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1. INTRODUCIÓN 
 
1.1 Descrición da unidade 
 
O plano estratéxico do Servizo de Publicacións para o período 2008-2010, que aquí se presenta, 
responde á necesidade de desenvolver o Plano Estratéxico da UDC, recentemente elaborado e 
aprobado, por parte de todos aqueles centros, departamentos, institutos e servizos en que está 
articulada a institución. Mais, por outra parte, supón un novo paso no exercicio de reflexión, 
avaliación e programación que se iniciou co proceso xeral de avaliación dos Servizos efectuado 
no marco do II Plano de Calidade das Universidades. 

Antes de proceder ao establecemento da misión e da visión da unidade, compre facer un breve 
resumo sobre a súa situación actual. 

O Servizo de Publicacións da UDC creouse no ano 1991 e vén funcionando ininterrompidamente 
até a o presente, sempre adscrito á vicerreitoría de extensión universitaria e comunicación, e en 
estreita coordinación coa Comisión de Publicacións, delegada do Consello de Goberno da 
Universidade.  

Canto ás infraestruturas, o Servizo pasou ao longo destes anos por diferentes ubicacións dentro 
da Universidade. Desde xullo de 2006 as súas dependenzas (gabinetes e depósitos) están 
situadas no edificio arquivo Xoana Capdevielle, 1º andar. Compre indicar que a unidade non 
conta con infraestruturas que lle permitan producir materialmente libros ou revistas, tendo que 
contratar as tarefas de impresión con diferentes empresas de artes gráficas.   

Canto ao cadro de persoal, a unidade conta cunha dirección académica, posto de libre 
designación ocupado actualmente por Fernando González Muñoz, unha xefatura de negociado, 
da que é titular Purificación Barbeito Morandeira, e un posto de auxiliar administrativo, do que é 
titular Ana Belén Sánchez Varela. Ademais, nos anos 2006 e 2007 dúas bolseiras de 
colaboración desempeñaron diversas actividades de apoio no ámbito das tarefas informáticas, 
de revisión lingüística, de deseño editorial e de catalogación.  

O Servizo de Publicacións dispón dun regulamento xeral propio, aprobado en Consello de 
Goberno o de  31 de maio de 2005, que substituúe a un anterior vixente desde 21 de decembro 
de 1993. Así mesmo, conta cunha normativa específica relativa á presentación de orixinais e a 
outras cuestións de carácter editorial, aprobada pola Comisión de Publicacións. Tanto o 
regulamento xeral como o conxunto de instrucións devandito están publicados na páxina web do 
Servizo. O Servizo de Publicacións réxese tamén pola Normativa das Cartas de Servizos: RD 
1259/1999, de 116 de xullo, do Ministerio de Administracións Públicas, que regula as cartas de 
servizos e os premios á calidade na Administración Xeral do Estado. 

Canto ás alianzas, o Servizo de Publicacións está integrado na Unión de editoriais universitarias 
españolas (UNE). Ten suscritos contratos para a distribución comercial con diversas empresas 
especializadas nos mercados galego, español e hispanoamericano. Tamén mantén un programa 
de intercambios bibliográficos coa totalidade das Universidades públicas do Estado español e 
diferentes institucións do contorno. 

Para ofrecermos unha panorámica do volume de actividade da unidade ao longo da súa historia, 
presentamos a continuación algúns datos estatísticos: 
 
Total de libros en catálogo a 31 de xullo de 2007:   391 
 
Total de revistas en catálogo: 13, das que se encontran activas 11 



 
Número de libros publicados entre 2004 e 2006 
 

Ano 2004 2005 2006 
    
 17 34 27 

 
Número de revistas publicadas entre 2004 e 2006 

 
Ano 2004 2005 2006 

    
 10 9 10 

 
Publicacións recibidas por intercambio durante 2006 

 

Libros 1061 
Revistas 277 

 

Publicacións en Libraría Dixital (a 31 de setembro de 2007):  9   
 

 
1.2. Revisión do proceso de avaliación efectuado en 2005 e plano de melloras 

A unidade foi sometida a un proceso de avaliación no ano 2005 baixo o modelo EFQM. A 
revisión do grao de cumprimento das accións de mellora programadas permite extraer as 
seguintes conclusións: 

a) Canto a política e estratexia, fican pendentes unha formulación definitiva dos obxectivos do 
Servizo, un exercicio de programación das necesidades e demandas dos usuarios, e o 
establecemento de indicadores de rendemento (principalmente enquisas de satisfacción). Parte 
destas cuestións abordaranse neste mesmo Plano estratéxico e definiranse tamén na Carta de 
Servizos da unidade, actualmente en fase de elaboración. Déronse máis avances na 
documentación e difusión das actividades do Servizo, que se recollen en diferentes apartados da 
súa páxina web, nas memorias anuais presentadas ante a Comisión de Publicacións e no propio 
informe anual ante o claustro do Reitor. 

