006

Total anual 4.1�4.472,�8 5.970.�26,28 7.292.1�6,42

Variació -�1,0�% 44,40% 22,14%
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Edició de publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

Consell Editorial 
de la Generalitat de Catalunya
 

Funcions
 
El Consell Editorial de la Generalitat està adscrit al Departament de 
la Presidència i, d’acord amb l’article �9 del Decret 184/2000, de 29 
de maig, de reestructuració d’aquest Departament, té les funcions 
següents:
 
a) El coneixement i l’aprovació dels programes d’edició del conjunt dels 

departaments, entitats autònomes i altres organismes de la Generalitat 
de Catalunya. 

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

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

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

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

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

 

Composició

El Consell Editorial de la Generalitat és presidit pel secretari de 
Comunicació, i en són vicepresidents el director de l’Entitat Autònoma 
del Diari Oficial i de Publicacions i el director general de Difusió 
Corporativa. Forma part d’aquest Consell un representant de cadascun 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat, així com un 
representant de la Secretaria del Govern.

President del Consell
Secretari general de Comunicació (fins al 6.12.2006)
Secretari general de la Presidència (des del 7.12.2006)

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

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

3.3
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Edició de publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

Cap de la Secció de Publicacions, Direcció General de Difusió 
Corporativa, Departament de la Presidència
Responsable de Suport Idiomàtic, Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca
Cap del Servei de Règim Interior, Departament de Benestar i Família
Cap del Gabinet de Comunicació, Secretaria de Comerç i Turisme
Cap del Gabinet Tècnic, Departament de Cultura
Subdirector general de Recursos Humans i Organització, Departament 
d’Economia i Finances
Subdirector general d’Estudis i Organització, Departament d’Educació  
i Universitats
Cap del Gabinet Tècnic, Departament de Governació i Administracions 
Públiques
Cap del Gabinet Tècnic, Departament d’Interior
Cap del Servei de Difusió, Departament de Justícia
Cap del Servei d’Educació Ambiental, Departament de Medi Ambient  
i Habitatge
Cap del Gabinet Tècnic, Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Responsable de Redacció i Publicacions, Institut Cartogràfic de 
Catalunya
Cap del Gabinet Tècnic, Departament de Relacions Institucionals  
i Participació
Cap de la Secció de Publicacions i Imatge, Departament de Salut
Director de Comunicació, Departament de Treball i Indústria
Responsable d’Estudis Sectorials i de Comunicació, Secretaria 
d’Universitats i Recerca

Secretaria del Consell
Direcció General de Difusió Corporativa

L’any 2006 s’ha reunit els dies 28 de febrer i 27 de juny i ha pres els acords 
següents:

Acords de la sessió de 28.2.2006

1. Necessitat de dotar el Consell Editorial d’instruments més fiables  
pel que fa a la informació sobre les edicions de la Generalitat.

2. Constitució dels grups de treball següents:
 Grup 1. Protocol d’elaboració de les memòries. 
 Grup 2. Aplicació informàtica per a la gestió de la planificació  

i l’execució editorials.
 Grup �. Publicacions periòdiques. 
�. Treballar en la qüestió de la formació del personal dels serveis  

de publicacions. 
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Edició de publicacions
Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya

Acords de la sessió de 27.6.2006
 
1. Grup 1. Protocol d’elaboració de les memòries:
 a. Obrir un procés de millora en l’elaboració de les memòries
  consistent a:
 i. Decidir que totes les memòries han d’anar en format electrònic.
 ii. Encarregar a una empresa especialitzada la valoració d’un 

projecte de digitalització de l’elaboració i difusió de les 
memòries.

 iii. Analitzar a fons la metodologia que concorre actualment en 
les diferents memòries (informació comuna i no comuna, fluxos 
de validació, etc.)

 iv. Establiment d’un pla pilot per a la memòria de 2006.
 b. Sol·licitar la creació d’un portal o d’un canal del GENCAT a fi de
   facilitar als usuaris la consulta o la descàrrega de les diverses
   memòries, amb una estructura comuna que faci possible la
   lectura horitzontal i vertical dels continguts.
 c. Executar les memòries de 2005 d’acord amb els procediments
   previstos tenint en compte, com ja s’està fent en diversos casos,
   l’oportuna versió en PDF per facilitar-ne la consulta mitjançant
   Internet. Cal respectar al màxim les pautes gràfiques establertes
   i treballar en la línia d’una estructura comuna pel que fa al sumari
   (pressupost, organigrama, activitat administrativa, etc.).

