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La nova Xarxa de Llibreries Acreditades 

� El passat 11 de maig, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) posava en marxa
la Xarxa de Llibreries Acreditades per a la venda de publicacions de la Generalitat de Catalunya,
alhora que n’obria el termini per adherir-s'hi.

� D’ençà la posada en marxa d’aquesta iniciativa, totes aquelles llibreries de Catalunya interessades a
formar-ne part, que han reunit els requisits i n’han assumit els compromisos de la convocatòria, han
estat acreditades de forma oficial per a un període de dos anys (2012-2014), per a la venda de
publicacions de la Generalitat. A dia d’avui, i en una primera fase d’adhesions que continua oberta,
les llibreries acreditades sumen un total de 15; el que suposa fins a 11 nous punts de venda
respecte la distribució que havia existit fins ara.

� La Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya neix com una eina de
col•laboració entre el sector privat, representat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, i la
Generalitat de Catalunya a partir de la signatura d’un conveni de col•laboració. La signatura d’aquest
conveni data del 12 de març de 2012.

Què és la Xarxa de Llibreries Acreditades? 
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� La seva vocació fonamental és acostar les publicacions de la Generalitat de Catalunya al
territori, a través de la seva comercialització per part del sector privat, de les llibreries tradicionals
arrelades als seus municipis i que gaudeixen d’una forta implantació al territori.

� Fer evolucionar un model que, durant trenta anys, s’ha basat en un sistema de distribució provincial i
poc coherent amb la realitat territorial del país.

Quins compromisos adquireixen les llibreries acreditades per distribuir aquest tipus
de publicacions?

� Els principals compromisos que adquireixen les llibreries que formen part d’aquesta Xarxa són, entre
d’altres:

� participar en les promocions i campanyes institucionals, tant generals com locals, que facin
referència a algun títol o producte editorial produït per la Institució

� posar en un lloc visible els elements gràfics que identifiquen la pertinença de l’establiment a
la xarxa de Llibreries acreditades de la Generalitat de Catalunya

Quin objectiu persegueix aquesta Xarxa

Aquesta és la senyalització específica que identificarà
tant l’establiment com els espais que aquest dedica a
les publicacions institucionals.
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� D’ençà que es va obrir el termini d’adhesions, el mes de maig passat, fins ara són 15 les llibreries que
han aconseguit acreditar-se per a la venda de publicacions de la Generalitat de Catalunya. Aquestes
són:

Les primeres Llibreries Acreditades per la Generalitat
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En color vermell terrós, aquelles comarques
en les que hi havia punt de distribució i ara
se’n mantenen:

�Barcelonès, Barcelona
Llibreria Catalonia
Atelier Libros
Llibreria Claret
Llibreria Hispano Americana

� Gironès, Girona
Llibreria Empúries

� Segrià, Lleida
Llibreria i Papereria Caselles

� Tarragonès, Tarragona
Llibreria Adserà
La Capona

En color blau, aquelles comarques en les que, per
primera vegada, hi haurà punt de venda:

� Pla de l’Estany, Banyoles
Llibreria L’Altell

� Bages, Manresa
Llibreria Parcir

� Vallès Oriental, Sant Celoni
Llibreria Alguer Set

� L’Alt Urgell, La Seu d’Urgell
Llibreria Purgimon

� Vallès Occidental, Terrassa
Llibreria Cinta

� Baix Empordà, Torroella de Montgrí
Llibreria El Cucut

� Baix Ebre, Tortosa
Llibreria Viladrich
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� Les publicacions de la Generalitat de Catalunya són eminentment tècniques i de divulgació i se
centren en les àrees d'actuació dels departaments de la Generalitat de Catalunya (salut, educació,
medi ambient, etc.), i sobre l'acció de Govern (plans d'actuació, memòries, estadístiques).

� La seva proximitat al territori garanteix l’accés per part de totes les persones interessades en
aquestes publicacions.

� Aquestes publicacions també es poden comprar
a través d’Internet: http://llibreria.gencat.cat/ i s’hi pot accedir a la informació a través de Facebook:
http://www.facebook.com/publicacions.generalitat.catalunya

Què és l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions?

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

� En l'àmbit jurídic, l’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 i, de l'altra,
contribuir al coneixement i la difusió del dret vigent aplicable a Catalunya.

Què són les publicacions de la Generalitat de Catalunya?
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