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Introducció 

 

El Pla Estratègic del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) pel 

període 2014-2017 és, com el seu precedent, una eina de gestió que ha de permetre 

definir els reptes de futur del centre i dirigir la seva organització cap els objectius 

proposats. Les línies estratègiques que s’hi descriuen pretenen continuar potenciant 

l’excel·lència en la recerca i millorar la transferència, la formació, l’eficàcia 

organitzativa i la difusió del coneixement generat. 

 

El disseny d’aquest Pla Estratègic es va iniciar amb un procés de reflexió 

estratègica similar al de l’anterior Pla que pretenia fer una Anàlisi del Centre a partir 

de diversos elements. En primer lloc, els resultats de l’anterior Pla Estratègic (2009-

2013) es van prendre com referència de la situació actual del centre. Aquesta 

informació va ser complementada amb dos elements clau: la segona avaluació del 

Comitè Científic Internacional (corresponent al període 2008-2011) i l’avaluació del 

Comitè CERCA, que tingueren lloc durant el mes d’octubre de 2012.  

 

La segona avaluació del CREAF per part del Comitè Científic Internacional va consistir 

en una visita d’una setmana en la qual el Comitè va rebre informació de les diverses 

línies de recerca a través de presentacions i entrevistes amb investigadors sèniors i 

postdoctorals, becaris predoctorals i personal tècnic. Amb aquesta informació el 

comitè va emetre un informe amb un llistat de 15 recomanacions que va ser lliurat a 

la Direcció del centre. Al final de la mateixa setmana, i aprofitant la presència del 

Comitè Científic Internacional, es va dur a terme l’avaluació del Comitè CERCA, que va 

lliurar un segon informe a la Direcció del centre. 
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Partint d’aquesta informació, la Direcció del centre ha liderat un procés d’anàlisi 

encaminat a la redacció d’aquest Pla Estratègic, potenciant la participació, el debat i el 

consens final entre les diferents visions del centre. La primera proposta de Pla 

Estratègic va ser discutida en vàries reunions específiques del Consell de Direcció i, 

posteriorment, pel Patronat del CREAF. El present document recull la versió definitiva 

d’aquest pla, un cop incorporades les esmenes proposades per aquests òrgans de 

govern del centre. 
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Presentació del CREAF 

 

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és un centre públic de 

recerca consorciat creat l'any 1987 i format per la Generalitat de Catalunya, la 

Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Estudis 

Catalans i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El CREAF és 

membre de la institució CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) i manté relacions 

d’intercanvi i col·laboració amb nombrosos centres nacionals i internacionals, que es 

concreten en projectes, publicacions i accions de formació conjuntes. 

 

Tal com recull la Missió del Pla Estratègic 2009-2013, el CREAF és un centre públic de 

recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global que persegueix 

l’excel·lència en la generació de coneixement, el desenvolupament metodològic, la 

innovació, la transferència, la formació i la difusió. El CREAF vol contribuir al 

coneixement, a la conservació i a la gestió del medi natural i el territori, i a l’adaptació 

als canvis ambientals tot actuant com a pont entre el món acadèmic, les 

administracions i la societat, i creant opinió en els seus àmbits d’actuació.  

 

Per tant, i com també reflecteix la composició del seu consorci, el CREAF té el doble 

compromís de fer una recerca de màxima qualitat i de desenvolupar eines clau per 

ajudar les institucions en la presa de decisions en temes ambientals. Alhora, també té 

el compromís de difondre els resultats de la recerca i les seves eines en tots els 

àmbits –científics, gestors i públic en general- de la societat. Aquest doble compromís 

es va concretar en el pla estratègic anterior en quatre eixos bàsics: 

• El desenvolupament d’una recerca de qualitat en els diversos camps de 

l’ecologia terrestre, i particularment en els quatre àmbits definits en el seu 

darrer Pla Estratègic: Biodiversitat, Ecologia Funcional i Canvi Global, Ecologia 

Forestal i Incendis, i Ecologia del Paisatge i Sistemes d’Informació Geogràfica 

(SIG). 
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• El desenvolupament d’una línia de transferència del coneixement orientada 

cap a la presa de decisions per part de les administracions, especialment en 

relació a l’adaptació al canvi global en els seus múltiples components (canvi 

climàtic i sequera, canvi en les cobertes del sòl, contaminació ambiental, incendis, 

invasions biològiques, etc.). 

• El desenvolupament de productes i serveis, especialment en el marc de les 

Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), amb el SIG MiraMon i 

diversos Sistemes d’Informació Ambiental (SIBOSC, SIPAN, EXOCAT) com a 

principals valors. 

• La disseminació dels resultats de la recerca als diferents col·lectius implicats, 

des d’altres investigadors a tècnics de les administracions, empreses i públic en 

general. 

 

Al CREAF hi treballen actualment 40 investigadors de diferents institucions públiques 

sota diverses fórmules de col·laboració. Compta amb un nucli estable d’investigadors i 

personal tècnic de suport del CREAF mateix, que conviuen amb professors 

universitaris de la UAB i de la UB, i investigadors del CSIC i de l’ICREA adscrits al 

centre. També compta amb investigadors associats, pertanyents a altres centres com 

ara el CTFC o la UCM. Tots ells són bons exemples de la possible col·laboració entre 

institucions en projectes i activitats conjuntes amb objectius comuns. El nombre total 

de personal del CREAF ha augmentat gradualment des dels seus inicis, tot i fluctuar al 

voltant de les 130 persones durant el darrer Pla Estratègic. Les contribucions més 

rellevants durant el període de vigència d’aquest pla (2009-2013) han estat: 

 

• La publicació de gairebé 540 articles científics en revistes incloses en el Science 

Citation Index, 145 publicats l’any 2013.  

• El desenvolupament de 180 projectes, 75 de convocatòries públiques nacionals i 

14 d’internacionals, i 91 convenis i contractes.  

• La participació en 13 programes europeus de recerca. 
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• La formació de 42 nous doctors, nacionals i estrangers. 

• El reconeixement de 6 Grups de Recerca Consolidats de l’AGAUR.  

• El desenvolupament i la consolidació d’un seguit d’eines i bases de dades 

directament aplicables a la gestió del territori i del medi natural, com el SIG 

MiraMon, diversos sistemes d’informació ambiental i les diferents edicions dels 

Mapes de Cobertes del Sòl.  

• La presència molt elevada del centre als mitjans de comunicació i a les xarxes 

socials, amb més de 500 aparicions als medis de comunicació i prop de 20.000 

seguidors dels seus canals de comunicació digitals. 
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Balanç d’activitats del CREAF durant el període 2009-2013 

 

El balanç del CREAF pel període 2009-2013 inclou tot un seguit d’indicadors 

relacionats amb l’activitat del centre i dels recursos disponibles per a dur-la a terme, 

extrets de les seves memòries anuals. 

 

 

a) Recursos humans 

 

El nombre de persones que pertanyen al CREAF es situa al voltant de les 130 

persones durant els darrers 5 anys. Segons la categoria professional, s’aprecia un 

augment moderat del nombre d’investigadors sènior (bàsicament per consolidacions a 

la UAB i al CSIC) i d’investigadors postdoctorals, un manteniment del nombre 

d’estudiants predoctorals i del personal d’administració, i una disminució del nombre 

de tècnics després del màxim assolit durant els anys 2011 i 2012 (Taula 1). 

 

Taula 1. Recursos humans del CREAF pel període 2009-2013. 

 

Categoria professional 2009 2010 2011 2012 2013 

Investigadors 32 33 36 38 40 

Postdoctorals 8 8 8 13 12 

Predoctorals 27 29 30 27 30 

Tècnics 36 37 50 50 33 

Administració 12      12 12 13 12 

TOTAL 128 132 143 147 127 

 

La plantilla finançada pels recursos de funcionament del CREAF comprèn un total 

d’onze investigadors i dels dotze membres del personal d’administració. El personal 

postdoctoral, predoctoral i tècnic es finança a càrrec de convocatòries externes, amb 

una durada que varia segons el projecte i la convocatòria. 
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Els investigadors del CREAF pertanyen contractualment a cinc institucions diferents: el 

CREAF mateix, la UAB, la UB, el CSIC i la ICREA (Taula 2). A més, el CREAF té quatre 

investigadors associats que pertanyen a tres institucions diferents (el CTFC, l’UCLM i 

l’UCM).  

 

Taula 2. Institucions a les que pertanyen els investigadors del CREAF. 

 

Institucions 2009 2010 2011 2012 2013 

CREAF 10 10 12 12 11 

UAB 16 17 18 19 14 

UB 2 2 2 2 3 

CSIC 4 4 4 5 6 

ICREA - - - - 2 

CTFC - - - - 2 

UCLM - - - - 1 

UCM - - - - 1 

 

Pel que fa als àmbits de recerca definits en el Pla Estratègic 2009-2013, els 

investigadors del CREAF es distribueixen de la següent manera (Taula 3): 

 

Taula 3. Distribució dels investigadors segons l’àmbit de recerca majoritari al que s’adscriu la seva 

recerca (any 2013). 

 

Àmbit fonamental Investigadors  

1. Biodiversitat 13 (6 UAB, 3 CREAF, 2 CSIC, 1 CTFC, 1 UCLM) 

2. Ecologia funcional i canvi global 14 (2 UAB, 3 CREAF, 3 UB, 4 CSIC, 2 ICREA ) 

3. Ecologia forestal i incendis 9 (4 UAB, 3 CREAF. 1 CTFC, 1 UCLM) 

4. Anàlisi ambiental del territori i SIG 4 (2 UAB, 2 CREAF) 
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b) Publicacions 

 

La producció científica del CREAF s’ha incrementat substancialment en els darrers cinc 

anys, amb un augment de més del 40% en articles publicats en revistes incloses al 

SCI (Taula 4). Aquest increment es deu bàsicament a (i) una millora significativa de la 

productivitat general dels investigadors i (ii) les contribucions addicionals dels 

investigadors que s’han associat recentment al centre. Pel que fa a la qualitat de les 

publicacions, s’ha de destacar que més de dues terceres parts dels articles s’han 

publicat en revistes del primer quartil de les categories temàtiques corresponents: 

 

Taula 4. Nombre i impacte dels articles publicats en revistes incloses al SCI. 

 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 

Articles científics en revistes SCI 84 89 98 123 145 

Publicacions SCI/ investigador 2,6 2,7 2,7 3,2 3,6 

Cites totals dels articles del CREAF 1778 2161 2855 3418 4098 

% articles al 1er Quartil 56% 72% 63% 74% 65% 

Factor Impacte mitjà 3,8 3,1 3,1 3,9 2,3 
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Les categories temàtiques dels treball publicats són molt diverses, destacant les  

categories Ecology, Forestry i Plant Sciences (Taula 5).  

 

Taula 5. Categories temàtiques* dels articles publicats pels investigadors del CREAF entre 2009 i 2013. 