b) Canto a recursos humanos, nos anos 2006 e 2007 levouse a cabo unha das accións 
propostas, a convocatoria de dúas bolsas anuais de colaboración para diversas tarefas editoriais 
(mantemento da páxina web, revisión lingüística, deseño de cubertas, catalogación, etc). Fican 
pendentes a incorporación de persoal técnico especializado con vinculación estábel á unidade,  a 
elaboración dun manual de competencias e funcións do persoal, e un programa máis intenso de 
formación específica do persoal adscrito. 

c) Canto ás alianzas e aos recursos, acadáronse melloras importantes respecto ao 
desenvolvemento e grao de actualización da páxina web e á dotación de equipamento técnico 
(novos equipos informáticos, adquisición de software específico para usos editoriais, etc). No 
eido da promoción e comercialización editorial, acometéronse algunhas das accións previstas 
(revisión da política de prezos, elaboración de notas de prensa, actualización dos catálogos 
impresos e web), mais fican pendentes outras moi importantes, como son a creación dunha 
libraría universitaria, a elaboración de boletíns de novidades para a súa difusión por correo 
electrónico e o establecemento de contratos con empresas distribuidoras nos mercados 
internacionais.      



2. ESTABLECEMENTO DA MISIÓN 
 

O Servizo de Publicacións é o organismo editorial propio da Universidade da Coruña. A súa 
finalidade é a xestión dos procesos de edición, promoción e comercialización de libros, revistas e 
produtos audiovisuais que teñan interese para a institución universitaria, para a comunidade 
científica e para a sociedade en xeral, xa se trate de traballos de investigación, de materiais 
didácticos, de textos administrativos ou de produtos artísticos e de divulgación do coñecemento. 

Son funcións propias desta unidade as seguintes: 

1. Edición de libros, revistas e materiais audiovisuais 

2. Promoción editorial dos seus produtos 

3. Xestión do intercambio de publicacións con outras universidades e institucións 

4. Xestión do ISBN propio da Universidade da Coruña 

5. Asesoría de carácter editorial  

Os valores que presiden as actividades do Servizo de Publicacións son os seguintes:  

1) A vocación de servizo público, atento ás necesidades e demandas dos usuarios e aberto 
á participación destes no proceso editorial e na avaliación do seu funcionamento. 

2) A procura da calidade nos diferentes niveis e etapas da xestión editorial. 

3) O compromiso coa lingua e a cultura galegas. 

4) A cooperación con todas aquelas institucións, especialmente as do contorno máis 
próximo, que compartan os fins e valores antes formulados. 



3. ESTABLECEMENTO DA VISIÓN 

Os fins que a unidade pretende acadar no período 2008-2010 son os seguintes: 

1) Practicar un modelo de xestión proactiva, que contemple: 

1.1 A formulación precisa das competencias e funcións do persoal 
1.2 O seguimento de protocolos estandarizados para cada un dos procesos editoriais 
1.3 A previsión das demandas dos usuarios, tanto dos membros da propia comunidade 
universitaria (profesores, estudantes, persoal de administración e servizos) como da 
sociedade en xeral. En particular, deberase atender á demanda de materiais didácticos 
derivada da progresiva implantación dos novos títulos de grao e de posgrao   
1.4 A documentación e arquivo sistemático das diversas actividades do Servizo 

2) Ofrecer produtos editoriais de calidade contrastada, que respondan ás necesidades da 
comunidade universitaria e científica, así como do contorno social. 

3) Acadar unha ampla difusión dos produtos editoriais da UDC. polas seguintes vías 

3.1 Incremento e mellora dos canles de comunicación cos clientes potenciais mediante o 
uso das novas tecnoloxías da comunicación e a información, especialmente INTERNET 
3.2 Maior penetración dos produtos editoriais da UDC nos mercados europeo, 
latinoamericano e norteamericano 
3.3 Incremento do intercambio con universidades e institucións españolas e extranxeiras 

4) Procurar un maior equilibrio entre os investimentos e os rendementos económicos do Servizo, 
que haberá de contemplar as seguintes prioridades: 

