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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
ACORD
GOV/155/2010, de 7 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts del Consorci del
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Atès que els Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF) es van aprovar en un annex del Decret 300/1987, de 4 d’agost, i
van ser modificats per diferents decrets posteriors (Decret 32/1992, Decret 92/1996,
Decret 323/2000, Decret 375/2006 i Decret 49/2009);
Atès que per aconseguir la seguretat jurídica és necessària la refosa de totes les
modificacions en un text únic, així com també la inclusió de noves modificacions
per tal d’assolir l’eficàcia i l’eficiència en el funcionament del Centre;
Atès que s’ha proposat la modificació del Decret 300/1987 i la derogació dels
decrets posteriors de modificació dels Estatuts del CREAF;
Atès que l’instrument jurídic habitual per aprovar els estatuts de les entitats adscrites
als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya és l’acord de Govern;
Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, el Govern
ACORDA:
—1 Aprovar els Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
—2 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 7 de setembre de 2010
LAIA BONET RULL
Secretària del Govern
ANNEX
Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
CAPÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1
Denominació i membres
La Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
constitueixen un consorci anomenat Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF) per promoure la recerca, els estudis i l’ensenyament en el camp
de l’ecologia i les aplicacions forestals.
La participació de la Generalitat de Catalunya en el Centre de Recerca Ecològica
i Aplicacions Forestals s’instrumentarà per mitjà dels departaments competents en
els àmbits de medi ambient, política territorial, agricultura i acció rural, recerca i
innovació, i prevenció, extinció d’incendis i salvaments.
Article 2
Naturalesa jurídica
2.1 El Consorci, que no té ànim de lucre i és de caràcter voluntari i indefinit,
es regeix per aquests Estatuts. Com a consorci, actua sotmès plenament al dret
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públic. En allò que aquests Estatuts no preveuen, es regirà per la legislació que li
sigui aplicable, d’acord amb l’ordenament públic general.
2.2 El CREAF té personalitat jurídica per al compliment de les seves finalitats
i, en conseqüència, pot realitzar actes d’administració i de disposició de béns, celebració de contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb
la legislació aplicable en cada cas, els objectius establerts en aquests Estatuts.
Article 3
Finalitats
3.1 El CREAF té les finalitats genèriques següents:
a) L’execució de programes de recerca i desenvolupament dins l’àmbit dels ecosistemes fonamentalment terrestres, en els seus aspectes estructurals, funcionals i
d’utilització per l’home, i en el de les aplicacions forestals.
b) El desenvolupament d’instruments, protocols, programaris i altres eines conceptuals
i metodològiques per millorar la planificació i gestió del medi natural, rural i urbà.
c) El desenvolupament i l’aplicació de les millors tecnologies disponibles en el
seu àmbit, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, la teledetecció, les grans bases de dades, els sistemes d’informació geogràfica, els sistemes
d’informació ambiental i qualsevol altra tecnologia rellevant que es pugui desenvolupar en el futur.
d) La realització d’estudis, informes, anàlisis i propostes relatius a la planificació,
l’ús i la bona gestió del territori i dels seus recursos naturals.
e) L’organització de seminaris d’experts i de cursos de nivell universitari, d’abast nacional o internacional, per a la formació d’especialistes en matèria d’ecologia forestal.
f) L’organització de cursos i la realització d’activitats de difusió i transferència
del coneixement en matèries del seu àmbit.
g) La realització d’activitats de consultoria i assistència i la prestació de serveis
a les administracions públiques i a altres entitats públiques i privades, en matèries
del seu àmbit.
h) La creació d’un fons d’informació en els seus camps d’interès.
3.2 En compliment d’aquestes finalitats, el CREAF du a terme les seves activitats per iniciativa pròpia, per encàrrec obligatori de la Generalitat de Catalunya en
els termes que s’indiquen a l’article 21, o a petició acceptada de tercers. El CREAF
pot suscitar aquestes peticions i coordinar esforços per fer possible l’establiment i el