 

Categoria Nombre d’articles % 

ECOLOGY 181 37,4 

FORESTRY 57 11,8 

PLANT SCIENCES 57 11,8 

ENTOMOLOGY 38 7,9 

ENVIRONMENTAL SCIENCES 38 7,9 

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 23 4,8 

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 15 3,1 

SOIL SCIENCE 11 2,3 

METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 10 2,1 

REMOTE SENSING 7 1,5 

ZOOLOGY 8 1,7 

WATER RESOURCES 6 1,2 

ORNITHOLOGY 5 1,0 

ALTRES 28 5,8 

 

*Les categories corresponen a les que utilitza l’ISI Web of Knowledge. 

 

A diferència del que passa amb els articles SCI, el nombre de publicacions en revistes 

no indexades, capítols de llibre i llibres no segueix una tendència cap a l’increment 

sinó que fluctua molt d’un any a l'altre (Taula 6). 
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Taula 6. Articles científics en revistes no indexades i altres publicacions. 

 

Publicacions 2009 2010 2011 2012 2013 

Articles en revistes no SCI 9 21 12 34 9 

Capítols de llibre 17 18 22 7 25 

Llibres a 4 8 7 - 5 

 
a Publicats pel CREAF, o dels quals són autors, co-autors o editors investigadors del CREAF 

 

 

c) Fons de finançament 

 

El nombre de projectes i convenis aconseguits anualment mostra un patró variable 

durant el període 2009-2013, oscil·lant entre 26 i 43 (Taula 7).  

 

Taula 7. Nombre de projectes competitius i convenis per activitats de transferència i desenvolupament. 

 

Tipus de projecte  2009 2010 2011 2012 2013 

Competitius 

Convocatòries Espanyoles 11 18 11 12 7 

Convocatòries Catalanes 6 1 3 6 0 

Convocatòries Internacionals 1 5 1 0 7 

No competitius 

Nacionals 15 9 10 21 22 

Internacionals 2 2 1 2 7 

TOTAL 35 35 26 41 43 
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Els fons aconseguits durant els anys 2009-2013 a través de projectes i convenis 

suposen més de 10M€, molt per sobre dels recursos que el CREAF ha rebut a través 

del Contracte Programa amb la Generalitat (Taula 8). 

 
 

Taula 8. Recursos aconseguits a través dels diferents tipus de projectes competitius i convenis. A 

efectes comparatius, a la última fila s’indica el finançament rebut a través del Contracte Programa, 

incloent els recursos per funcionament i els destinats a projectes específics. 

 

Tipus de projecte  2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Competitius (Quantitats expressades en €) 

Convocatòries 
Espanyoles 

931.255 1.253.526 743.300 1.040.483 132.762 4.101.329 

Convocatòries 
Catalanes 

263.874 3.120 92.405 221.110 0 580.510 

Convocatòries 
Internacionals 

96.000 1.433.033 100.000 0 2.045.533 3.674.567 

No competitius (Quantitats expressades en €) 

Nacionals 388.318 207.873 134.072 392.481 452.225 1.574.970 

Internacionals 6.200 4.583 38.861 5.910 58.627 114.182 

TOTAL  
Projectes (€) 

1.685.647 2.902.136 1.108.640 1.659.985 2.689.149 10.045.560 

Contracte 
Programa amb la 
Generalitat (€) 

1.322.554 1.523.000 1.267.221 1.324.963 1.054.567 6.492.306 

 

 

d) Captació de fons europeus 

 

L’any 2011 es va posar en funcionament el Departament de Projectes Europeus 

del CREAF, format per tres unitats (Captació de Fons, Comunicació, Administració i 

Gestió) que treballen de manera coordinada amb els investigadors del centre en la 

cerca d’oportunitats de finançament per a projectes R+D+i. La posada en marxa 
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d’aquest Departament ha permès desenvolupar un model pro-actiu de participació 

en propostes del Programa Marc Europeu, que ha començat a obtenir resultats l’any 

2013 (Taula 8).  

 

A més de augmentar la participació del CREAF en projectes europeus, la creació del 

Departament ha afavorit la visibilitat i promoció del centre a l’exterior a través 

de la participació activa en esdeveniments i en noves iniciatives de la CE en alguns 

dels camps d’expertesa del CREAF, tals com el Geoespacial, el Forestal i el de l’Aigua 

(Taula 9). Totes aquestes iniciatives permeten que el CREAF estigui involucrat des de 

l’inici en moltes propostes de projectes de la CE.  

 
 

Taula 9. Participació del CREAF en iniciatives promogudes per la CE. 

 

Iniciativa europea Sector  

EGU - Earth and Space Science 
Informatics division (presidency) 

Geoespacial 
 

CEN/TC 187 Geoespacial 
 

OGC – European Forum on geospatial 
standards 

Geoespacial 
 

Plataforma europea forestal  
(Forest based technological platform) 

Forestal 
 

EIP raw materials Forestal 
 

EIP water Aigua 
 

Plataforma europea de l’aigua (WSSTP) Aigua 
 

 

 

 

  



Pla estratègic del CREAF 2014-2017                                                                  

 

   14

e) Formació 

 

Una de les principals activitats del CREAF en aquest àmbit és la formació de nous 

investigadors a través de programes de doctorat i màster, i de la direcció de tesis 

doctorals i treballs de mestratge. Durant el 2009-2013, el CREAF ha consolidat un 

Programa de Doctorat en Ecologia Terrestre que va obtenir la Menció cap a 

l’Excel·lència pel període 2011-2014. Aquesta menció, atorgada pel Ministerio de 

Economía y Competitividad, ha estat atorgada únicament al 10% dels programes de 

doctorat espanyols i només a dos programes en l’àmbit de l’Ecologia. La creació 

d’aquest nou doctorat ha fet que el nombre de becaris predoctorals al CREAF es 

mantingui al voltant de la trentena anual durant els últims cinc anys, el que suposa 

una millora substancial respecte al període 2004-2008 (al voltant de 20 anuals; Taula 

10). Això també ha fet que el nombre anual de Tesis Doctorals i de Treballs de 

Mestratge defensats hagi passat de 5,4 a 8,4 i de 12,6 a 17,8, respectivament (Taula 

10). Pel que fa al reclutament d’investigadors joves, el nombre de contractes 

postdoctorals per any també ha millorat significativament (de 2,8 a 8,2) respecte al 

període anterior (Taula 10). 

 

        Taula 10. Activitats de formació. 

 

Activitats Mitjana 2004-08 2009 2010 2011 2012 2013 

Tesis doctorals 5,4 5 9 5 15 8 

Treballs de mestratge 12,6 18 17 19 18 17 

Becaris predoctorals 21,2 27 29 30 27 28 

Contractes postdoctorals 2,8 8 8 8 13 4 

 

 

Una altra activitat de formació important és la impartició per part de molts professors i 

investigadors del centre de dos màsters universitaris de la UAB, el Màster 

d’Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat, de caire més científic, i el 
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Màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica, de caire més 

tecnològic. 

 

 

f) Transferència   

 

La recerca que duu a terme el CREAF, a més d’aportar un coneixement científic bàsic 

sobre el funcionament i evolució dels ecosistemes terrestres, genera informació i eines 

metodològiques en diferents àmbits que permeten millorar la planificació i la gestió 

del medi. El coneixement i els productes són transferits a diferents administracions 

públiques per tal d’assistir els gestors forestals i els responsables tècnics en la presa 

de decisions o en la priorització d’accions.  

 
Algunes de les eines més destacables desenvolupades pel CREAF en els darrers anys 

s’indiquen a la Taula 11: 

 

Taula 11. Principals eines de transferència desenvolupades pel CREAF en el període 2009-2013. 

 

Anys Producte 

1994-actualitat 
MIRAMON   

El Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de Catalunya. 

1995-actualitat 
SIPAN 

El Sistema d’Informació del Patrimoni Natural de Catalunya 

1994-2012 

MCSC 

Un mapa de les cobertes del sòl de Catalunya amb una gran 
resolució. 

2012-actualitat 
DEBOSCAT  

Una eina de seguiment forestal pionera a Europa. 

2012-2013 

EXOCAT  

Una eina clau per millorar les estratègies de prevenció i control de 
les invasions biològiques a Catalunya. 
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2012-2013 
RESTOCAT   

Un protocol per avaluar la restauració de les activitats extractives.  

2013 

 

CANVIBOSC  

Informe de la vulnerabilitat de les espècies forestals al canvi climàtic. 

 

 

A més, el CREAF realitza una sèrie d’activitats que permeten acostar la recerca i la 

gestió, i sensibilitzar l’opinió pública sobre problemàtiques ambientals on la informació 

és sovint contradictòria o confusa. Entre aquestes activitats cal destacar l’organització 

anual de les jornades amb la ICHN i la SCB, filials de l’IEC, i de nombroses Jornades 

Tècniques de Transferència (Taula 12).  Des de l’any 2012 el CREAF participa al Pla 

Anual de Transferència de Tecnologia (PATT) del Departament d’Agricultura de la 

Generalitat de Catalunya, fet que ha permès disposar de recursos financers i logístics 

per organitzar aquests seminaris. 

 

Taula 12. Nombre de congressos i jornades organitzats pel CREAF en el període 2009-2013. 

 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 

Organització de 
congressos i jornades 

2 10 10 13 12 

 

 

 

g) Comunicació 

 

El CREAF compta des de 2011 amb una Àrea de Comunicació formada per una 

responsable i un tècnic, el que ens ha permès fer un salt qualitatiu i quantitatiu molt 

important pel que fa a la difusió dels resultats de la recerca del centre (Taula 13). Des 

de la seva creació ha augmentat notablement l’impacte de la recerca que es fa al 

centre als mitjans de comunicació, s’han creat eines de comunicació digitals amb 

milers de visitants i un butlletí electrònic amb més de 1900 usuaris. 
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Taula 13. Actuacions i impactes en les diverses activitats de comunicació. 

 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 

Notes de premsa 3 4 12 29 21 

Impactes als mitjans  88 56 130 139 105 

Visitants del blog - - - 11.942 15.871 

Seguidors Twitter - - - 1.223 2.700 

Subscriptors butlletí - - 1.479 1.620 1.906 

 

 

h) Producció científica dels investigadors del CREAF per institucions 

 

A la Taula 14 s’indica la producció científica dels investigadors segons les institucions 

a les que pertanyen (el propi CREAF, la UAB, el CSIC i la UB). En tots els casos 

s’indica el nombre total d’ítems en els que participen un o més investigadors de cada 

institució.  

 

Taula 14. Producció científica dels investigadors de les altres institucions adscrits al CREAF a.  