4.1 Redución significativa dos excedentes acumulados desde a creación do Servizo até 
a actualidade 
4.2. Incremento progresivo da publicación en formatos dixitais, especialmente no caso 
das revistas e actas de reunións científicas  
4.3. Axuste das tiraxes de libros e revistas impresos á demanda potencial 

5)  Potenciar o uso do galego como lingua de comunicación científica, de acordo coas liñas 
estratéxicas expostas no Plano de Normalización Lingüística da UDC 



4. DEFINICIÓN DOS EIXOS ESTRATÉXICOS 
 
 
Ámbitos   Áreas 
 
Xestión    Edición 
Recursos   Promoción 
    Comercialización 
 

 Edición Promoción Comercialización 
Xestión 1 2 6 

Recursos 5 3 4 
 
 
Entendemos por ámbitos aquelas grandes planos de carácter instrumental en que debe incidir 
calquera programa de mellora da organización das actividades do Servizo. O ámbito da xestión 
refírese á organización dos diferentes procesos e actividades da unidade. O ámbito dos recursos 
comprende fundamentalmente as infraestruturas materiais, o número e grao de formación do 
persoal adscrito ou do persoal de apoio, e as alianzas e o grao de coordinación con outras 
organizacións propias ou externas á UDC.     
 
Entendemos por áreas o conxunto de actividades que integran cada unha das fases ou ciclos do 
proceso editorial.  
 
A área de edición abrangue todos aqueles procesos polos que se configuran materialmente as 
diferentes publicacións, ben sexan libros, revistas ou materiais audiovisuais. Forman parte 
destes a selección dos orixinais, a xestión da avaliación científica dos orixinais, a revisión 
lingüística dos orixinais, o encargo de orzamentos ás imprentas, a elaboración de follas de 
créditos, a revisión das probas, o deseño das cubertas, etc.  
 
A área de promoción comprende as actividades destinadas a garantir a difusión de cada unha 
das novidades editoriais. Forman parte destas, entre outras, a inclusión en catálogos web e 
impresos, a distribución gratuita entre universidades e institucións coas que se manteñen 
acordos de intercambio, a elaboración de notas de prensa, a organización de actos de 
presentación, a participación en feiras do libro, etc.   
 
A área de comercialización agrupa as accións que gardan relación coa xestión da venda das 
publicacións. Entre estas se encontran a fixación dos prezos das publicacións, a organización 
dos envíos de novidades ás empresas distribuidoras, a atención aos encargos que proveñen de 
puntos de venda concretos (librarías, servizos de reprografía) ou de particulares. En relación con 
esta área pódese considerar tamén a organización do propio depósito de publicacións. 
 
O planificación dos eixos estratéxicos outorga a máxima prioridade ao ámbito da xestión nas 
áreas da edición e promoción. Unha prioridade intermedia merece a planificación dos recursos 
nas áreas de promoción e comercialización, particularmente, en materia de alianzas. O grao 
máis baixo de prioridade se sitúa na xestión da comercialización (que depende en moi escasa 
medida do Servizo) e nos recursos para a edición, que, segundo entendemos, son na situación 
actual suficientes.    



5. ANÁLISE DAFO 
 

Análise DAFO Áreas Ámbitos 
  edición promoción comercialización xestión Recursos 

Eficacia das TIC como medio de comunicación científica e 
de promoción dos libros impresos. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Necesidade de crear novos materiais didácticos como 
consecuencia do proceso de adaptación do ensino univer-
sitario ao Espazo Europeo de Educación Superior. 

 
X 

  
X 

 
X 

 

Posibilidade de levar a cabo proxectos editoriais en cola-
boración con outras editoriais universitarias, institucionais 
e privadas. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Posibilidade de obter financiamento complementar para 
unha boa parte dos proxectos editoriais. 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

op
or

tu
ni

da
de

s 

Interese crecente das autoridades políticas pola poten-
ciación do sector editorial galego. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Retroceso do libro impreso como material docente e de 
difusión da investigación. 

X 
 

 X X  

Crecente competencia entre editoriais universitarias, insti-
tucionais e privadas no mercado do libro científico e de 
divulgación. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

Perda de valor curricular dos traballos científicos publica-
dos no marco da propia institución. 

 
X 

 
X 

 
 

  
X 

am
ea

za
s 

Escaso interese das librarías e distribuidoras pola promo-
ción do libro universitario 

 X X   

Existencia dun amplo e variado catálogo de publicacións  X X  X 

Ampla experiencia en materia de xestión  do persoal ads-
crito ao Servizo. 

X   X  

Apoio técnico de persoal adscrito á vicerreitoría e de 
bolseiros. 