desenvolupament de programes plurisdisciplinaris i, si s’escau, pluriparticipats.
Article 4
Domicili
El CREAF té la seva seu al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) de Bellaterra. Això no obstant, per acord del Consell de Direcció, el domicili
es podrà canviar.
Article 5
Adhesió de nous membres
El Consorci podrà ampliar el nombre dels seus membres institucionals més enllà
dels membres fundadors. L’admissió de nous membres es regirà pel que preveu
l’article 12.2 d’aquests Estatuts.
CAPÍTOL 2
Organització
Article 6
Òrgans de govern, gestió i assessorament
6.1 El CREAF es regirà pels òrgans següents:
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a) Patronat.
b) Consell de Direcció.
c) Director/a.
6.2 El CREAF és assistit per una comissió científica, que es constitueix com a
òrgan de consulta i assessorament en les qüestions pròpies del seu àmbit.
Article 7
El Patronat: composició i funcions
7.1 El Patronat del CREAF, que és l’òrgan superior del Consorci, està format
per les persones membres següents:
a) El conseller o la consellera del departament de la Generalitat competent en
medi ambient, que n’exercirà la presidència.
b) El rector o la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona.
c) El rector o la rectora de la Universitat de Barcelona.
d) El president o la presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans.
e) El president o la presidenta del Consell Superior d’Investigacions Científiques.
f) El director o la directora general de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
g) Dues vocalies en representació del departament de la Generalitat competent
en medi ambient.
h) Una vocalia en representació del departament de la Generalitat competent
en política territorial.
i) Una vocalia en representació del departament de la Generalitat competent en
recerca i innovació.
j) Una vocalia en representació del departament de la Generalitat competent en
prevenció, extinció d’incendis i salvaments.
k) Una vocalia en representació de la Institució dels Centres de Recerca de
Catalunya.
l) El director o la directora del CREAF, que hi assistirà amb veu però sense
vot.
m) El secretari o la secretària, que hi assistirà amb veu però sense vot si no és
membre del Patronat, i que és designat per aquest.
7.2 Amb l’objectiu de perseguir la paritat de gènere en la composició del Patronat,
es tendirà a assolir una presència equilibrada de dones i homes.
7.3 En el supòsit d’absència, cada institució o organisme podrà nomenar un
substitut o substituta, que mantindrà totes les atribucions del membre del Patronat
que substitueix.
7.4 En cas d’admetre’s nous membres al Consorci, se’ls assegurarà la representació adequada en el Patronat.
7.5 La renovació dels membres del Patronat es farà d’acord amb la periodicitat
que determini la institució que representen, sens perjudici de la facultat de cada
institució per canviar els seus representants i designar-ne de nous, sempre que ho
consideri oportú.
7.6 Són atribucions del Patronat:
a) Aprovar el pla d’actuació i d’inversions.
b) Aprovar el pressupost.
c) Aprovar els comptes anuals.
d) Aprovar la memòria de gestió.
e) Conèixer i autoritzar els convenis amb institucions i entitats a concertar pel
CREAF.
f) Nomenar i canviar els membres del Consell de Direcció i de la Comissió
científica.
g) Elegir i nomenar el director/a.
h) Admetre nous membres institucionals al Consorci.
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i) Modificar els Estatuts.
j) Dissoldre i liquidar el Consorci.
k) Assegurar la coordinació adequada entre les institucions que participen en
el Consorci.
l) Proposar els preus i les tarifes de la prestació dels seus serveis.
Article 8
El Consell de Direcció: composició i funcions
8.1 El Consell de Direcció és nomenat pel Patronat, per majoria absoluta dels
seus components, i estarà format per un nombre de membres que asseguri la representació de cada entitat institucional del Consorci.
El Consell de Direcció serà presidit pel director/a del CREAF, i les funcions de
secretari/ària seran exercides per un membre del personal del Centre, que assistirà
a les reunions amb veu però sense vot.
8.2 Corresponen al Consell de Direcció les funcions següents:
a) Elaborar els plans i programes d’actuació i d’inversió, el pressupost, el balanç,
el compte de pèrdues i guanys i la memòria de gestió.
b) Valorar i informar de la contractació dels estudis i les recerques encarregats
per tercers i, en general, supervisar l’activitat del Centre.
c) Proposar els preus i les tarifes de la prestació dels seus serveis.
d) Organitzar els serveis del Centre i determinar la plantilla de personal, aprovant