 

Conceptes 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 

2009-2013 

Articles del SCI 

Investigadors CREAF 31 23 40 28 35 157 

Investigadors UAB  34 23 25 63 53 198 

Investigadors CSIC 15 20 25 26 32 118 

Investigadors UB 5 3 3 1 3 15 

Altres publicacions 

Investigadors CREAF 6 19 12 13 11 61 
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Investigadors UAB  47 39 38 26 19 169 

Investigadors CSIC 23 14 8 6 14 65 

Investigadors UB 4 9 2 1 11 27 

Tesis doctorals dirigides 

Investigadors CREAF 2 4 2 2 1 11 

Investigadors UAB  3 4 4 3 7 21 

Investigadors CSIC 2 0 1 2 2 7 

Investigadors UB 0 0 0 0 0 0 
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Treballs de mestratge dirigits 

Investigadors CREAF 5 6 4 7 3 25 

Investigadors UAB  5 5 2 1 9 22 

Investigadors CSIC 2 0 3 3 2 10 

Investigadors UB 2 0 1 1 2 6 

Participació en projectes 

Investigadors CREAF 33 37 42 36 43 191 

Investigadors UAB  49 51 42 36 35 213 

Investigadors CSIC 17 14 16 10 13 70 

Investigadors UB 7 11 10 6 6 40 

Mitjans de comunicació b 

Investigadors CREAF 23 25 58 69 71 246 

Investigadors UAB  29 19 72 81 65 266 

Investigadors CSIC 33 20 18 20 15 106 

Investigadors UB 8 3 6 8 5 30 

 
a No s’inclou la producció científica de l’únic investigador ICREA del centre, ja que es va incorporar a mitjans de 

2012 i el CREAF encara no consta en moltes de les seves contribucions. 

 
b Programes/notícies en què han participat investigadors  adscrits del CREAF o que han informat sobre activitats 

del CREAF. 
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Anàlisi del Centre 

 

El desenvolupament d’aquest Pla Estratègic s’inicia amb l’Anàlisi de Centre, amb els 

objectius de (i) valorar l’estat actual del CREAF a nivell de recerca i d’organització 

interna, (ii) definir els reptes pels propers quatre anys, i (iii) formular i implementar 

els objectius i les accions del Pla 2014-2017.Aquesta anàlisi l’han realitzada membres 

del CREAF i agents externs (comitè CERCA i comitè científic internacional). L’anàlisi 

s’ha dut a terme a partir dels elements següents: 

a) Grau d’acompliment del Pla Estratègic 2009-2013. 

b) Avaluació externa per part del comitè científic internacional. 

c) Avaluació externa per part del comitè CERCA. 

d) Anàlisi DAFO. 

 

a) Grau d’acompliment del Pla Estratègic 2009-2013 

 

S’ha analitat detalladament el pla estratègic del CREAF anterior (2010-2013) per tal de 

determinar el seu grau d’acompliment. A continuació es detallen com s’han complert 

les diferents accions incloses als diferents objectius estratègics dels tres eixos 

principals del pla estratègic. 

 

Eix 1: Recerca. 

 

Objectiu Estratègic 1.1 Desenvolupar una recerca d' excel·lència, innovadora i 

capdavantera, que pugui ser considerada un referent a escala nacional i internacional. 

Si bé la situació econòmica general dels últims anys ha dificultat l’execució d’algunes 

accions que implicaven despeses importants, el grau d’acompliment d’aquest objectiu 

estratègic ha estat bastant elevat.  
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Accions previstes i grau d’acompliment:  

1) Crear un comitè assessor extern d’àmbit internacional. S’ha creat un comitè 

format per quatre científics internacionals àmpliament reconeguts a nivell 

mundial. 

2) Reclutar científics sènior de màxima excel·lència. S’han reclutat un investigador 

ICREA i un investigador del CSIC, i s’ha establert una relació estable com a 

investigador associat amb diferents investigadors d’altres institucions. 

3) Reclutar i consolidar investigadors joves i de vàlua reconeguda. S’han 

consolidat dos investigadors provinents del programa Ramón y Cajal. 

4) Crear trams de recerca pels investigadors. S’han definit els trams de recerca 

per als investigadors, bastant més exigents del que demanen altres institucions 

públiques, per tal de potenciar el posicionament del CREAF a nivell nacional i 

internacional. 

5) Oferir complements per recerca de qualitat a investigadors adscrits al CREAF. 

La situació econòmica actual no ha permès oferir complements a investigadors 

del CREAF. 

6) Incorporar personal de suport a la recerca. S’han consolidat dos tècnics de 

suport: un tècnic en modelització i estadística, i un altre tècnic informàtic. 

Donada la situació econòmica desfavorable, aquest últim no es podrà mantenir 

a partir de 2014. 

7) Dotació d’un fons per afavorir l’arribada de postdoctorals i investigadors 

visitants. Tampoc no s’ha pogut reservar diners per afavorir l’arribada 

d’investigadors postdoctorals i professors visitants. En ambdós casos, però, 

això s’ha aconseguit a través de convocatòries públiques. 

8) Dotació d’un fons per promoure entre el personal del CREAF la realització 

d’estades a l’estranger i la presència d’investigadors del centre en comités 

nacionals i internacionals. Igualment, no s’ha pogut crear un fons per finançar 

estades de recerca dels investigadors a l’estranger. 
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9) Fer un seguiment de les necessitats i potencialitats de les línies de recerca 

prioritàries del centre. S’ha fet un seguiment preliminar de les necessitats i 

potencialitats de les línies de recerca prioritàries del centre, tot i que no s’han 

pogut dedicar recursos significatius per necessitats concretes d’aquestes línies. 

10) Dur a terme els projectes de recerca aplicada i desenvolupament relacionats 

amb la missió del centre. S’han continuat duent a terme els projectes de 

recerca aplicada i desenvolupament relacionats amb la missió del centre. 

 

Eix 2: Formació, transferència i comunicació. 

 

Objectiu Estratègic 2.1 Promoure la formació científica d'alt nivell. 

El grau d’acompliment d’aquest objectiu estratègic és del 100%.  

 

Accions previstes i grau d’acompliment:  

1) Crear un programa de doctorat. S’ha creat un Programa de Doctorat en 

Ecologia Terrestre propi del CREAF. 

2) Promoure la realització de tesis doctorals. El nombre d’estudiants predoctorals i 

de tesis doctorals defensades s’ha incrementat en els últims cinc anys (vegeu 

Taula 10). 

3) Organitzar i impartir màsters i postgraus. El CREAF participa en la impartició i 

organització de diversos màsters i postgraus (vegeu apartat de Formació).  

 

Objectiu Estratègic 2.2 Millorar la transferència de coneixement i eines. 

El grau d’acompliment d’aquest objectiu estratègic és elevat, ja que moltes de les 

activitats de transferència de coneixement i eines s’han incrementat 

considerablement:  

 

Accions previstes i grau d’acompliment:  
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1) Organitzar jornades científiques. S’han organitzat moltes més jornades 

científiques, tal com s’indica a la Taula 12. 

2) Preparar seminaris i jornades de transferència amb administracions i gestors. 

3) Organitzar i impartir cursos especialitzats.  

4) De la mateixa manera, també s’ha fet un nombre important de seminaris i 

cursos especialitzats. Això en part s’ha aconseguit gràcies a que el CREAF 

participa al Pla Anual de Transferència de Tecnologia (PATT) del Departament 

d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 

5) Fer més accessibles els servidors de dades, informes i eines del CREAF. També 

s’ha treballat (instal·lant servidors, millorant l’accés a les dades, etc.) per 

millorar en l’accessibilitat de les dades envers als tècnics de l’administració i/o 

gestors. 

6) Cercar vies d’intercanvi d’informació entre tècnics i administracions. Més 

recentment s’ha començat a treballar per millorar l’intercanvi d’informació amb 

tècnics i administració en general. 

7) Editar un butlletí electrònic que reculli les principals novetats i resultats del 

CREAF. S’havia seguit editant periòdicament el butlletí CREAForum en el seu 

format original, fins que es va decidir fer-ho totalment digital, tal com és ara. 

 

Objectiu Estratègic 2.3 Fomentar la visibilitat del centre entre el col·lectiu científic, les 

administracions i la societat. 

Aquest objectiu estratègic és un en els que s’han produït avenços més significatius.  

 

Accions previstes i grau d’acompliment:  

1) Contractar un responsable de comunicació. Es va contractar una responsable 

de comunicació en 2011 a través d’una convocatòria pública a la que es van 

presentar més de 600 candidats. 
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2) Dissenyar i implementar el Pla de Comunicació del centre. La primera funció del 

responsable de comunicació va ser definir el Pla de Comunicació del centre, 

que va ser presentat al 2011. Des de llavors, el Pla s’està desenvolupant de 

manera molt satisfactòria. Entre d’altres coses s’ha incrementat molt 

significativament la presència del CREAF als mitjans de comunicació, s’ha 

incrementat el nombre d’assistents a jornades i s’està treballant en el 

posicionament de la marca CREAF a nivell nacional i internacional En aquest 

sentit, la presència del CREAF a premsa escrita, ràdio i televisió s’ha multiplicat 

en els  cinc anys de vigència del pla, i s’ha implementat l’ús de noves 

tecnologies de la informació com ara les xarxes socials, amb un gran nombre 

de seguidors a twitter i un increment notable de les visites al blog del centre. 

 

Eix 3: Recursos i organització del centre. 

 

Objectiu Estratègic 3.1 Desenvolupar l’estratègia de creixement i inversió del centre. 

 

Accions previstes i grau d’acompliment:  

1) Mantenir i consolidar les actuals fonts de finançament del centre. Si bé és cert 

que s’han desenvolupat projectes força emblemàtics com ara el CONSOLIDER 

Montes o el GeoViqua (del 7è programa marc europeu) i també s’han 

reconegut 6 grups de recerca de qualitat (SGR) a la darrera convocatòria de la 

Generalitat, també s’ha de dir que ha resultat difícil mantenir i consolidar les 

fonts de finançament que tenia el centre fins ara, ja que les aportacions de la 

Generalitat, les convocatòries del Ministerio i els projectes amb entitats locals 

han disminuït molt significativament per efecte de la crisi econòmica. Per 

aquest motiu es va crear el Departament de Projectes Europeus, contractant a 

un responsable de Captació de Fons amb experiència en gestió de la recerca 

dins l’entorn europeu i que coneixia bé la dinàmica de les diferents 

convocatòries. Els resultats han estat positius i s’espera millorar-los en el futur 

(vegeu apartat de Captació de fons europeus).  
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2) Realitzar contactes amb ministeris, diputacions, consells comarcals, 

ajuntaments, altres departaments de la Generalitat, fundacions i altres 

institucions públiques i privades que financin projectes de R+D. Es va crear un 

Servei de Captació de Fons Privats, i es van iniciar contactes amb empreses 

presentant diversos projectes susceptibles de rebre aquest tipus de 

finançament. Malgrat hem comptat amb col·laboradors externs amb gran 

experiència en aquest entorn, els resultats no han estat positius degut a la 

delicada situació econòmica que travessen moltes empreses. 