2. Grup 2. Aplicació informàtica per a la gestió de la planificació 
i l’execució editorials:
 a. Ha de servir per a l’obtenció de dades de planificació i execució 

del Pla editorial, per al registre de publicacions i la tramitació 
ISBN i ISSN, i incloure utilitats per als departaments (extracció de 
dades per a l’elaboració de pressupostos i convenis, informació 
d’exemplars venuts, etc.).

 b. S’ha de centrar en el que entenem com a activitat editorial, tant 
en suport paper com electrònic.

 c. Ha de ser simple i intel·ligent en l’ús, que no demani més 
informació de la necessària i aprofiti els avantatges d’integració 
o diàleg amb altres aplicacions interdepartamentals (EPOCA, 
SAC, etc.).

�.  Grup �. Publicacions periòdiques:
 a. Es recomana l’edició electrònica de totes les publicacions (les 

publicacions en paper han de tenir el seu corresponent format 
electrònic), d’acord amb les especificacions recollides a l’informe 
d’aquest grup de treball.

 b. Es proposa l’aplicació de la llicència Creative Commons a totes 
les publicacions de la Generalitat de Catalunya d’acord amb 
les recomanacions que s’indiquen a l’informe d’aquest grup de 
treball.

 c. En les trameses de publicacions digitals, principalment, 
convé tenir molt en compte la Llei orgànica 15/1999, de 1� de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 
i vetllar per les dades de caràcter personal dels destinataris.
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 d. Pel que fa a la tramesa institucional, es proposa actualitzar el llistat 
“Trameses a càrrecs i organismes de la Generalitat o vinculats,  
i a biblioteques” de totes les publicacions de la Generalitat  
(annex 20 de la Normativa editorial de la Generalitat,  
Barcelona, 2000).

 e. Es proposa l’elaboració d’un conveni entre Generalitat de 
  Catalunya i VEGAP/Societat General d’Autors per a la gestió 
  conjunta dels drets d’autor.
4. S’acorda la continuïtat de treball dels tres grups i, a més, que el 
 grup 2 (Aplicació informàtica) i el grup � (Publicacions periòdiques) 
 treballin conjuntament en la revisió de la Normativa editorial de la 
 Generalitat.

Edició de publicacions
Serveis de producció editorial
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Dades bàsiques de l’activitat editorial
de la Generalitat
Nombre de capçaleres de publicacions periòdiques
 

Edició de publicacions
Serveis de producció editorial

   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total anual 75 80 9� 97 98 119

Variació — 6,67% 16,25% 4,�0% 1,0�% 21,4�%

   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gratuïts 86 146 147 78 82 9�

Venals 278 �06 �19 24� 214 245

Total 364 452 466 321 296 338

Variació — 24,18% 3,10% -31,12% -7,79% 14,19%

 
Nombre de llibres editats per l’Administració de la Generalitat
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Difusió i 
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de publicacions

Comercialització de publicacions

Promoció i publicitat

4.1

4.2
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Comercialització de publicacions
És competència de l’EADOP la comercialització de totes les publicacions 
de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta tasca es realitza a través de quatre llibreries pròpies a Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona, situades en zones comercials de cada ciutat. 
La Llibreria de Tarragona s’ha inaugurat aquest any (19 de juny de 2006), 
en un edifici gòtic del carrer Major d’aquesta ciutat, segons un conveni de 
col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona.

L’activitat d’aquestes llibreries es veu reforçada pels punts de venda de 
publicacions situats a les seus de l’EADOP i als departaments de Treball i 
Comerç, Turisme i Consum.

A més, les publicacions de la Generalitat tenen difusió comercial a través 
d’un distribuïdor oficial (Les Punxes), que actua d’intermediari entre 
l’EADOP i les diferents llibreries d’arreu de l’Estat.

Difusió i comercialització de publicacions
Comercialització de publicacions 4.1

Facturació per venda de publicacions de la Generalitat
 
 2004 2005 2006

Llibreries de la Generalitat 427.481,40 416.716,75 421.078,89

Distribuïdor 266.0�5,26 191.518,76 210.685,45

Total  693.516,66 608.235,51 631.764,34

Variació -16,31% -12,30% 3,87%

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

Difusió i comercialització de publicacions
Comercialització de publicacions

   

