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Característiques de l’enquesta 

  
Destinataris de l'enquesta: 16.300 

Període de recollida de dades: del 22-12-2016 al 13-2-2017 

Número de respostes rebudes: 1.127 

 

Conceptes i constructes de l’enquesta 

 

OBJETIU CONCEPTE  DIMENSIONS 

Satisfacció en l’ús del sistema d’alertes del DOGC i 
Portal Jurídic  

Satisfacció Usabilitat 
Pertinència d’informació 
lliurada 

Propostes de millora dels serveis d’alertes del DOGC i 
Portal Jurídic  

Millora  Millora de contingut 
Millora de freqüència de 
lliurament 
Millora d’exactitud 
d’informació 
Propostes de serveis de valor 
afegit 

 

Model d’enquesta 

 
Enquesta sobre les alertes del DOGC i el Portal Jurídic de Catalunya 

El Portal del DOGC i el Portal Jurídic de Catalunya ofereixen els serveis d’informació “Alertes DOGC”, 

“Subscripció a cerques” i “Subscripció a documents”. Amb la intenció de millorar aquests serveis, us 

demanem la vostra col·laboració i us agrairem que contesteu aquestes preguntes: 

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris 

1. Utilitzeu els serveis d’informació del Portal del DOGC i del Portal Jurídic de Catalunya? *  

Sí No 

2. En general, esteu satisfet dels serveis d’informació oferts pels Portal Jurídic de Catalunya i el 

Portal del DOGC? *  

(Gens) 1 2 3 4 5 6 7 (Molt) 

3. Considereu que la informació lliurada per les alertes DOGC i Portal Jurídic és precisa i correspon 

als vostres interessos? *  



  

(Gens) 1 2 3 4 5 6 7 (Molt) 

4. Considereu que les alertes DOGC i Portal Jurídic estan redactades de forma clara i són de lectura 

fàcil? *  

(Gens) 1 2 3 4 5 6 7 (Molt) 

5. Us seria útil rebre les alertes DOGC i Portal Jurídic en el mateix moment en què un document 

legal ha estat publicat o ha estat modificat? *  

 Sí, em seria útil.  

 Prefereixo notificacions diàries.  

6. Us seria útil que les alertes DOGC i PJC, a més de les versions html dels documents, els oferissin 

també en format pdf i epub? *  

  Sí, em seria útil.  

  No, no m’interessa.  

7. Què milloraríeu del servei “Alertes DOGC”? [Servei que permet escollir els documents que voleu 

rebre per correu electrònic d’entre els que cada dia publica el DOGC.]  

Camp de text lliure  

8. Què milloraríeu del servei “Subscripció a cerques”? [Servei que permet subscriure-us al resultat 

d’una cerca. Quan es publica al Portal Jurídic o al DOGC un document que compleix els 

paràmetres de la vostra cerca, rebeu un missatge d’avís.]  

Camp de text lliure  

9. Què milloraríeu del servei “Subscripció a documents”? [Servei que permet subscriure-us a tots o 

alguns dels documents seleccionats per rebre un avís de correu electrònic quan se’n publiqui una 

afectació.]  

Camp de text lliure  

10. Quins serveis d’informació que no ofereixen actualment el Portal DOGC i el Portal Jurídic de 

Catalunya us serien útils de disposar?  

Camp de text lliure  

11. Adreça electrònica * 

 

Portal del DOGC i Portal Jurídic de Catalunya 

Tel. [34] 932 925 400 

portal.dogc@gencat.cat | http://www.gencat.cat/dogc | http://portaljuridic.gencat.cat/ 

 

Avís legal 



  

Heu rebut aquesta enquesta perquè consteu com a subscriptor/a del servei d’alertes del Portal del 

DOGC o Portal Jurídic de Catalunya. Les respostes són completament anònimes i no conservarem cap 

dada personal. 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal, us informem que, al seu dia, les vostres dades personals van ser recollides, 

incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre les alertes del 

Portal del DOGC i/o Portal Jurídic de Catalunya. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita adreçada a: 