3) Aconseguir els recursos per construir un nou edifici per incrementar els espais 

del centre d’acord amb els nous objectius i necessitats. Es va realitzar una 

anàlisi de les necessitats d’espai immediates i futures del centre, tot i que la 

conjuntura econòmica recent ha alentit el creixement de personal i ha 

alleugerit les necessitats d’aconseguir nous espais. Inicialment es va descartar 

la construcció d’una planta suplementària sobre les actuals per raons 

arquitectòniques. La construcció d’un nou edifici, donada la situació econòmica 

actual, també va ser descartada. Actualment s’està treballant en el projecte de 

Can Balasc, que podria dotar el CREAF de més espais (laboratoris, despatxos i 

sales de reunions) en un futur proper. 

4) Impulsar una xarxa de parcel·les permanents a Catalunya per l'estudi de la 

biodiversitat, la dinàmica forestal i el canvi global. De moment no s’ha pogut 

consolidar una xarxa de parcel·les experimentals permanents, encara que se 

n’ha establert una primera a Can Balasc. A més, diversos investigadors del 

CREAF participen en la xarxa internacional de parcel·les LTER, de seguiment a 

llarg termini.  

5) Participar en l'explotació de les estacions experimentals de la Castanya i la 

Cerdanya. El CREAF ha mantingut fins ara l’explotació de la estació 

experimental de la Castanya però no ha iniciat la de la Cerdanya, ja que el 

propietari de la mateixa (l’ajuntament de Bellver de Cerdanya) ha decidit 

canviar la seva estratègia i no cedir la seva gestió al CREAF. 
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Objectiu Estratègic 3.2 Disposar d’una estructura funcional i una gestió interna del 

centre centrades en l’eficiència i les relacions laborals òptimes. 

 

Accions previstes i grau d’acompliment:  

1) Contractar un Gerent. L’any 2010 es va contractar un Gerent a través d’una 

convocatòria pública i un procés de selecció rigorós. 

2) Fer una auditoria periòdica de la gestió i administració del centre. S’han posat 

en marxa diferents eines administratives, alhora que s’han creat i actualitzat 

processos que han permès millorar la gestió del centre.  

3) Signar convenis d'adscripció del personal de la UAB, la UB i el CSIC al CREAF. 

Tots els convenis d’adscripció al CREAF del personal de la UAB, la UB i el CSIC 

ja s’han signat, i s’ha reconegut els investigadors del CREAF com a 

Investigadors Vinculats a la Universitats (IVUs).  

4) Elaboració d’un pla d’ambientalització del centre. L’única nota negativa dins 

d’aquest objectiu estratègic fa referència al pla d’ambientalització, que fins ara 

no s’ha pogut elaborar. 

5) Planificar i realitzar anualment cursos de formació pel personal del centre. 

S’han realitzat entre dos i quatre cursos de formació interna per any, amb una 

mitjana de 160 hores anuals. Aquesta formació ha estat subvencionada amb 

recursos externs pràcticament en la seva totalitat.  

 

b) Avaluació externa per part del Comitè Científic Internacional 

 

Durant el mes d’octubre de 2012, es va realitzar una avaluació del centre per part 

del Comitè Científic Internacional del CREAF, format per quatre científics de 

renom mundial, els Drs. Josep Canadell (Global Carbon Project, CSIRO, Austràlia), 
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John Grace (University of Edinburgh, Regne Unit), Robert Jackson (Duke University, 

EUA) i Ivan Janssens (University of Antwerp, Bèlgica). L’avaluació va consistir en una 

visita d’una setmana en la qual el Comitè es va reunir amb diversos representants de 

les principals línies del centre i va fer entrevistes amb investigadors sèniors i 

postdoctorals, becaris predoctorals, personal tècnic i personal d’administració i 

serveis. El resum executiu de l’informe elaborat per aquest comitè considera que el 

CREAF desenvolupa una recerca de gran qualitat i fa les recomanacions següents: 

1) Desenvolupar una nova visió i uns objectius per al CREAF que relacionin la 

recerca duta a terme i els amplis beneficis socials que s’obtenen com a resultat 

d’aquesta recerca. 

2) Desenvolupar un conjunt de preguntes de recerca globals que condueixin a la 

definició dels grans temes de recerca del CREAF i que formin part del nou Pla 

Estratègic. 

3) Establir un comitè científic dins del CREAF que impulsi discussions a nivell de 

centre sobre les prioritats futures de recerca. 

4) Donar prioritat a una o més àrees específiques de recerca en les que el CREAF 

vulgui esdevenir un líder internacional i promoure inversió estratègica per 

aconseguir aquest objectiu. 

5) Utilitzar en la mesura del possible les convocatòries obertes com un dels 

processos de contractació de personal investigador nou, i alinear el nou 

creixement a les àrees prioritàries d'investigació. 

6) Continuar amb el desenvolupament d'una estructura de gestió clara, amb 

definició de nivells professionals, i la via per a les promocions (etapes i 

avaluació) per a tot el personal tècnic, incloent una reunió anual amb el seu 

cap. 

7) Continuar desenvolupant relacions nacionals i internacionals, inclosa la 

indústria com un element clau per a complir amb les obligacions del CREAF en 

la transferència de coneixement. 
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8) Engegar un o dos projectes de recerca integradors que s'aprofitin de la 

multidisciplinarietat del CREAF i els seus socis, i alinear aquestes propostes per 

fer front als desafiaments contemporanis que són socialment rellevants. 

9) Fomentar la inversió i/o les aliances per incrementar l'ús de models com a part 

dels esforços del CREAF per escalar els processos a nivell de conques, regions i 

el món, incloent un reposicionament de GOTILWA. 

10) Augmentar l'ús de la teledetecció com a eina clau per augmentar l'escala i 

avaluar els canvis en la biogeoquímica i l'estructura i funció del paisatge. 

11) Continuar millorant el paper de MiraMon en els projectes de recerca del CREAF 

i encarregar un estudi de viabilitat per determinar si aquest SIG pot ser la base 

d’un spin-off sostenible. 

12) Establir una sèrie de seminaris setmanals on el personal del CREAF i 

investigadors convidats presentaran i discutiran les seves investigacions d'una 

manera positiva i col·lectiva. 

13) Establir una reunió setmanal de caràcter social, associada o independent de la 

sèrie de seminaris, com una manera de fomentar les interaccions socials i el 

treball entre el personal del CREAF. 

14) Augmentar la diversitat del seu personal de recerca permanent a través 

d’incrementar el nombre de dones investigadores i investigadors d’origen 

internacional.  

15) Crear un fons de viatges per assegurar-se que els estudiants de doctorat no 

recolzats per grans projectes també tenen l'oportunitat de viatjar a l'estranger 

per assistir a congressos i visitar altres institucions de recerca. 

 

L’informe complet del Comitè Científic Internacional està disponible a l’Annex 1. 
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c) Avaluació externa per part del Comitè CERCA 

 

El dia 25 d’octubre de 2012, aprofitant la presència del Comitè Científic Internacional, 

es va fer l’avaluació del CREAF per part del Comitè CERCA. Aquesta avaluació és un 

mandat del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, que fixa que els centres de 

recerca de Catalunya s’han de sotmetre a una avaluació periòdica de les seves 

activitats i estratègia. Aquest comitè estava format per avaluadors amb perfil 

científic, tècnic i de gestió: David Badia (Centre de Regulació Genòmica, Catalunya), 

Josep Canadell, (CSIRO, Austràlia), Elena Canetti (4innovation, Israel), John Grace 

(University of Edinburgh, Regne Unit), Robert Jackson (Duke University, EUA), Ivan 

Janssens (University of Antwerp, Bèlgica), Victoria Ley (Agencia Nacional Antidopaje, 

Espanya), Joandomènec Ros (Universitat de Barcelona, Catalunya), Lluís Rovira 

(CERCA, Catalunya) i David Fernández (Direcció General de Recerca, Catalunya). 

Després de la presentació del director del CREAF i una discussió posterior amb els 

membres de la comissió, el Comitè CERCA es va reunir i va elaborar un informe 

detallant la seva visió del centre i un llistat de recomanacions. 

 

Les principals conclusions i recomanacions del Comitè CERCA son les següents:  

1) En quant a la producció científica, el CREAF ha fet una evolució impressionant 

des de la seva darrera avaluació en el 2008. El CREAF té una combinació 

adequada de perfils de recerca, amb més d'una dotzena de científics amb 

perfils molt alts, que són molt prestigiosos i reconeguts internacionalment. El 

Comitè CERCA destaca l’activitat científica del Dr. Peñuelas. No obstant això 

l'evolució positiva del CREAF no l’ha portat encara a posicionar-lo entre els 

millors centres de recerca europeus en el seu àmbit. S’han de mantenir els 

esforços en aquesta direcció. El Comitè CERCA també recomana concentrar la 

recerca en els millors grups del CREAF, sense renunciar a la recerca aplicada.  

2) El CREAF ha tingut molt èxit (un 85%) en l'obtenció de fons de convocatòries 

competitives espanyoles, però en el cas dels projectes europeus el centre 

només ha participat en tres projectes durant els darrers anys i només en un 
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d'ells és el coordinador. D'altra banda, el CREAF no té investigadors guardonats 

amb projectes atorgats per l’ERC. Com que la diversificació de fons ha estat 

identificada com una de les principals prioritats per al període 2009-2013, el 

CREAF ha intensificat en els darrers anys el nombre d'activitats dirigides a la 

internacionalització del seu finançament, principalment del 7è programa marc 

europeu. El Comitè CERCA recomana incrementar aquest esforç en el futur 

pròxim. Pel que fa a les aportacions derivades de contractes de serveis, la 

majoria d'ells provenen de l'administració pública. Aquest és un risc seriós en 

els moments presents i el Comitè CERCA insta a incrementar els contactes amb 

el sector privat. 

3) Encara que la transferència de coneixement a entitats públiques per definir 

polítiques està funcionant molt bé, segons la missió original, el CREAF hauria 

de millorar la transferència de coneixement al sector privat o indústria. El 

Comitè CERCA recomana configurar una estratègia per comprovar 

sistemàticament el potencial comercial dels resultats del CREAF i realitzar 

esforços de comercialització directe dirigits a empreses privades, pot ser a 

través de la contractació d'un professional adequat amb la formació necessària 

en desenvolupament de negocis i transferència de tecnologia. Les empreses 

podrien estar interessades en l'ecologia, el canvi climàtic, els boscos, etc. Les 

instal·lacions del CREAF, com un servei qualificat, podrien ser utilitzades o 

compartides amb usuaris externs. S’ha de definir una política pròpia de 

propietat intel·lectual per tal de determinar les condicions de propietat 

intel·lectual i l’explotació del coneixement i la cessió de llicències a empreses 

privades o la transferència a empreses spin-off. Aquest document s’ha de 

compartir i discutir amb tot el personal científic. 