 2004 2005 2006

Barcelona 52.457 57.416 56.8�8

Variació -6,7�% 9,45% -1,01%

Girona 10.910 12.527 15.587

Variació -9,5�% 14,82% 24,4�%

Lleida 17.�59 14.194 16.�66

Variació -8,96% -18,2�% 15,�0%

Tarragona — — 4.770

Variació — — —

Rocafort 18.989 17.105 9.860

Variació -24,65% -9,92% -42,�6%

 110.000

 100.000

 90.000

 80.000

 70.000

 60.000

 50.000

 40.000

 �0.000

 20.000

 10.000

 0

 2004 2005 2006

Total

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Punt de venda de Rocafort



Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, memòria 2006 49

Promoció i publicitat
 
L’objectiu ha estat fer conèixer les publicacions de la Generalitat i difondre 
els diferents serveis que presta l’EADOP. Els mitjans per dur a terme 
aquesta tasca han estat mitjans propis, com poden ser els anuncis 
a la contraportada del DOGC, els encartaments de fulletons als llibres, 
la pàgina web de publicacions, o bé mitjans externs, com la publicació 
d’anuncis a la premsa i les revistes especialitzades, cibertires publicitàries 
a pàgines web, etc.
 
 
Participació a fires
 
• IX Feria Internacional del Libro de Puerto Rico, de l’11 al 19 de 

novembre de 2006 – San Juan de Puerto Rico. 
• 2n Saló del Llibre de Barcelona, del 21 al 26 de novembre de 2006. 

L’EADOP va organitzar-hi la presència de les publicacions de la 
Generalitat amb un estand propi. 

 Dins dels actes del Saló, va participar a la Taula rodona “La actividad 
editorial en las administraciones públicas” (2�.11.2007), juntament 
amb altres representants de publicacions de diverses comunitats 
autònomes.

 
 
Presentacions de llibres
 
Llibre: Legislació hipotecària i del Registre Mercantil
Lloc: Barcelona, Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, 
 Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya
Data: 8 de novembre de 2006
 
 
Altres activitats de promoció
 
• Presència activa en la jornada de Sant Jordi a Barcelona, Girona, Lleida 

i Tarragona. 
• Tramesa del butlletí Informatiu de publicacions, de periodicitat 

trimestral. 
• Servei quinzenal de novetats per correu electrònic. 
• Inserció d’anuncis a la premsa, revistes especialitzades, contraportada 

del DOGC, etc. 
• Trameses selectives, tant per Sant Jordi com per Nadal, adreçades 

a les principals empreses. 
• Tramesa del tríptic “Col·leccions de textos legals de la Generalitat.
 Novetats 2006”.

4.2Difusió i comercialització de publicacions
Promoció i publicitat
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5
Traducció dels textos 
legals de l’Estat

Durant l’any 2006, pel que fa al volum de pàgines traduïdes per a l’edició 
del Suplement en llengua catalana del BOE, s’observa que hi ha un 
augment respecte a les de l’any anterior, així com un lleuger augment 
del nombre de suplements i documents publicats.

Suplement en llengua catalana del BOE

Nombre de suplements publicats
 

Traducció dels textos legals de l’Estat
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Nombre de pàgines traduïdes

   

 2004 2005 2006

Pàgines traduïdes 4.1�4 2.860 �.972

Variació -18,70% -43,75% 38,86%

Nombre de documents traduïts

   

 2004 2005 2006

Documents traduïts 41� 421 477

Variació -27,67% 1,94% 13,30%

Traducció dels textos legals de l’Estat
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Principals objectius per al 2007

Principals objectius per al 2007 
1. Reduir el termini mitjà de publicació dels documents al DOGC 
Activitats:
• Definició de normes editorials per als autors.
• Establiment d’una nova aplicació informàtica per a l’edició del Diari.

2. Eliminar l’edició impresa del DOGC l’1 de juliol de 2007
Activitats:
• Aprovació de la Llei del DOGC.
• Aplicació dels sistemes de securització necessaris per garantir  

la integritat i l’accés al DOGC digital.
• Definició del nou format i prestació del DOGC digital.

3. Implantar nous recursos tecnològics per tal de millorar la qualitat 
dels productes i serveis editorials

Activitats:
• Fer una nova aplicació informàtica de projectes editorials.
• Revisió de la normativa editorial de la Generalitat de Catalunya d’acord 

amb el Consell Editorial. 

4. Incrementar les vendes de publicacions de la Generalitat de 
Catalunya

Activitats: 
• Editar informatius de publicacions que s’incorporaran al web  

de publicacions.
• Trametre informació especialitzada a públics segmentats.
• Fer insercions publicitàries a publicacions generalistes  

 i especialitzades.
• Fer presentacions a les llibreries.
• Nou web de publicacions.
• Redactar el plec de clàusules de la llibreria virtual de la Generalitat.
• Inaugurar la llibreria de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.

5.  Garantir l’autofinançament pressupostari de l’EADOP
Activitats:
• Controlar la rendibilitat per productes i canal de comercialització.
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