 

Àrea de Contractació i Patrimoni 

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 

Av. de Josep Tarradellas, 20 - 08029 Barcelona 

eadop.contractacio@gencat.cat 

 
 

Resultats de l’enquesta 
 

En la taula adjunta (resultats_enquesta_serveis_alertes-v2_0_20170228.xlsx) es presenten els 

resultats de l’enquesta per a les preguntes 1 a 6, les respostes a les quals estan sotmeses a valors 

predefinits. 

A continuació, es presenten els resultats de les preguntes 7 a 10, les respostes a les quals són de text 

lliure. Les respostes han estat agrupades en aspectes de millora predefinits pels autors d’aquesta 

síntesi de resultats. Els aspectes de millora s’ordenen de més a menys respostes que hi fan 

referència.  

 Respostes a la pregunta 7. Què milloraríeu del servei “Alertes DOGC”? [Servei que permet escollir 

els documents que voleu rebre per correu electrònic d’entre els que cada dia publica el DOGC.]  

 El nombre de respostes rellevants és de 311.  

 Consideren que el servei és correcte, i no en millorarien res: 107 persones enquestades.  

 Aspectes a millorar. 

 Millorar la claredat i usabilitat del servei: 29. 

 Millorar els mecanismes de filtratge i personalització: 25. 

 Incrementar la rapidesa del servei: 18. 

 Incorporar nous temes específics: 11. 

 Ampliar els formats de documents i vies de provisió del servei: 10. 

 Millorar la qualitat dels resultats de les cerques (pertinència i precisió): 7. 

 Aspectes relatius a la llengua dels documents: 6. 

 



  

 Respostes a la pregunta 8. Què milloraríeu del servei “Subscripció a cerques”? [Servei que 

permet subscriure-us al resultat d’una cerca. Quan es publica al Portal Jurídic o al DOGC un 

document que compleix els paràmetres de la vostra cerca, rebeu un missatge d’avís.]  

 El nombre de respostes rellevants és de 237. D’aquestes, 33 indiquen que no utilitzen 

el servei, i 10 no saben/no contesten.  

 Consideren que el servei és correcte, i no en millorarien res: 95 persones enquestades. 

 Aspectes a millorar. 

 Millorar el sistema de cerca: 25. 

 Millorar la qualitat dels resultats de cerca (incloent-hi pertinència i precisió): 22. 

 Incrementar la facilitat d’accés i ús del servei: 16. 

 Millorar les alertes: 12. 

 Aproximar el servei de subscripció a cerques a altres serveis: 5. D’aquests, 2 

proposen l’aproximació a Google; 1 al servei del Ministeri de Justícia; 1 al servei del 

BOE; i 1 a serveis d’altres comunitats autònomes. 

 Proporcionar nous formats dels documents: 4. D’aquests, 3 incorporarien els 

documents en pdf; i 1 en Word/Excel. 

 Aspectes relatius a la llengua dels documents: 3. 

 Incrementar la rapidesa del servei: 2. 

 Mantenir la gratuïtat del servei: 2. 

 Incorporar nous temes específics: 1. 

 Increment de les consolidacions de disposicions: 1. 

 Millorar els mecanismes de filtratge i personalització: 1. 

 

 Respostes a la pregunta 9. Què milloraríeu del servei “Subscripció a documents”? [Servei que 

permet subscriure-us a tots o alguns dels documents seleccionats per rebre un avís de correu 

electrònic quan se’n publiqui una afectació.]  

 El nombre de respostes rellevants és de 194. D’aquestes, 36 indiquen que no utilitzen 

el servei, i 7 no saben/no contesten.  

 Consideren que el servei és correcte, i no en millorarien res: 102. 

 Aspectes a millorar. 