X X  X X 

Recente renovación de infraestruturas básicas. X   X X 

Alianzas con outras editoriais universitarias do estado. X X X X X 

fo
rta

le
za

s 

Boas relacións coas empresas de artes gráficas. X   X X 

Insuficiente planificación da actividade editorial  X X  X  

Falta de instrumentos básicos para a xestión X X  X X 

Falta de persoal con formación específica para tarefas de 
produción e de promoción editorial. 

X X  X X 

Escasa proxección dos produtos editoriais da UDC no 
mercado internacional. 

 X X  X 

Carencia dunha Libraría Universitaria  X X X X 

Existencia de importantes excedentes de libros e revistas  X X X X 

de
bi

lid
ad

es
 

Baixa porcentaxe de libros en galego. X X X X X 



6. Cadro de mando 
 

Eixo 
estratéxi-co 

Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos 
operativos 

Accións Responsa-bles Indicadores Estándar 
obxectivo 

Calendario Recursos Grao de cum-
primento 

 
Planificación anual 

 
Listaxe de áreas 
estratéxicas 

Director do SP 
Vicerreitores de 
Extensión e 
Investigación 

Aprobación da 
Comisión de 
Publicacións 

 
Realización 

 
Xuño de 2008 

 
Propios do SP 

 

Elaboración da 
carta de servizos 

Equipo do SP 
UTC 

Aprobación do 
Consello de Go-
berno 

 
Realización 

 
Xullo de 2008 

 
Propios do SP 

  
 
Seguimento de 
protocolos Elaboración dun 

manual de fun-
cións e procede-
mentos 

Equipo do SP Aprobación da 
Comisión de Pu-
blicacións 

 
Realización 

 
Outubro de 2008 

 
Propios do SP 

 

 
 
 
 
 
 
Modelo de xestión 
proactivo 

Avaliación de 
resultados 

Enquisas de sa-
tisfacción 

Director do SP 
UTC 

Índice de par-
ticipación e re-
sultados 

Participación do 30 
% 

Enquisa anual 
(primavera) 

Propios do SP  

Selección dos 
proxectos edito-
riais 

Avaliacións 
externas 

Comisión de 
Publicacións 

Proba documental Aplicación a mo-
nografías de in-
vestigación e a 
manuais 

 
2008-2010 

 
Propios do SP 

 

Elaboración dun 
manual de pro-
cedementos 

Equipo do SP Aprobación da 
Comisión de Pu-
blicacións 

Realización e 
aplicación 

Aplicación continua 
desde 10/2008 

 
Propios do SP 

 

 
 
 
Incremento da calidade 
dos produtos editoriais 
do SP 

 
 
Control dos pro-
xectos editoriais Elaboración dun 

libro de estilo 
Director do SP 
Julia Núñez 

Aprobación da 
Comisión de Pu-
blicacións 

 
Realización 

 
Outubro de 2008 

 
Propios do SP 

 

Deseño e prio-
rización de pro-
xectos editoriais 

Comisión de 
Publicacións 

Porcentaxe de 
proxectos en ga-
lego sobre o total   

15% inicial, con 
aumento anual do 
5%, ata acadar o 
30%  

 
2008-2010 

 
Propios do SP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edición 

 
 
Incremento das publi-
cacións do SP en lingua 
galega 

 
 
Aplicación do 
Plano de Norma-
lización Lingüís-
tica da UDC  

Traducións de 
orixinais ao gale-
go 

Servizo de 
Normalización 
Lingüística 

Porcentaxe de 
libros traducidos 
sobre o total 

Chegar ao 10% do 
total 

 
2008-2010 

Propios do SP e do 
S. de Normaliza-
ción 

 

 



 
Eixo es-
tratéxico 

Obxectivos estratéxicos Obxectivos 
operativos 

Accións Responsa-bles Indicadores Estándar 
obxectivo 

Calendario Recursos Grao de cum-
primento 

Intensificación do 
programa de 
intercambio 

Ampliación dos 
acordos de 
intercam-bio 

Director so SP 
 
Ana Sánchez 

Proba documental  
Aumento do 30% 

 
Decembro 2009 

 
Propios do SP 

 

Creación dun 
portal para revistas 

Vicerreit. de 
Extensión, 
Calidade, 
Investigación 

 
Realización 

 
Realización 

 
Xullo de 2009 

 
Propios do SP 

  
 
Incremento da 
edición dixital en 
Internet Desenvolvemento 

da Libraría Dixital 
do SP 

 
Equipo do SP 

Número de publi-
cacións on-line 

Incremento do 
20% 
 

 
Decembro 2009 

 
Propios do SP 

 