4) El CREAF té una estratègia per a la contractació d'investigadors que inclou una 

reunió amb el candidat i una valoració per la direcció, abans de prendre la 

decisió final. El Comitè CERCA recomana aplicar processos competitius per a la 

selecció de nous candidats, inclosa la possibilitat d'una avaluació externa (per 

exemple, amb la participació de Comitè Científic Internacional) per a la 

contractació dels millors científics. La proporció d'estrangers al centre és de 
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12%, valor que es considera baix, així com la proporció d'investigadores del 

total. El Comitè CERCA recomana al CREAF prendre atenció especial per 

eliminar qualsevol barrera a fi d’aconseguir una composició més diversa del seu 

personal investigador. A més, el Comitè CERCA observa que l'estructura salarial 

del centre és bastant conservadora i recomana un cert grau de flexibilitat, amb 

incentius en funció de la producció aconseguida. Pel que fa als estudiants de 

doctorat, han de tenir especial recolzament, amb independència del grup de 

recerca al que pertanyin, per tal d'assegurar que tots tinguin oportunitats de 

mobilitat, assistència a jornades, etc. Els tècnics estan molt motivats i la seva 

qualificació i habilitats són impressionants. Actualment, la majoria d'ells es 

paguen directament per projectes (tot i que tenen contracte indefinit) i el seu 

nivell professional està poc definit en tres categories. El Comitè CERCA 

recomana definir més clarament les seves categories, per tal d'aconseguir un 

major grau de transparència en la seva promoció, salari, nivell professional, 

etc.  

5) Sobre la política de gestió del centre, el Comitè CERCA conclou que les fonts 

d'ingressos són diverses: el CREAF aconsegueix aproximadament 2 € extres per 

cada euro que els patrons aporten al pressupost del centre. No obstant això, 

només 22% del personal està finançat pel finançament bàsic. Això podria 

representar una amenaça en cas d'escassetat de finançament competitiu. La 

relació entre el personal de R+D i la resta de personal d’estructura està 

balancejada segons el rang esperat: 7% del personal del CREAF treballa en 

l'administració. Aquest percentatge extremadament eficient hauria de ser 

reconsiderat si el centre creix. 

6) Les activitats de difusió del CREAF es defineixen en el pla estratègic de 

comunicació, centrant-se no només en la comunicació externa, sinó també en 

una comunicació interna eficient. El Comitè CERCA estableix que aquest 

enfocament és positiu i contribueix a reforçar la imatge social i científica i el 

bon funcionament del CREAF. 
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L’informe complet del Comitè CERCA s’adjunta a l’Annex 2. 

 

d) Anàlisi DAFO 

 

Els membres de l’Equip de Direcció han dut a terme una anàlisi DAFO del centre, per 

detectar les oportunitats i amenaces a les que s’enfronta i enfrontarà en els propers 

anys, les fortaleses sobre les que s’haurà de recolzar i les mancances que caldrà 

superar per fer front als reptes que s’ha proposat. L’anàlisi DAFO ha sorgit de la 

combinació de les discussions de l’equip i de les recomanacions dels comitès 

internacionals i CERCA. Els elements detectats han estat els següents: 

 

Oportunitats de l’entorn: 

• Importància creixent dels problemes ambientals, que precisen de resposta i 

estudi científic qualificat. 

• Importància de la Mediterrània com a hot spot poc estudiat del canvi global. 

• Sensibilitat social envers determinades problemàtiques ambientals relacionades 

amb el Canvi Global. 

• Desenvolupament creixent de les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC). 

• Existència de normatives estatals i directives europees i internacionals 

relacionades amb les TIC. 

• Existència de fonts de finançament específiques per a les TIC. 

• Desenvolupament de noves tecnologies de generació i anàlisi de dades. 

• Consolidació del sistema CERCA. 

• Ubicació del CREAF en el Parc de Recerca i del Campus d’Excel·lència 

Internacional de la UAB. 

• Facilitat d’ús de les infraestructures i serveis dels Patrons del Centre. 

• Acord amb el Parc de Collserola per a compartir Can Balasc com a estació 

biològica. 

• Participació de Catalunya al Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF).  
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• Posicionament de Barcelona en el lideratge de les TIC i la gestió de la 

infraestructura verda. 

 

Amenaces de l’entorn: 

• Context econòmic català i espanyol molt desfavorable. 

• Context polític inestable. 

• Reducció dràstica i sostinguda dels fons nacionals destinats a R+D+i. 

• Situació econòmica desfavorable dels patrons del CREAF. 

• Tendència a la concentració de la recerca en pocs centres de mida gran 

• Competència creixent amb l’empresa privada en R+D+i. 

• Increment de burocràcia per part de les administracions públiques.  

• Desconeixement per part de l’Administració estatal i europea de la tasca del 

CREAF. 

• Competència creixent pels recursos destinats a la investigació. 

• Adscripció poc definida del centre dins l’organigrama de la Generalitat. 

• Probable estancament en la incorporació d’investigadors sènior i júnior al 

sistema de recerca. 

• Priorització dels objectius de recerca en àmbits molt determinats. 

• Pèrdua de pes de la investigació bàsica en els plans de recerca. 

• Valoració de la recerca en base a la quantitat en front de la qualitat. 

• Pèrdua de pes de les polítiques ambientals a nivell català i espanyol. 

 

Fortaleses del Centre: 

• Tinença de personalitat jurídica pròpia. 

• Incorporació al Patronat del CREAF del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques (CSIC).  

• Suport del patronat en les accions que es desenvolupen des del centre. 

• Combinació de recerca multidisciplinar i desenvolupament adequada. 

• Increment de la quantitat i la qualitat de la recerca produïda pel centre. 

• Desenvolupament de formació especialitzada de qualitat, gràcies a la seva 

vinculació amb l’entorn universitari. 

• Relacions institucionals consolidades. 
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• Autonomia i facilitat de col·laboració del investigadors. 

• Increment del potencial per a la captació de recursos. 

• Nivell mínim de burocràcia ajustat a les demandes externes. 

• Flexibilitat en les condicions laborals. 

• Accés fàcil del personal a la formació especialitzada. 

• Elevada proporció dels investigadors estables del CREAF que estan finançats 

per d’altres institucions: UAB, UB, CSIC i ICREA, i que donen un elevat valor 

afegit a l’activitat científica del centre.  

• Localització al campus de la UAB que afavoreix l’ambient intel·lectual i facilita la 

captació de nou talent i l’accés a serveis. 

• Internacionalització creixent del centre. 

• Existència d’una estratègia de comunicació molt eficient a nivell nacional. 

• Millora del coneixement del funcionament dels programes de recerca de la UE. 

• Increment del nombre d’investigadors consolidats . 

• Consolidació del CREAF com a mitjà propi de la Generalitat. 

• Increment de l’eficiència en l’organització del centre. 

 

Debilitats del centre: 

• Manca d’un òrgan de representació/decisió que integri els caps de projecte (o 

investigadors sèniors) del CREAF.  

• Escassetat d’infraestructures de recerca i personal de suport. 

• Limitació d’espai. 

• Poc lideratge internacional i poca presència d’investigadors del centre en 

comitès internacionals. 

• Nombre reduït de postdocs. 

• Augment del temps destinat a la captació de recursos per part dels caps de 

projecte. 

• Càrregues de gestió excessives pels caps de projecte. 

• Manca d’espais de trobada i de fòrums de discussió per a l’intercanvi 

intel·lectual. 

• Poca influència en la presa de decisions en la gestió del territori, tant a nivell 

de Catalunya com d’Espanya. 
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• Expectatives en ocasions contraposades dins del Patronat sobre la missió del 

centre. 

• Desproporció en la mida dels grups de recerca. 

• Proporció baixa d’investigadores. 

• Proporció baixa d’investigadors internacionals consolidats. 

• Gran part de la plantilla amb limitació de la dedicació en recerca a causa de la 

dedicació docent. 

• Estratègia de Comunicació poc desenvolupada a nivell internacional. 

• Manca de coneixement i contactes amb el sector privat. 

• Poca transferència tecnològica al sector privat. 

• Manca de polítiques internes d’avaluació i potenciació dels grups de recerca. 

• Falta d’una estratègia de priorització de línies de recerca. 

• Manca d’estabilitat del personal tècnic i investigador. 

• Finançament estructural insuficient. 

• Manca de recursos i estratègies per a la captació de talent internacional. 
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Pla estratègic 2014-2017 

 

L’elaboració del nou Pla Estratègic del CREAF ha estat coordinada per l’Equip de 

Direcció (Javier Retana, Marta Barceló, Jose Antonio Fuentes, Maria Mayol, Jordi 

Vayreda, Joan Pino, Daniel Sol i Josep Maria Alcañiz). Aquest procés va consistir 

inicialment en la realització de sessions de treball quinzenals, de gener fins a octubre 

de 2013, per elaborar un document de treball preliminar. A les primeres reunions es 

va fer el balanç del pla estratègic encara vigent (2010-2013). Posteriorment es va 

analitzar tota la informació de diagnosi del centre, com el grau d’acompliment del pla 

estratègic anterior, i les avaluacions externes del comitè científic internacional i del 

comitè CERCA. A partir d’aquí es van revisar la missió i la visió del centre, es va dur a 

terme l’anàlisi DAFO, el que va permetre elaborar l’escenari de futur més plausible. A 

partir de l’anàlisi d’aquestes informacions l’equip de direcció va definir els eixos 

estratègics i els objectius (estratègics i operatius) de cada eix, així com les accions 

proposades en cadascun d’ells. Posteriorment va establir els indicadors per mesurar 

l’avenç dels diferents objectius operatius, els valors de referència i els previstos pels 

diferents anys, i la priorització d’objectius operatius al llarg dels diferents anys de 

duració del pla estratègic. Finalment es va determinar el mecanisme de seguiment del 

grau d’acompliment del Pla Estratègic. 

 

Aquesta primera proposta de pla estratègic es va presentar als investigadors del 

centre, i les seves aportacions van ser incorporades a la versió que es va presentar al 

Consell de Direcció del CREAF, que va debatre en tres sessions les diferents parts del 

pla. El document resultant va ser presentat a tots els membres del CREAF perquè 

fessin les seves contribucions. Una versió completa del pla va ser discutida al Consell 

de Direcció i elevada al Patronat del centre pel seu debat. Finalment, la versió 

definitiva del Pla Estratègic 2014-2017 ha estat aprovada pel Patronat del centre el 

Desembre 2014.  
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Missió del CREAF 

 

El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i 

canvi global que persegueix l’excel·lència en la generació de coneixement, el 

desenvolupament metodològic, la innovació, la transferència, la formació i la difusió. 

