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El Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana en CD-Rom

Romà Seguí i Francès
Conselleria de Presidència

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana , fins ara, es distribuïa només en paper. Hi havia altres
eines, com ara la Base de Dades Legislativa de la Generalitat G.V.LEXDATA, que es feien servir per a
recuperar les disposicions que es publicaven. Ara, la Generalitat Valenciana acaba d’editar el Diari en
CD-Rom.

1 Introducció

Sempre s’ha parlat de dos tipus de publicacions oficials: 1) Les que ho són en sentit estricte i 2) les
que ho són en sentit ampli. Les primeres es defineixen com aquelles que edita una institució i tenen
un caràcter prescriptiu; és a dir, les que publiquen normativa. Les segones, les que assumeixen un sen-
tit ampli, les formaria el conjunt de totes les publicacions de les institucions que no són prescriptives.
Un exemple de les primeres  és el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Un exemple de les sego-
nes seria qualsevol catàleg de l’IVAM.

Per tant, una part de les publicacions oficials té un caire legislatiu  important, i aquest sentit d’espe-
cialització assoleix un matís preocupant. Max Weber comentava que, a la nostra època, calia distingir
entre tres esferes del coneixement: 1) la científica, 2) l’estètica i 3) la jurídica. Cadascuna d’elles gene-
ra un llenguatge especialitzat que només entenen els experts, els que es belluguen dins de cada àmbit.
Eixe llenguatge, en el cas de l’àmbit jurídic, hauria de generar normatives que s’han d’editar, i que
ningú no avesat en la matèria no copsaria. Les disposicions, però, es publiciten als butlletins oficials,
i qualsevol ciutadà les pot consultar, i poden tindre un abast imortant.

Dit d’altra manera: Tot el que es publica a un butlletí oficial té un caire legislatiu; no obstant això, la
normativa interessa a tots els ciutadans, i certs tipus de disposicions s’omplen d’altres sentits que ultra-
passen els límits jurídics, com ara els nomenaments o cessaments d’alts càrregs o les convocatòries de
beques o subvencions.

2 Característiques

2.1. Contingut
Els CD-Roms contenen les imatges dels DOGV des de l’any 1978, la preautonomia, quan s’anomena-
va Butlletí Oficial del Consell del País Valencià, fins el número del 31 de desembre de 1995. 
També s’ofereix la possibilitat de consultar una Base de Dades de tots els sumaris de tots els DOGV.

2.2. Presentació formal
El Diari es presenta en una carpeta cedulària que conté 22 CD-Roms y un manual de instal.lació i con-
sulta. A cada CD-Rom, hi consta quin període abraça; és a dir, els nombres i les dates del primer fins
el darrer DOGV que hi conté cadascún d’ells. També porta una numeració correlativa, i al manual es
troba un índex en el qual s’indica cada nombre a quin període correspon.
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El manual és molt senzill, tant que la majoria de les prestacions les ha de descobrir un amb 
l’experiència, o esperar que la casa editora elabore un manual com cal.

2.3. Equip necesari
Requeriments del sistema:
Processador 486
8 Mb de memòria RAM
Windows 3.1.
18 Mb de espai lliure en disc dur

2.4. Instal.lació
La instal.lació es pot fer de dues maneres:
Automàticament.
Com qualsevol CD-Rom, es realitza de manera molt senzilla. No obstant això, si s’utilitza aquesta
funció, es perden prestacions. 
Personalitzada.
S’avisa que és menester tindre coneixements d’informàtica. No em considere un expert, i pense que no
és tan difícil, i s’obre una utilitat prou important: la possibilitat de carregar la Base de Dades dels
sumaris del DOGV en el disc dur. Què implica això? Quan tu consultes, pots trobar una disposició que
és a un altre CD-Rom. Si no l’has abocada, i des d’eixe CD-Rom vols accedir, et dirà que lleves el que
tens i introduesques el número 22. Quan l’incorpores, et dirà quin és en realitat el que toca. És a dir,
si jo estic al número 8, faig la recerca i la disposició és al número 6, primer hauras de llevar el 8, pas-
sar al 22 i al 22 t’indicarà que has d’anar al 6. Si carregues la base, no hauràs de passar mai pel 22.

3 Consulta

El interfase d’usuari és prou senzill.
La consulta té dues possibilitats:
Consulta lliure: Se suposa que és per fer recerques per especialistes.
Consulta assistida: Implica un menú per a torpes.

En qualsevol cas, totes dues maneres són per a torpes.

3.1. Consulta per paraula
Pots buscar per paraula que estiga inclosa en qualsevol dels sumaris del DOGV. Els operadors boole-
ans es poden emprar (i,o,no). Fins i tot, es pot realitzar el troncament amb el símbol de l’arterisc (*) a
l’opció de consulta lliure.

3.2. Consulta per període, data o númer o
Es permet la consulta per un rang de dates; és a dir, per un període de temps. També pots recuperar
diaris quan saps la seua data  o el seu número.

4 Visualització i impressió

4.1. Visualització
Un cop realitzada la recerca, es pot visualitzar. Apareix el títol de les disposicions, i tries  les que són
d’interés. La visualització et presentarà la imatge de la norma tal qual apareix al DOGV.
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4.2. Impressió
Si la recerca ha estat correcta, pots imprimir els textos. El problema que es planteja és el de la recu-
peració d’imatges: utilitzes molta memòria RAM, i es triga una mica en el procés d’impressió.

5 Altres utilitats

Es pot buscar també per tipus de disposició o per secció del DOGV (disposicions generals, autoritats
i personal, anuncis, etc). El sistema té un històric de recerques i permet conservar una recerca que es
fa contínuament, de tal forma que la podem llançar sempre que vullgam.

6 CD-Rom del Diari Oficial versus G.V.-LEXDATA

Si el CD-Rom comprén totes aquestes possibilitats, quin sentit té la G.V.-LEXDATA?
La Base de Dades Legislativa de la Generalitat Valenciana, la G.V.-LEXDATA, conté anàlisis que no
es contemplen al CD-Rom. A la Base de Dades, s’hi afegeixen elements que no poden ser mai mone-
da de canvi: l’anàlisi jurídica i l’anàlisi documental. Pel que fa a la primera, les disposicions suscep-
tibles de relacionar-se amb altres són recensades amb l’intent de proveir a l’usuari d’una eina molt
potent: en consultar una disposició saps si ha estat modificada, desenvolupada, etc per una altra dis-
posició, o a l’inrevés, si modifica, desenvolupa, etc una altra disposició. Pel que fa a l’anàlisi docu-
mental, és palès que es pot recuperar per matèries.

El CD-Rom, però, conté molts textos que encara no s’han incorporat a la G.V.-LEXDATA. I és això el
que el fa una eina potent: la possibilitat de recuperar text el converteix en un instrument que es com-
bina a la perfecció amb la Base de Dades Legislativa. Pots cercar primer a la G.V.-LEXDATA, obtenir
les anàlisis pertinents, i les seues localitzacions, i després adreçar-te al CD-Rom i extreure el text.

7 Conclusions

L’edició del Diari en CD-Rom és un avantatge, per què amplia els recursos d’informació legislativa de
la Generalitat Valenciana, i alhora permet recuperar textos difícils de trobar.

La seua estructuració i el seu contingut obren un camp diferenciat entre els diferents productes 
d’informació legislativa ja existents, i es presenta com a una obra complementària per als diferents
usuaris.

I, com sempre, les edicions digitalitzades permeten un guany important en prestatgeries.

✎
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