 Millorar les alertes: 12. 

 Incrementar la facilitat d’accés i ús del servei: 11. 

 Incorporar nous temes específics: 5. 

 Millorar el sistema de cerca: 5. 

 Aproximar el servei de subscripció a cerques a altres serveis: 4. D’aquests, 1 proposa 

l’aproximació a Google; 1 al servei del Ministeri de Justícia; 1 al servei del BOE; 1 a serveis 

d’altres comunitats autònomes. 

 Proporcionar nous formats dels documents: 4. D’aquests, 3 incorporarien els 

documents en pdf; i 1 en Word/Excel. 

 Millorar la qualitat dels resultats de cerca: 3 

 Ampliar els tipus de documents disponibles: 2. 



  

 Mantenir la gratuïtat del servei: 2. 

 Aspectes relatius a la llengua dels documents: 2. 

 Millorar el servei de forma global: 1. 

 Proporcionar el servei a través de dispositius mòbils: 1. 

 

 Respostes a la pregunta 10. “Quins serveis d’informació que no ofereixen actualment el Portal 

DOGC i el Portal Jurídic de Catalunya us serien útils de disposar?”  

 El nombre de respostes rellevants és de 214. D’aquestes, 37 indiquen que no saben/no 

contesten, i 2 addueixen problemes de funcionament del servei. 

 Consideren que el servei és correcte, i no en millorarien res: 47. 

 Aspectes a millorar. 

 Incorporar serveis sobre àmbits temàtics específics: 26, dels quals 8 fan referència 

a educació I formació 

 Ampliar l’abast i tipus de documents: 16, dels quals 4 fan referència a 

consolidacions; 3 a legislació retrospectiva; 2 a documents prelegislatius; 1 a 

documents d’altres CCAA; 1 a documents de la UE; i 5 a altres tipus de documents. 

 Oferir servei d’ofertes de treball: 14. 

 Proporcionar nous formats dels documents: 13. 

 Proporcionar enllaços amb fonts externes: 12, dels quals, 6 fan referència a 

resolucions judicials. 

 Millorar les alertes i avisos, incloent-hi anuncis de legislació futura: 11. 

 Incrementar la facilitat d’accés i ús (usabilitat): 10. 

 Proporcionar informació de versions, modificacions, afectacions, vigència: 7. 

 Proporcionar codis i compilacions: 6. 

 Aspectes relatius a la llengua dels documents: 4. 

 Proporcionar el servei a través de dispositius mòbils: 4. 

 Millorar el servei de forma global: 3. 

 Millorar la qualitat de la indexació/classificació: 2 

 Proporcionar resums de disposicions: 2. 

 Aproximar els serveis als que proporcionen altres entitats: 2. 

 Incrementar la difusió dels serveis: 1. 

 Incorporar servei RSS: 1. 

 

 

Març de 2017 

 

 



ANNEX. Enquesta sobre els serveis d’alertes del Portal del DOGC i el Portal Jurídic de Catalunya

Destinataris de l'enquesta: 16.300

Període de recollida de dades: del 22-12-2016 al 13-2-2017

Número de respostes rebudes: 1.127

1. Utilitzeu els serveis d’informació del Portal del DOGC i del 

Portal Jurídic de Catalunya? 

1. Utilitzeu els serveis d’informació del Portal del DOGC i del 

Portal Jurídic de Catalunya? 

Dades absolutes SÍ NO Dades relatives (percentatges) SÍ NO

1025 102 90,95 9,05

2. En general, esteu satisfet dels serveis d’informació oferts pels 

Portal Jurídic de Catalunya i el Portal del DOGC? 

2. En general, esteu satisfet dels serveis d’informació oferts pels 

Portal Jurídic de Catalunya i el Portal del DOGC? 