 

El centre vol contribuir al coneixement, a la conservació i la gestió del medi natural i el 

territori, i a l’adaptació al canvi ambiental a escales local, regional i global, tot 

afavorint la connexió entre el món acadèmic, les administracions i la societat, i creant 

opinió en els seus àmbits d’actuació. 
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Visió del CREAF 

 

La visió del CREAF per al 2017, és la d’assolir el següents reptes: 

 

• Realitzar una recerca i desenvolupament d’excel·lència que permetin 

augmentar el coneixement dels sistemes naturals i que siguin aplicables a la 

millora de la conservació i gestió del medi natural i del territori. 

• Posicionar el CREAF com a centre de referència a nivell mundial en ecologia 

terrestre, anàlisi del territori i canvi global a la conca mediterrània. 

• Ampliar les sinèrgies entre la recerca científica i el desenvolupament tecnològic 

per fer front a les necessitats de gestió ambiental i planificació territorial de les 

administracions i el sector privat. 

• Ser un centre cada vegada menys depenent de la conjuntura socioeconòmica, 

amb una gestió eficient i una elevada capacitat d’obtenció de recursos, tot  

mantenint l’equilibri financer. 

• Estar conformat per un personal que comparteixi la missió del centre i sigui 

part activa en el compliment de la visió, amb una organització flexible que 

afavoreixi la col·laboració i la permeabilitat dels grups de recerca. 

• Ser més visible entre el col·lectiu científic, les administracions i la societat en 

general per tal de tenir més pes en el debat i en la presa de decisions en temes 

ambientals. 

• Garantir un marc de treball basat en l’ètica, la cooperació, la igualtat 

d’oportunitats i la responsabilitat ambiental. 
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Estratègia preferent del CREAF 

 

Per tal de definir l’estratègia preferent del centre s’ha elaborat una matriu DAFO a 

partir de l’elaboració i la combinació de les matrius d’Avaluació dels Factors Externs 

(AFE) i dels Factors Interns (AFI). Es tracta d’una metodologia amplament utilitzada 

en l’elaboració d’auditories de situació interna i de l’entorn, en empreses i institucions, 

que parteix d’una anàlisi DAFO prèvia. 

 

En primer lloc s’ha obtingut la matriu AFE prenent com a base els factors d’entorn, 

identificats com a amenaces i oportunitats a l’anàlisi DAFO del centre (vegeu apartat 

d’Anàlisi del centre). A aquests factors se’ls ha assignat en primer lloc un pes entre 0 

(no important) i 1 (molt important), que representa la importància relativa de cada 

factor en l’assoliment de l’èxit per part del CREAF (la suma de tots els pesos ha de ser 

1). Posteriorment s’ha assignat a cada factor una qualificació del seu grau 

d’oportunitat o amenaça segons els valors següents:  

 

1. Amenaça gran 
2. Amenaça menor 
3. Oportunitat menor  
4. Oportunitat gran  

 

En segon lloc s’ha obtingut la matriu AFI a partir dels factors interns identificats com a 

debilitats i fortaleses a la mateixa anàlisi DAFO. Com al cas anterior se’ls ha assignat 

un pes relatiu entre 0 (no important) i 1 (molt important), la suma dels quals és 1. 

Posteriorment se’ls ha assignat una qualificació segons la debilitat o fortalesa que 

representen: 

 

1. Debilitat gran 
2. Debilitat menor 
3. Fortalesa menor  
4. Fortalesa gran  
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Cada membre de l’equip de Direcció del CREAF ha assignat els seus propis pesos als 

factors d’ambdues matrius i, posteriorment, s’han obtingut els valors mitjans per a 

cadascun d’ells, mentre que els valors de les qualificacions van ser acordats entre 

tots.  

 

Els resultats de l’anàlisi dels aspectes interns (fortaleses i debilitats) i externs 

(amenaces i oportunitats) es recullen a les Taules 14 i 16 respectivament. Pel que fa 

als aspectes interns, les fortaleses més importants que s’han identificat (qualificació 

4), ordenades en funció del valor decreixent del seu pes, són el finançament extern 

d’un nucli d’investigadors  estables (provinents de la UAB, la UB, el CSIC i l’ICREA), 

així com els increments de (i) la quantitat i la qualitat de la recerca produïda, (ii) el 

nombre d'investigadors consolidats i d'investigadors associats i (iii) el potencial de 

captació de recursos. També es consideren fortaleses relativament importants la 

internacionalització creixent del centre i la seva combinació de recerca multidisciplinar 

i desenvolupament. Les debilitats més importants (qualificació 1) ordenades de major 

a menor pes han resultat ser el finançament estructural insuficient i l’encara escassa 

internacionalització del centre en aspectes de rellevància (poc lideratge internacional, 

poca presència d'investigadors del centre en comitès internacionals i baixa proporció 

d'investigadors internacionals consolidats). També destaca la manca d’una estratègia 

de comunicació ben desenvolupada a nivell internacional, i d'una estratègia de 

priorització de les línies de recerca. Finalment també destaquen la poca transferència 

tecnològica i de coneixement que actualment duu a terme el centre, i la manca 

d'estabilitat del personal tècnic i investigador. 

 

Pel que fa als aspectes externs, les oportunitats més importants (qualificació 4) han 

resultat ser la importància creixent dels problemes ambientals, que precisen de 

resposta i estudi científic qualificat i l’existència de fonts de finançament específiques 

per a aquests problemes, i l’acord amb el Parc de Collserola per a la cessió de Can 

Balasc com a estació biològica. Les amenaces més importants (qualificació 1) 

ordenades pel seu pes de forma decreixent han resultat ser el context econòmic 

espanyol desfavorable, la reducció dràstica i sostinguda de fons nacionals destinats a 

R+D+I, la situació econòmica desfavorable dels patrons del CREAF, la competència 
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creixent pels recursos destinats a la investigació, i la tendència a la concentració de la 

recerca en pocs centres de mida gran. Secundàriament s’han considerat importants la 

pèrdua de pes de la recerca bàsica en els plans de recerca i el coneixement escàs de 

la tasca del CREAF per part de l'administració estatal, autonòmica i local. 

 
Taula 15. Matriu d’Avaluació dels Factors Interns (AFI), amb els pes de cada fortalesa i debilitat, la seva 

qualificació i el pes ponderat obtingut multiplicant el pes per la seva qualificació. 

  

Factors interns Qualificació Pes Pes ponderat 

Fortaleses 
   

Elevada proporció dels investigadors estables del 
CREAF que estan finançats per d’altres institucions: 
UAB, UB, CSIC i ICREA, i que donen un elevat valor 
afegit a l’activitat científica del centre. 

4 0.05 0.19 

Increment de la quantitat i la qualitat de la recerca 
produïda pel centre 

4 0.04 0.17 

Increment del nombre d'investigadors consolidats 4 0.04 0.15 

Increment del potencial per a la captació de recursos 4 0.04 0.14 

Combinació de recerca multidisciplinar i 
desenvolupament 

4 0.03 0.12 

Internacionalització creixent del centre 4 0.03 0.12 

Autonomia i facilitat de col·laboració dels 
investigadors 

3 0.03 0.09 

Existència d'una estratègia de comunicació molt 
eficient a nivell nacional 

3 0.03 0.08 

Millora del coneixement del funcionament dels 
programes de recerca de la UE 

3 0.03 0.09 

Flexibilitat en les condicions laborals 3 0.03 0.08 

Incorporació al patronat del CREAF del CSIC 3 0.03 0.08 

Tinença de personalitat jurídica pròpia 3 0.03 0.08 

Consolidació del CREAF com a mitjà propi de la 
Generalitat 

3 0.02 0.07 
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Desenvolupament de formació especialitzada de 
qualitat, gràcies a la seva vinculació amb l’entorn 
universitari. 

3 0.02 0.05 

Increment de l'eficiència en l'organització del centre 3 0.02 0.06 

Accés fàcil del personal a la formació especialitzada 3 0.01 0.04 

Localització al campus de la UAB 3 0.01 0.04 

Nivell mínim de burocràcia ajustat a les demandes 
externes 

3 0.01 0.04 

Relacions institucionals consolidades 3 0.01 0.03 

Suport del patronat en les accions que es 
desenvolupen des del centre 

3 0.01 0.03 

Debilitats 
   

Finançament estructural insuficient 1 0.04 0.04 

Poc lideratge internacional i poca presència 
d'investigadors del centre en comitès internacionals 

1 0.03 0.03 

Poca transferència tecnològica al sector privat 1 0.03 0.03 

Proporció baixa d'investigadors internacionals 
consolidats 

1 0.03 0.03 

Falta d'una estratègia de priorització de línies de 
recerca 

1 0.03 0.03 

Estratègia de comunicació poc desenvolupada a nivell 
internacional 

1 0.03 0.03 

Manca d'estabilitat del personal tècnic i investigador 1 0.02 0.02 

Gran part de la plantilla amb limitació de la dedicació 
en recerca a causa de la dedicació docent 

2 0.04 0.08 

Poca influència en la presa de decisions, tant a nivell 
de Catalunya com d'Espanya 

2 0.03 0.06 

Manca de coneixement i contactes amb el sector 
privat 

2 0.02 0.04 

Nombre reduït d'investigadors post-doctorals 2 0.02 0.05 

Manca de polítiques internes d'avaluació i 
potenciació dels grups de recerca 

2 0.02 0.05 
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Limitació d'espai 2 0.02 0.04 

Escassetat d'infraestructures de recerca i personal de 
suport 

2 0.02 0.04 

Càrregues de gestió excessives pels caps de projecte 2 0.02 0.04 

Manca d'un òrgan de representació dels caps de 
projecte o investigadors sèniors 

2 0.01 0.02 

Desproporció en la mida dels grups de recerca 2 0.01 0.02 

Expectatives en ocasions contraposades dins del 
Patronat sobre la missió del centre 

2 0.01 0.02 

Augment del temps destinat a la captació de recursos 
per part dels caps de projecte 

2 0.01 0.02 

Proporció baixa d'investigadores 2 0.01 0.02 

Manca d'espais de trobada i de fòrums de discussió 
per l'intercanvi intel·lectual 

2 0.01 0.02 

Manca de recursos i estratègies per a la captació de 
talent internacional  

2 0.01 0.02 

TOTAL 
 

1.00 2.52 

 

 

Taula 16. Matriu d’Avaluació dels Factors Externs (AFE), amb els pes de cada oportunitat i amenaça, la 
seva qualificació i el pes ponderat obtingut multiplicant el pes per la seva qualificació. 

