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Criteris de publicació dels epígrafs i documents al  DOGC 
 
 
 
 
El contingut del DOGC s’ordena en seccions. Dins de les seccions, els documents s’agrupen 
per epígrafs segons l’òrgan de procedència d’acord amb els criteris que s’indiquen a 
continuació. 
 
 
Seccions Disposicions , Càrrecs i personal  i Anuncis de la Generalitat de Catalunya  
 
Per a l’àmbit estatal , els epígrafs s’ordenen de la manera següent: 
 

• Cap de l’Estat 
• Consell General del Poder Judicial 
• Presidència del Govern de l’Estat 
• Ministeris del Govern de l’Estat 

 
 
Per a l’àmbit de la Generalitat , els epígrafs s’ordenen d’acord amb el decret de creació i 
estructuració dels departaments de la Generalitat vigent en cada moment. 
 
Les normes amb rang de llei de Catalunya s’inclouen a l’epígraf corresponent al 
Departament de la Presidència. 
 
Els decrets, els acords del Govern i, si s’escau, els acords de les comissions de Govern 
s’inclouen a l’epígraf corresponent al departament que els hagi proposat. En el cas que 
hagin estat proposats per diversos departaments, s’inclouen a l’epígraf corresponent al 
Departament de la Presidència. 
 
Les ordres signades per les persones titulars de més d’un departament s’inclouen a l’epígraf 
corresponent al departament que determini la persona titular de la Secretaria del Govern. 
 
Els actes que emanen dels organismes, de les entitats i dels ens de la Generalitat s’inclouen 
a l’epígraf del departament al qual estiguin adscrits o a través del qual s’hi relacionin. 
 
Les institucions de la Generalitat regulades a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, llevat de 
les que depenen orgànicament d’una altra, i les autoritats independents creades per mandat 
de l’Estatut s’inclouen sota un epígraf propi. 
 
Per a l’àmbit de les universitats públiques catalanes , l’ordre és el següent: 
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• Universitat de Barcelona 
• Universitat Autònoma de Barcelona 
• Universitat Politècnica de Catalunya 
• Universitat Pompeu Fabra 
• Universitat de Lleida 
• Universitat de Girona 
• Universitat Rovira i Virgili 

 
 
Secció Anuncis de l’Administració local  
 
En l’àmbit de l’Administració local, els epígrafs segueixen l’ordre següent: 
 

• Ajuntaments 
• Consell General d’Aran  
• Consells comarcals 
• Diputacions 
• Altres organismes 
 

Els òrgans que publiquen sota cada epígraf segueixen l’ordre alfabètic. 
 
 
Secció Anuncis de l’Administració de justícia  
 
En l’àmbit de l’Administració de justícia, els epígrafs segueixen l’ordre següent: 
 

• Tribunal Suprem 
• Audiència Nacional 
• Tribunals superiors de justícia 
• Audiències provincials 
• Jutjats centrals d’instrucció 
• Jutjats de primera instància i instrucció 
• Jutjats penals 
• Jutjats contenciosos administratius 
• Jutjats socials 
• Jutjats mercantils 
• Jutjats de districte 
• Jutjats de vigilància penitenciària 
• Jutjats de menors 
• Jutjats de violència sobre la dona 
• Tribunals i jutjats militars 
• Tribunals de comptes 
• Administració electoral 

 
Els òrgans que publiquen sota cada epígraf segueixen l’ordre alfabètic.  
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L’ordenació dels documents dins de cada epígraf és per rang o tipus de document i, dins 
d’aquest ordre, per data del document. 
 
. . . . . 
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