les adscripcions o cessaments i la dedicació del personal, els encàrrecs de funcions,
i la selecció del professorat per als cursos.
e) Autoritzar adquisicions i contractació de serveis, i disposar del patrimoni del
Consorci, amb facultat per fer qualsevol acte o atorgar qualsevol contracte necessari
per al compliment de les seves finalitats.
f) Qualsevol altra funció no atribuïda expressament a un altre òrgan.
Article 9
El director o directora: nomenament, cessament i funcions
9.1 El director o directora del CREAF és nomenat o nomenada i cessat o
cessada en la prestació de serveis pel Patronat, per majoria absoluta de les persones que el composen, a proposta conjunta del rector o rectora de la Universitat
Autònoma de Barcelona i del conseller o consellera del departament de la Generalitat competent en medi ambient. La persona que exerceixi la direcció tindrà
dedicació professional al CREAF i podrà tenir la condició de personal directiu
professional d’acord amb els criteris que fixi el Govern i amb subjecció al seu
règim específic.
Pel que fa al règim d’incompatibilitats del director o directora del Consorci, s’hi
aplica la Llei que regula el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de
la Generalitat.
9.2 Són funcions del director o directora:
a) Presidir el Consell de Direcció.
b) Representar jurídicament el CREAF, tant en judici com en l’activitat extrajudicial.
c) Executar, publicar i fer complir els acords del Patronat i del Consell de Direcció.
d) Formular propostes al Consell de Direcció en relació amb el projecte de
pressupost i el pla d’actuació i inversions.
e) Gestionar i administrar el Centre i dirigir-ne el personal, dins l’esfera d’atribucions que li confiïn el Patronat i el Consell de Direcció.
Article 10
La Comissió cientíica
10.1 La Comissió científica, presidida pel president o presidenta del Patronat,
està formada pel director o directora del CREAF i fins a deu vocals, nomenats pel
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Patronat d’entre persones de reconeguda competència i vàlua científica i professional.
10.2 Correspon a la Comissió científica l’assessorament, amb caràcter general,
al Patronat i al Consell de Direcció en els termes tècnics i científics propis de l’àmbit
d’actuació del Centre.
CAPÍTOL 3
Funcionament
Article 11
Sessions
11.1 El Patronat celebra com a mínim una sessió a l’any. També es reuneix en
totes les ocasions en què sigui convocat pel president o presidenta a iniciativa pròpia
o a proposta de la tercera part dels seus membres.
11.2 El Consell de Direcció es reuneix mensualment, i és convocat pel president
a iniciativa pròpia o a proposta de la tercera part dels seus membres.
11.3 La Comissió científica es reuneix, almenys, dues vegades l’any, sens
perjudici de les consultes puntuals o específiques que en tot moment el CREAF
pot adreçar als seus membres.
Article 12
Acords
12.1 Els acords del Patronat i del Consell de Direcció seran adoptats per majoria
absoluta dels assistents, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts estableixin un
règim diferent. Els presidents del Patronat i del Consell de Direcció tindran vot de
qualitat.
12.2 En el Patronat cal el vot favorable per majoria absoluta per a la validesa
dels acords que s’adoptin sobre les matèries següents:
a) Nomenament dels membres del Consell de Direcció.
b) Nomenament i cessament del director o directora.
c) Modificació dels Estatuts.
d) Integració o separació d’entitats del Consorci.
e) Dissolució i liquidació del Consorci.
12.3 L’alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la
voluntat inicial o del nombre de membres institucionals, i els acords que impliquin
dels membres institucionals del consorci aportació o responsabilitat econòmica
subsidiària, requeriran la ratificació d’aquests.
Article 13
Comptabilitat i iscalització
13.1 Dins el primer semestre de cada any, el Consell de Direcció elaborarà
la memòria de la gestió i el balanç i el compte de pèrdues i guanys de l’exercici
precedent, que seran presentats pel director/a al Patronat per a la seva aprovació.
13.2 El Patronat, abans de l’aprovació d’aquestes propostes, disposarà de
l’auditoria de comptes realitzada per mitjà d’entitats o especialistes independents.
Article 14
Règim de personal
14.1 El personal del CREAF procedent d’altres institucions depèn funcionalment
d’aquell quant a tasques de recerca i desenvolupament i manté la seva dependència
orgànica amb els seus organismes d’origen. El personal romandrà en la situació
administrativa o laboral que tingui a la seva institució d’origen.

Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5716 – 16.9.2010

68255

14.2 Les tasques desenvolupades al CREAF pel personal adscrit tindran a tots
els efectes la consideració d’activitat pròpia de cadascuna de les seves institucions
d’origen.
14.3 El personal procedent de la UAB i de la UB desenvoluparà les funcions
docents a les universitats esmentades i la dedicació investigadora al CREAF, i es
respectarà el temps de dedicació que la normativa universitària fixi per a l’exercici
de càrrecs acadèmics, quan estigui previst.
14.4 L’adscripció del personal investigador al CREAF haurà de tenir l’acceptació
de l’organisme competent de la institució d’origen i haurà de seguir el procediment
establert en la seva institució. En tots els casos hi haurà d’haver un conveni específic d’adscripció entre les dues institucions. S’observarà la normativa que resulti
d’aplicació al personal que en cada cas sigui adscrit al Consorci.
En tot cas, és necessària l’aprovació del Consell de Direcció.
En tota adscripció o cessament s’ha de considerar la conveniència de manteniment,
consolidació o creació d’equips de recerca de dimensió suficient.
En la composició d’aquests equips es garantirà la no-discriminació per raó de
sexe i la introducció de mesures d’acció positiva per fomentar la participació de
les dones.
Article 15
Separació de membres del Consorci
A petició de part, la separació del Consorci d’algun/a dels seus membres podrà
realitzar-se amb un preavís de sis mesos, sempre que, a judici del Patronat, no es
perjudiquin els interessos públics generals que el Consorci representa, i que la
institució que se’n separi estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents i aprovades fins al moment
de la separació.
Article 16
Dissolució i liquidació del Consorci
16.1 El CREAF es dissoldrà per:
a) Acord unànime de tots els membres institucionals que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Transformació del CREAF en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta del Patronat.
16.2 L’acord de dissolució determinarà la forma en què s’hagi de procedir a
la liquidació dels béns pertanyents al Consorci i realitzar la reversió de les obres i
instal·lacions existents.
CAPÍTOL 4
Règim inancer
Article 17
Recursos econòmics
Per a la realització dels seus objectius, el CREAF disposa dels recursos següents:
a) Aportacions de les entitats integrades al Consorci, en la quantitat i forma que
siguin convingudes.
b) Subvencions, ajuts i donatius.
c) Rendiment dels seus serveis d’acord amb els preus i les tarifes aprovats.
d) Productes del seu patrimoni.
e) Qualsevol que li pugui correspondre, d’acord amb les lleis.

Disposicions

68256

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5716 – 16.9.2010

Article 18
Aportacions inicials
Tindran la condició d’aportació inicial:
a) Per part de la UAB, la cessió d’ús dels locals universitaris.
b) Per part de l’IRTA i de l’IEC, el finançament adequat per a l’endegament de
les activitats dins de les seves disponibilitats pressupostàries.
Article 19
Pressupost
El CREAF formula un pressupost anual i desenvolupa la seva activitat segons el
pla d’actuació, la vigència del qual s’estendrà al període que s’indiqui.
Article 20
Aportacions anuals
20.1 Les aportacions anuals per cobrir el pressupost de funcionament i d’activitats seran aprovades per acord dels membres del Patronat.
20.2 Les aportacions seran de dos tipus:
a) Les que s’estableixin per al seu funcionament normal.
b) Les aportacions relatives a estudis o activitats concretes.
Article 21
Règim contractual, mitjà propi i encàrrec de gestió
21.1 El Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és un poder adjudicador als efectes que preveu l’article 3.3 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
21.2 El Consorci, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la
Generalitat, té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que preveu l’article 4.1.n)
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
El Consorci:
a) Està obligat a realitzar els treballs que aquesta li encomani en les matèries
objecte de les seves funcions.
b) No pot participar en licitacions públiques convocades per l’Administració de
la Generalitat. No obstant això, quan no hi concorri cap licitador, pot encarregar-se
de l’execució de la prestació objecte de licitació.
c) Està obligat a realitzar els treballs i les activitats que li siguin encomanats
per la Generalitat de Catalunya d’acord amb les instruccions que aquesta Administració fixi unilateralment. Les relacions del CREAF amb l’Administració de
la Generalitat, en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic, tenen naturalesa
instrumental i no contractual, per la qual cosa són, a tots els efectes, de caràcter
intern, dependent i subordinat.
d) Els encàrrecs de gestió s’han de definir, segons els casos, en projectes, memòries i altres documents tècnics i valorar en el seu pressupost corresponent, d’acord
amb les tarifes o retribucions fixades pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
L’òrgan que confereix l’encàrrec tindrà la potestat de dictar les instruccions necessàries per a la seva execució.
e) L’encàrrec de cada actuació obligatòria es comunicarà formalment per l’Administració al CREAF fent constar, a més dels antecedents que siguin procedents,
la denominació, el termini de realització, el seu import, la partida pressupostària
corresponent i, si s’escau, les anualitats en què es financi amb les seves respectives quanties, així com el director o directora designat per a l’actuació a realitzar.
També li serà facilitat el document en què es defineixi aquesta actuació, amb el
seu pressupost detallat.
f) El CREAF sotmetrà els contractes necessaris per executar els encàrrecs de
gestió a les prescripcions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
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g) Finalitzada l’actuació, se’n realitzarà el reconeixement i la comprovació en els
termes legalment establerts, i s’estendrà el document corresponent i es procedirà
a la seva liquidació en el termini dels sis mesos següents.
(10.246.060)
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