 

Factors externs Qualificació Pes Pes ponderat 

Oportunitats  
  

Importància creixent dels problemes ambientals, que 
precisen de resposta i estudi científic qualificat 

4 0.05 0.20 

Existència de fonts de finançament específiques per a 
les TIC 

4 0.04 0.16 

Acord amb el Parc de Collserola per a la cessió de Can 
Balasc com a estació biològica 

4 0.04 0.18 
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Desenvolupament de noves tecnologies de generació i 
anàlisi de dades 

4 0.04 0.15 

Importància de la Mediterrània com a hotspot poc 
estudiat del canvi global 

3 0.05 0.14 

Sensibilitat social envers determinades 
problemàtiques ambientals relacionades amb el Canvi 
Global 

3 0.05 0.14 

Desenvolupament creixent de les noves tecnologies de 
la informació i la comunicació 

3 0.05 0.14 

Participació de Catalunya al "Governors' Climate and 
Forests Task Force (GCF) 

3 0.04 0.12 

Posicionament de Barcelona en el lideratge de les TIC i 
la gestió de la infraestructura verda 

3 0.03 0.08 

Existència de normatives estatals i directives europees 
i internacionals relacionades amb les TIC 

3 0.03 0.09 

Consolidació del sistema CERCA 3 0.03 0.08 

Facilitat d'ús de les infraestructures i serveis dels 
patrons del Centre 

3 0.03 0.08 

Ubicació del CREAF en el Parc de Recerca i en el 
Campus d'Excel·lència Internacional de la UAB 

3 0.02 0.06 

Amenaces  
  

Context econòmic català i espanyol molt desfavorable 1 0.06 0.06 

Reducció dràstica i sostinguda de fons nacionals 
destinats a R+D+i 

1 0.06 0.06 

Situació econòmica desfavorable dels patrons del 
CREAF 

1 0.05 0.05 

Competència creixent pels recursos destinats a la 
investigació 

1 0.04 0.04 

Tendència a la concentració de la recerca en pocs 
centres de mida gran 

1 0.04 0.04 

Pèrdua de pes de la investigació bàsica en els plans de 
recerca 

1 0.03 0.03 

Desconeixement per part de l'administració estatal i 
europea de la tasca del CREAF 

1 0.02 0.02 
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Context polític inestable 2 0.04 0.08 

Probable estancament en la incorporació 
d'investigadors sènior i júnior al sistema de recerca  

2 0.04 0.09 

Priorització dels objectius de recerca en àmbits molt 
determinats 

2 0.03 0.07 

Pèrdua de pes de les polítiques ambientals a nivell 
català i espanyol 

2 0.03 0.06 

Adscripció poc definida del centre dins l'organigrama 
de la Generalitat 

2 0.02 0.04 

Valoració de la recerca en base a la quantitat enfront 
de la qualitat 

2 0.02 0.04 

Competència creixent amb l'empresa privada en R+D+i 2 0.02 0.04 

Increment de burocràcia per part de les 
administracions públiques 

2 0.01 0.02 

TOTAL  1.00 2.35 

 

 

Multiplicant els pesos mitjans per les qualificacions es van obtenir els valors finals de 

la matriu, que van ser sumats per a obtenir la posició interna del centre (fortaleses i 

debilitats) en relació amb l’entorn (amenaces i oportunitats) que mostra el gràfic 

DAFO (Figura 1). La posició del centre en el gràfic ve determinada per les 

potencialitats del centre, combinacions de fortaleses i oportunitats (FO) que 

assenyalen les línies d'acció més prometedores per l'organització, i les limitacions, 

determinades per la combinació de debilitats i amenaces (DA). La combinació de 

fortaleses i amenaces constitueixen els riscos i la combinació de debilitats i 

oportunitats correspon als desafiaments als quals caldrà enfrontar-se a l’hora de 

traçar el nou rumb del centre (Figura 1). 

 

Els resultats obtinguts de l’anàlisi conjunta de factors interns i externs (Figura 1) 

mostren una posició del CREAF en l’espai intern i extern molt centrada, cosa que 

suggereix la necessitat d’una estratègia múltiple que tingui en compte diversos 

factors. Amb tot, s’observa que les debilitats i les oportunitats superen lleugerament 
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les fortaleses i les amenaces, respectivament. Això suggereix la necessitat de 

diferenciar l’estratègia de captació de recursos del centre, amb noves fonts de 

finançament, aliances i usuaris dels productes. Això es concretarà en la cerca de 

l’excel·lència, la internacionalització i consolidació  del centre com a referència en 

ecologia de les regions mediterrànies, i la millora de la transferència. Alhora suggereix 

que cal reestructurar el funcionament intern per optimitzar els recursos del centre, 

amb una millor definició de les línies de recerca i de l’ús d’infraestructures clau (Can 

Balasc), una millora de l’eficiència i l’organització, i un augment de la formació del 

personal. Tots aquests elements s’han tingut en consideració alhora de dissenyar els 

objectius estratègics i operatius dels diferents eixos del pla. 

 

 

Figura 1. Situació del CREAF dins l’espai DAFO. 
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Eixos, Objectius i Accions 

 

Per tal de desenvolupar les estratègies preferents plantejades , el pla estratègic s’ha 

subdividit en cinc àmbits rellevants que definiran els eixos estratègics. 

Aquests àmbits són: 

 

• Recerca 

• Transferència  

• Organització 

• Formació 

• Comunicació 

 

Presentem a continuació els eixos estratègics on es descriuen els objectius estratègics 

(OE), els objectius operatius (OO), els indicadors dels diferents objectius operatius i 

les accions proposades per aconseguir-lo. 

 

EIX 1. RECERCA 

 

OE 1.1 Fer una recerca d' excel·lència, innovadora i capdavantera. 

 

OO 1.1.1 Redefinir les línies de recerca del centre.  

INDICADOR Mapa de les línies de recerca del centre (S/N) 

• Identificar les potencialitats i mancances dels grups de recerca del centre. 

• Identificar les línies en les que el CREAF pot esdevenir un líder internacional 

tenint en compte les prioritats de recerca futura a nivell internacional. 

• Fer un nou mapa de les línies de recerca del centre. 

 

OO 1.1.2 Reclutar científics sèniors de màxima excel·lència.  

INDICADOR Nombre d’investigadors sènior reclutats 

• Aprofitar totes les convocatòries publiques de RRHH.  

• Promoure acords amb els Patrons per a la creació de noves places. 



Pla estratègic del CREAF 2014-2017                                                                  

 

   48

• Millorar el sistema d’avaluació i selecció de candidats sènior. 

• Identificar els elements per fer atractiva la recerca del centre a investigadors 

internacionals i desenvolupar les estratègies de comunicació per donar-los a 

conèixer. 

• Promoure la multidisciplinarietat i complementarietat dels perfils dels 

investigadors del centre. 

 

OO 1.1.3 Reclutar investigadors joves de vàlua reconeguda. 

INDICADOR Nombre anual de postdocs  

• Aprofitar totes les convocatòries publiques de RRHH.  

• Establir un sistema d’identificació del millor talent jove a nivell nacional i 

internacional. 

• Millorar el sistema d’avaluació i selecció de candidats joves. 

• Desenvolupar un sistema de mecenatge per a oferir una convocatòria de 

postoctorals pròpia del centre. 

 

OO 1.1.4 Reclutar i retenir tècnics i personal de suport. 

INDICADOR Nombre de tècnics i personal de suport / Nombre de tècnics i personal 

de suport amb contracte indefinit 

• Aprofitar totes les convocatòries publiques de RRHH vinculades a la captació de 

personal de suport. 

• Promoure la consolidació de tècnics a través de convocatòries específiques de 

la UAB, UB i CSIC. 

• Promoure acords estables amb centres de formació professional per a la 

realització d’estades de pràctiques i altres formules de col·laboració. 

 

OO 1.1.5 Elevar la qualitat i productivitat científica dels investigadors del 

centre. 

INDICADORS (i) Índex h mitjà dels investigadors del centre, (ii) nombre anual 

articles SCI totals, 1Q i 2Q, (iii) Nombre de projectes internacionals concedits 

liderats pel CREAF 
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• Buscar estratègies per augmentar la quantitat i qualitat de les publicacions 

d’impacte internacional. 

• Desenvolupar mecanismes per augmentar el nombre de projectes competitius 

internacionals liderats pel CREAF. 

• Desenvolupar mecanismes per a que els investigadors es presentin a 

Convocatòries de l’ERC. 

• Promoure una avaluació científica periòdica dels investigadors.  

 

OO 1.1.6 Incrementar la col·laboració dels diferents grups de recerca del 

centre. 

INDICADOR Percentage d'investigadors que col·laboren en articles i/o projectes  

• Crear la figura de Coordinador Científic per dinamitzar la recerca interdisciplinar 

i fomentar la col·laboració entre els grups del centre. 

• Afavorir la col·laboració dels investigadors de diferents grups del CREAF en 

publicacions i projectes conjunts. 

• Engegar un o dos projectes de recerca integradors. 

 

OO 1.1.7 Obtenir l’Acreditació de recursos humans excel·lents en recerca de 

la Unió Europea. 

INDICADOR Obtenir l'acreditació HR Excellence in Research 

• Elaborar y presentar el document d'acreditació a la UE. 

 

OE 1.2 Millorar la internacionalització del CREAF i posicionar-lo com a 

centre de referència en Ecologia Terrestre, Anàlisi del Territori i Canvi 

Global per les regions mediterrànies.  

 

OO 1.2.1 Incrementar la presència del CREAF a nivell internacional.   

INDICADOR  (i) Rànquing de posicionament del centre a nivell internacional (ii) 

Mapa de partners internacionals 

• Incrementar la col·laboració del CREAF amb d’altres centres internacionals. 

• Augmentar la presencia d’investigadors del CREAF en comitès internacionals. 
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• Fer accessible a la comunitat científica internacional les dades generades al 

CREAF. 

 

OO 1.2.2 Promoure l’intercanvi d’investigadors a nivell internacional.  

INDICADOR Nombre d’intercanvis d’investigadors 

• Establir mecanismes per facilitar l’arribada d’investigadors visitants.  

• Establir mecanismes per facilitar la realització d’estades a l’estranger dels 

investigadors del CREAF. 

 

OO 1.2.3 Impulsar una xarxa científica de l’arc mediterrani.  

INDICADOR Nombre de contactes estables amb centres internacionals  

INDICADOR Nombre de projectes amb centres internacionals  

• Establir contacte i aconseguir una col·laboració estable amb entitats, 

associacions i plataformes en l’esfera de la R+D+i de l’arc del Mediterrani. 

• Detectar sinergies amb altres centres de recerca i establir ponts de 

col·laboració que facilitin la participació conjunta en projectes d’R+D+i. 

• Presentar un projecte a la convocatòria de la Unió per la Mediterrània. 

 

OO 1.2.4 Posicionar Can Balasc com a Estació Biològica Internacional.  

INDICADOR Nombre d’activitats realitzades a Can Balasc 

• Desenvolupar el pla d’acció de Can Balasc. 

• Explorar aliances amb altres centres de recerca i observatoris. 

• Establir un sistema de seguiment a llarg termini dels impactes del canvi global 

centrat a Can Balasc. 

• Programar  workshops nacionals i internacionals a Can Balasc. 
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EIX 2. TRANSFERÈNCIA  

 

OE 2.1 Millorar la transferència de coneixement i eines al sector públic i 

privat. 