Dades absolutes Dades relatives (percentatges)

1 27 1 2,40

2 27 2 2,40

3 55 3 4,88

4 160 4 14,20

5 313 5 27,77

6 343 6 30,43

7 202 7 17,92

TOTAL 1127 TOTAL 100,00

3. Considereu que la informació lliurada per les alertes DOGC i 

Portal Jurídic és precisa i correspon als vostres interessos? 

3. Considereu que la informació lliurada per les alertes DOGC i 

Portal Jurídic és precisa i correspon als vostres interessos? 

Dades absolutes Dades relatives (percentatges)

1 26 1 2,31

2 28 2 2,48

3 81 3 7,19

4 172 4 15,26

5 309 5 27,42

6 310 6 27,51

7 201 7 17,83

TOTAL 1127 TOTAL 100,00

4. Considereu que les alertes DOGC i Portal Jurídic estan 

redactades de forma clara i són de lectura fàcil? 

4. Considereu que les alertes DOGC i Portal Jurídic estan 

redactades de forma clara i són de lectura fàcil? 

Dades absolutes Dades relatives (percentatges)

1 41 1 3,64

2 35 2 3,11

3 75 3 6,65

4 170 4 15,08

5 309 5 27,42
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2. En general, esteu satisfet dels serveis 
d’informació oferts pels Portal Jurídic de Catalunya 

i el Portal del DOGC?  Dades absolutes
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3. Considereu que la informació lliurada per les 
alertes DOGC i Portal Jurídic és precisa i correspon 

als vostres interessos?  Dades absolutes
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3. Considereu que la informació lliurada per les 
alertes DOGC i Portal Jurídic és precisa i correspon 

als vostres interessos?  Dades relatives 
(percentatges)



6 311 6 27,60

7 186 7 16,50

TOTAL 1127 TOTAL 100,00

5. Us seria útil rebre les alertes DOGC i Portal Jurídic en el mateix 

moment en què un document legal ha estat publicat o ha estat 

modificat?

5. Us seria útil rebre les alertes DOGC i Portal Jurídic en el mateix 

moment en què un document legal ha estat publicat o ha estat 

modificat?

Dades absolutes Dades relatives (percentatges)

Prefereixo Notificacions diàries 255 Prefereixo Notificacions diàries 22,63

Prefereixo Notificacions setmanals 159 Prefereixo Notificacions setmanals 14,11

Sí, em seria útil 713 Sí, em seria útil 63,27

TOTAL 1127 TOTAL 100,00

6. Us seria útil que les alertes DOGC i PJC, a més de les versions 

html dels documents, els oferissin també en format pdf i epub?

6. Us seria útil que les alertes DOGC i PJC, a més de les versions 

html dels documents, els oferissin també en format pdf i epub?

Dades absolutes Dades relatives (percentatges)

Sí, em seria útil 985 Sí, em seria útil 87,40

No, no interessa 142 No, no interessa 12,60

TOTAL 1127 TOTAL 100,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

4. Considereu que les alertes DOGC i Portal Jurídic 
estan redactades de forma clara i són de lectura 

fàcil?  Dades absolutes

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

4. Considereu que les alertes DOGC i Portal Jurídic 
estan redactades de forma clara i són de lectura 

fàcil?  Dades relatives (percentatges)

0

200

400

600

800

1000

1200

Prefereixo
Notificacions

diàries

Prefereixo
Notificacions

setmanals

Sí, em seria útil TOTAL

5. Us seria útil rebre les alertes DOGC i Portal 
Jurídic en el mateix moment en què un document 
legal ha estat publicat o ha estat modificat? Dades 

absolutes

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Prefereixo
Notificacions

diàries

Prefereixo
Notificacions

setmanals

Sí, em seria útil TOTAL

5. Us seria útil rebre les alertes DOGC i Portal 
Jurídic en el mateix moment en què un document 
legal ha estat publicat o ha estat modificat? Dades 

relatives (percentatges)

0

200

400

600

800

1000

1200

Sí, em seria útil No, no interessa TOTAL
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