
U.F. 1. SELECCIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

 
N.F.1: RECERCA ACTIVA D’INFORMACIÓ I SELECCIÓ 

 
 
1.1 Fons d’accés a la informació 

 
1.1.1.Diaris oficials –DOCG, BOE, BOP, DOCE o altres- i premsa en general en suport 
convencionals i/o digitals 

 
 

1.El BOE 
 
És una publicació del’ Estat, a càrrec de l administració pública, en la qual es publiquen les 
convocatòries públiques de feina, les seves resolucions, les beques, els concursos de 
trasllats, les concessions d’ajuts públics,... 

Les lleis i altres actes del govern així com els contractes de societats han de ser publicats en 

el BOE per tal que tinguin un inici de la seva validesa en una data certa i amb un text 
definitiu que es presumeix conegut per tots pel fet de la seva publicació, tot  i que no tot el 
mon el llegeixi. També es publiquen les licitacions publiques i adjudicacions d’obres, serveis i 
subministraments. 

Contingut i seccions del BOE 

 
D'acord amb el Reial decret 181/2008, de 8 de febrer el Butlletí Oficial de l'Estat, diari oficial 
de l'Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis, disposicions i actes d'inserció 
obligatòria. 
 
En el "Butlletí Oficial de l'Estat" es publiquen: 
 

-Les disposicions generals dels òrgans de l'Estat i els tractats o convenis internacionals. 
-Les disposicions generals de les comunitats autònomes, d'acord amb l'establert en els 

Estatuts d'Autonomia i en les normes amb rang de llei dictades per al desenvolupament dels 
mateixos. 
-Les resolucions i actes dels òrgans constitucionals de l'Estat, d'acord amb l'establert en les 
seves respectives lleis orgàniques. 
-Les disposicions que no siguin de caràcter general, les resolucions i actes dels departaments 

ministerials i d'altres òrgans de l'Estat i Administracions públiques, quan una llei o un reial 
decret així ho estableixin. 
-Les convocatòries, citacions, requisitòries i anuncis quan una llei o un reial decret així ho 
estableixin. 
-El Consell de Ministres podrà excepcionalment acordar la publicació d'informes, documents o 
comunicacions oficials, la difusió de les quals sigui considerada d'interès general. 

 

 



 

Article1: HAY QUE LEER EL BOE  

 
 

Leo el B.O.E. a diario. También el boletín oficial de mi provincia y el de mi comunidad 
autónoma. Y tras confesarlo, me he quitado un peso de encima. 
Bien, este post que parece no tener ningún sentido es sólo para comentar el BOE. En los 
últimos 4 meses está de lo más emocionante, como una novela policíaca. Publican 

continuamente "Medidas Urgentes", y sólo leer el título ya se me eriza el vello. Porque tras 
esas "medidas urgentes" haydecisiones que nos cambian la vida, no sé si para bien o para 
mal, pero nos la cambian fijo. Para saber el futuro, ya no es preciso llamar al teléfono de 
Esperanza Gracia. Qué va, ahora nuestro futuro está escrito en el BOE, ni en los astros ni en 
los posos del café. 
Hoy, por ejemplo, se publican 2 tipos de medidas urgentes: unas afectan a las deudas 
hipotecarias y otras a los pagos a proveedores. Yo no tengo ninguna hipoteca pendiente y 

tampoco proveedores que me reclamen pagos, pero leyendo estas medidas noto "mariposas 
en el estómago". Estas medidas no me afectan, pero ¿y las de mañana? 
Leer el BOE no sólo sirve para conocer nuestro futuro o entretener unas horas, también 
tienesu gracia. Hoy, por ejemplo, se publica que a partir de ahora queda prohibido 
comercializar encendedores de fantasía. No sé donde está el peligro, si en el encendedor o 
en la fantasía, en fin, ya nos lo aclararán en las próximas medidas urgentes. 

Pero no terminan aquí las curiosidades del BOE de hoy. También está lleno de correcciones 
de leyes de 1989. ¿No habrán tenido tiempo de corregirlas antes? 
Muchos opinan que el BOE es un rollazo, pero es sólo porque no saben leer entre líneas. El 
BOE es lo más parecido que existe a la prensa del corazón. A mí recuerda al HOLA, no les 
digo más. Es un registro de quién es quién en la vida social, cultural, política y científica de 
nuestro país. Ascensos, nombramientos, ceses, destituciones, lo más de la vida social. Como 
el HOLA. Bueno, y luego están los escándalos, reflejados en los recursos, reclamaciones, 
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sentencias, etc. Todo eso viene en el apartado Administración de Justicia. Ahí están todos los 

trapos sucios de los españoles. Cotilleo puro y duro. Ni el HOLA, vamos. 
Total, que mi lectura recomendada, por todos estos motivos, el BOE. 

 

 

2. EL DOGC 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica des del 3 de maig de 1931, 

encara que aleshores ho feia amb el nom de Butlletí de la Generalitat de Catalunya. 

A partir del 26 d’agost de 1936, adoptà la denominació actual de Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

A més dels anuncis, edictes i actes administratius que publiquen les administracions 

públiques (licitacions, informació pública sobre una autorització administrativa, etc.), 

es poden contractar totes les insercions que determina la normativa vigent. Per 

exemple, anuncis de dissolució de cooperatives, convocatòria d’assemblees 

d’empreses, subhastes notarials, etc. 

Per a la consulta del DOGC del dia o de números anteriors, utilitzeu la consulta per 

calendari o número, des de la pàgina inicial d'aquest web. Per a cerques més 

específiques, la Base de dades del DOGC, actualitzada diàriament, permet fer 

cerques per dotze camps d'informació: paraules del títol, paraules del text, número 

de DOGC, dates de publicació i dels documents, organisme emissor, rang del 

document, descriptors temàtics, descriptors geogràfics, etc. Es poden obtenir els 

textos en format HTML o PDF (imatge en format de l'edició impresa del DOGC), saber 

si un document és vigent o hi ha disposicions que el despleguen o modifiquen. 

Per a una adequada navegació i consulta del portal es recomana fer servir els 

següents navegadors: MozillaFirefox 8.0 (i posteriors) o Internet Explorer 10.0 (i 

posteriors). 

 

WEBS: 

 www.boe.es 

 http://dogc.gencat.cat/es 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.723b9275905e7c33e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=5d3a9c3e87e2e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5d3a9c3e87e2e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.723b9275905e7c33e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=5d3a9c3e87e2e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5d3a9c3e87e2e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.428a2bd4a6afd2a4e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=fc8226900d96e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fc8226900d96e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www.boe.es/
http://dogc.gencat.cat/es