 
Incremento das 
recensións 

Envío de novi-
dades a revistas 
especializadas 

 
Ana Sánchez 

Nº de recensións 
nos 3 anos seguin-
tes á publicación 

Un mínimo de 3 
recensións por 
publicación 

 
2008-2010 

 
Propios do SP 

 

Notas de prensa Director do SP 
 
María Ares 

Nº de noticias 
aparecidas nos 
medios 

Un mínimo de 2 
noticias por pu-
blicación 

 
2008-2010 

 
Propios do SP 

  
Maior presencia 
nos medios de 
comunicación Actos de 

presentación 
P. Barbeito 
 
María Ares 

Nº de presen-
tacións organiza-
das 

Un mínimo do 50% 
do total das 
publicacións 

 
2008-2010 

 
Propios do SP 

 

Ingreso na 
Asociación Galega 
de Editores 

 
Director do SP 

Proba documental  
Realización 

 
Marzo de 2008 

 
Propios do SP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promo- 
ción edi- 
torial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIfusión dos produtos 
editoriais 

 
Novas alianzas no 
sector editorial 

Ingreso en CE-
DRO 

Director do SP Proba documental Realización Marzo de 2008 Propios do SP  



 

Eixo estra-
téxico 

Obxectivos estratéxicos Obxectivos 
operativos 

Accións Responsa-bles Indicadores Estándar 
obxectivo 

Calendario Recursos Grao de cum-
primento 

Identificación de usuarios Comunicación de 
novidades e 
ofertas por E-mail  

Creación de 
listaxes de clientes 
potenciais 

 
Equipo do SP 

Proba documental Realización Xuño de 2008, con 
ampliación 
progresiva 

Propios do SP  

Coñecemento das 
expectativas dos 
usuarios 

Enquisas sobre 
necesidades e 
demandas 

Director do SP 
 
UTC 

Índice de 
participación e 
resultados 

30% de 
participación 

Enquisa anual 
(primavera) 

Propios do SP  

Coñecer o grao de 
satisfacción dos 
usuarios 

Enquisas de 
satisfacción 

P. Barbeito Resultados das 
enquisas 

Satisfacción media 
de 7 sobre 10.  

2008-2010  
Propios do SP 

 

Elaboración da 
Carta de servizos 

Equipo do SP Aprobación do 
Consello de 
Goberno 

 
Realización 

 
xullo de 2008 

 
Propios do SP 

 

 
 
 
 
 
Promoción 
edi-torial 

 
 
 
 
Mellora das relacións cos 
usuarios 

 
Facilitar o acceso á 
información sobre 
o SP Desenvolvemento 

da páxina web 
Equipo do SP Proba documental Realización decembro de 2008 Propios do SP  

 



 
Eixo estra-
téxico 

Obxectivos estratéxicos Obxectivos 
operativos 

Accións Responsa-bles Indicadores Estándar 
obxectivo 

Calendario Recursos Grao de cum-
primento 

Mellora do servizo de 
venda nos campus da 
UDC 

Creación dunha 
Libraria Universi-
taria 

Xestións para a 
creación da Li-
braría Universi-
taria 

 
Director do SP 

 
Documentación 
acreditativa 

 
Realización 

 
decembro 2010 

 
Propios da UDC 

 

Promoción da venda nos 
mercados internacionais 

Incremento das 
vendas en Europa, 
Hispanoamérica e 
USA 

Contratos con 
empresas de 
distribución  
especializadas 

Director do SP 
 
Servizo de 
Patrimonio 

 
Documentación 
acreditativa 

 
Realización 

 
decembro 2008 

 
Propios do SP 

 

Incremento da 
edición dixital 

Publicación en CD 
das Actas de 
reunións científicas 

 
Director do SP 

Porcentaxe sobre 
o total das publica-
cións 

 
50 % 

 
2008-2010 

 
Propios do SP 

 

Redución de 
excedentes 

Ofertas a univer-
sitarios e colec-
tivos profesionais 

 
Director do SP 

Resposta ás 
ofertas 

Redución dun 20% 
dos excedentes 

 
decembro 2009 

 
Propios do SP 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comercia-
lización  

 
Acadar un equilibrio entre 
investimentos e 
rendementos do SP 

Axuste das tiraxes 
á demanda 

Edición segundo 
demanda 

Director do SP Porcentaxe sobre 
o total 

20 %  
xullo de 2009 

Propios do SP  

 
 

 


