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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 112. Impuls i coordinació de l'acció de govern 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6210. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) Subsector: EAC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· 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) 

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

 5. 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 del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Publicació del DOGC a GENCAT abans de les 8 hores de 
cada dia % OE2.5 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Nombre de correccions d'errades al DOGC per incidències 
lingüístiques sobre els documents tractats % OE2.5 0,06 0,14 0,10 0,10

3. Nombre de coedicions de la Generalitat de Catalunya Nombre OE2.5   25,00

4. Termini mitjà de retorn de textos traduïts al BOE Nombre OE2.5 4,55 21,19 4,00 4,00

5. Termini mitjà de publicació des de l'ordre d'inserció de la 
Secretaria de Govern o des d'altres administracions Nombre OE2.5 4,99 5,25 7,00 7,00

6. Productivitat correcció d'originals serveis editorials: nombre 
de pàg./hora correcció d'originals als serveis editorials Nombre OE2.5 4,53 4,37 5,00 5,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
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 del DOGC a la 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 del fons de publicacions de la Generalitat (antic fons Biblioteca del departament Presidència i Biblioteca de l’EADOP) 

10. Efectuar presentacions de publicacions a les llibreries acreditades 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 3.203.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.733.262,00
3 Despeses financeres 13.661,62
4 Transferències corrents 10,00
6 Inversions reals 26.775,38
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 15.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.991.709,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 65
 