 

OO 2.1.1 Diagnosticar la potencialitat de transferència del centre.  

INDICADOR Diagnosi sobre la potencialitat de transferència del centre (S/N) 

• Fer un mapa de necessitats dels sectors públic i privat relacionats amb les línies 

de recerca del centre. 

• Fer un mapa de tecnologies ofertables (deal flow) del centre. 

• Establir les línies de transferència d’interès prioritari per al centre. 

 

OO 2.1.2 Establir un protocol general de transferència del coneixement 

generat pel centre cap els usuaris potencials. 

INDICADOR Protocol establert (S/N)  

• Classificar la recerca generada pel centre d’acord amb les necessitats dels 

usuaris potencials.  

• Posar a punt un protocol de transferència d’aquesta informació classificada. 

• Vincular aquest protocol amb l’Estratègia de Comunicació del centre.  

• Definir la política de propietat intel·lectual del CREAF. 

 

OO 2.1.3 Incrementar el nombre de projectes i contractes amb empreses i 

institucions. 

INDICADOR Nombre anual de projectes i contractes concedits 

• Analitzar el nou marc europeu que defineix l’horitzó 2020 de la UE. 

• Analitzar el nou marc derivat del nou Plan Nacional de I+D+i. 

• Explorar altres convocatòries nacionals i internacionals. 

• Explorar els tipus d’empreses i administracions amb les quals es podrien 

establir col·laboracions. 

• Concretar aquestes col·laboracions en forma de propostes de projectes i 

contractes. 
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OO 2.1.4 Consolidar i millorar la transferència de les eines (TIC, models) del 

centre. 

INDICADOR Increment del nombre d’usuaris (particulars i institucions) 

• Promoure la creació de plataformes (spin-off)  per la transferència de 

determinades eines.  

• Establir aliances amb empreses privades per al desenvolupament i 

transferència de determinades eines. 

 

OO 2.1.5 Impulsar activitats de transferència de coneixement, productes i 

eines. 

INDICADOR Nombre anual d’activitats de transferència celebrades 

• Impulsar els seminaris i les jornades científiques i de transferència amb 

administracions i gestors ambientals i territorials.  

• Convidar i visitar de manera regular representants d’institucions polítiques 

regionals, nacionals i europees. 

• Organitzar i impartir cursos especialitzats dirigits a tècnics i gestors. 

• Establir a Can Balasc un programa de formació ambiental dirigit a càrrecs alts i 

intermedis d’empreses i administracions. 

• Establir a Can Balasc un programa de tallers i seminaris específic per al suport 

a la presa de decisions. 

 

OE 2.2 Consolidar el CREAF com a centre de suport en la presa de decisions 

en gestió ambiental i planificació territorial. 

 

OO 2.2.1 Preservar les dades ambientals generades pel centre i ampliar-ne 

el repositori online. 

INDICADOR Nombre de bases de dades disponible  

• Fer un pla de preservació de les dades digitals del CREAF. 

• Mantenir actualitzat el servidor de mapes gestionat pel CREAF. 

• Mantenir actualitzat el servidor de bases de dades generades pel centre.  

• Crear un servidor de dades dinàmiques amb la informació de les parcel·les de 

seguiment del canvi global. 
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OO 2.2.2 Incrementar la participació en taules sectorials i fòrums rellevants 

de debat ambiental, tant nacionals com internacionals. 

INDICADOR Nombre anual de participacions en fòrums de debat ambiental 

• Identificar els fòrums més rellevants. 

• Proposar persones del centre per a participar en aquests fòrums. 

 

OO 2.2.3 Incrementar el suport a la presa de decisions locals i nacionals en 

planificació i gestió ambiental i territorial. 

INDICADOR Nombre anual de participacions i recomanacions formals  

• Participar en iniciatives legislatives i procediments de planejament dels sectors 

forestal, ambiental i territorial, tant en les fases de redacció com de consulta. 

• Participar en taules sectorials, fòrums  i debats de rellevància ambiental.  

• Establir un protocol de consulta amb l’administració. 

• Participar en els Consells Assessors  rellevants de temàtica ambiental.  

 

EIX 3. ORGANITZACIÓ  

 

OE 3.1 Desenvolupar una estratègia de centre orientada a la millora de 

l’obtenció de recursos i basada en la sostenibilitat econòmica. 

 

OO 3.1.1 Desenvolupar una estratègia d’aliances potencials amb d’altres 

institucions.  

INDICADOR Informe de l’Estratègia d’Aliances del CREAF (S/N) 

• Fer un mapa de les possibles institucions amb les que establir aliances. 

• Analitzar les possibles fórmules d’aliança amb d’altres institucions. 

• Establir contactes i explorar les fórmules d’aliança més idònies amb una sèrie 

d’institucions rellevants. 

 

OO 3.1.2 Garantir la sostenibilitat econòmica del centre.  

INDICADOR Ingressos Funcionament + Cànon – Despeses Estructura > 0 

INDICADOR Índex de desigualtat d’ingressos 
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• Establir les aportacions dels Patrons segons les necessitats de funcionament.  

• Impulsar una estratègia de captació de recursos global del centre.  

• Definir la tipologia del cànon (overheads) i la seva aplicació. 

• Optimitzar l’ús dels recursos econòmics del centre. 

• Incrementar la diversificació dels ingressos.   

 

OO 3.1.3 Incrementar la participació dels investigadors en sol·licituds de 

projectes.   

INDICADOR Nº propostes competitives presentades pel centre 

INDICADOR € Obtinguts en projectes /€ Aportacions patrons  

• Mantenir i millorar el sistema de suport als investigadors en les sol·licituds de 

propostes.  

• Fer un registre dels projectes demanats i concedits per part dels IP’s amb la 

dedicació compromesa. 

OE 3.2 Establir una estratègia d’inversions i d’ús eficient de les 

infraestructures i serveis. 

 

OO 3.2.1 Fer una programació acurada de les necessitats d’inversions 

(inventariable) del centre.   

INDICADOR Inversions pressupostades = Inversions reals  

• Impulsar un sistema pressupostari d’inversions que contempli les necessitats 

del centre.  

• Realitzar un catàleg de necessitats no cobertes i necessàries pel centre, 

identificar els serveis cientificotècnics que es poden obtenir d’altres institucions, 

i calendaritzar les seves execucions. 

• Analitzar les inversions en funció del retorn, les necessitats globals i les 

possibilitats de subcontractació. 

OO 3.2.2 Incrementar l’eficiència en l’ús de les infraestructures i serveis.  

INDICADOR Grau d’utilització i satisfacció d’infraestructures i serveis  

• Aplicar rigorosament els protocols d’us dels espais i béns comuns (laboratoris, 

magatzems, cotxes ...). 



Pla estratègic del CREAF 2014-2017                                                                  

 

   55

• Establir els protocols d’ús de les estacions de camp (Can Balasc, Torre Marimon 

i d’altres) i d’altres infraestructures (servidors). 

• Fer un seguiment de  l’ús  i de les necessitats en relació amb els serveis del 

centre (informàtica i modelització). 

• Definir el procediment per dur a terme contractes de serveis externs 

(subcontractacions de centre i de projectes). 

• Optimitzar les despeses de les subcontractacions de serveis externs. 

 

OE 3.3 Establir una estratègia d’organització eficient del CREAF. 

OO 3.3.1 Revisar el model de governança del centre.  

INDICADOR Procés de revisió (S/N) 

• Obrir un procés de revisió de l’estructura i les funcions dels òrgans de govern 

del CREAF. 

• Traslladar els suggeriments als diversos òrgans de govern del CREAF perquè si 

correspon en prenguin els acords corresponents.  

• Revisar els estatuts del CREAF incorporant els canvis acordats.  

OO 3.3.2 Millorar  la qualitat i l’eficiència de la organització del Centre.   

INDICADOR Enquesta de satisfacció 

INDICADOR Borsa de contractació del CREAF (S/N) 

• Impulsar un sistema de qualitat en la gestió al centre.  

• Definir els processos i elaborar els  procediments fonamentals del centre.  

• Implantar el sistema de contractació pública del CREAF.  

• Ampliar les prestacions de gestió de projectes.  

• Generar una borsa de contractació de personal, adaptable a les circumstàncies 

del CREAF.  

• Desenvolupar un sistema que permeti incrementar l’eficiència disminuint el 

temps de gestió.  

• Valorar la implantació d’un sistema de qualitat ISO 9000 en la gestió al centre.  
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OO 3.3.3 Implantar un sistema d’avaluació de la qualitat científica i de la 

gestió del centre. 

INDICADOR Sistema d’avaluació (Implantat/no implantat) 

• Implantar un sistema d’avaluació i d’incentivació orientat als objectius de 

recerca del centre.  

• Promoure inversió estratègica per facilitar el funcionament dels grups de 

màxima excel·lència i el desenvolupament de les línies amb major projecció.  

• Redefinir les diferents categories professionals i les vies de promoció del 

centre. 

OO 3.3.4 Configurar un entorn científic propici per aconseguir els objectius 

marcats.  

INDICADORS (i) Creació del Claustre Científic, (ii) Creació de l'espai per 

comunicació regular entre els investigadors, (iii) Desenvolupament del codi 

deontològic científic. 

• Crear un claustre científic dins del CREAF que impulsi discussions tant 

científiques com organitzatives a nivell de centre. 

• Crear un espai per una comunicació informal i regular entre els investigadors.  

• Desenvolupar un codi deontològic científic i de bones practiques.  

• Fomentar un ambient intel·lectual que afavoreixi la creativitat mitjançant 

seminaris, fòrums de discussió i trobades.  

OE 3.4 Millorar la formació i les competències del personal del centre. 

OO 3.4.1 Establir un pla de formació continuada del personal del CREAF. 

INDICADOR Nº hores formatives 

• Instaurar un sistema de recollida d’expectatives formatives entre el personal. 

• Planificar de manera consensuada els recursos formatius en funció de les 

necessitats. 

• Planificar jornades de formació sobre l’estratègia i funcionament del centre. 

OO 3.4.2 Alinear el personal amb l’estratègia i funcionament del centre.  

INDICADOR  Nombre anual d’accions realitzades 
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• Realitzar una síntesi explicativa dels indicadors, resultats esperats, polítiques, i 

accions a realitzar al Pla Estratègic del CREAF.  

• Planificar una formació en matèria estratègica impartida per experts externs.  

• Realitzar formacions de direcció d’equips i lideratge de grups. 

 

EIX 4. FORMACIÓ 

 

OE 4.1. Promoure la formació científica de qualitat. 

 

OO 4.1.1 Promocionar els màsters promoguts pel CREAF. 

INDICADOR Nombre anual d’estudiants matriculats  

• Millorar el coneixement dels màsters a nivell nacional i internacional. 

• Incrementar la implicació de personal del CREAF com a professorat dels 

màsters. 

• Promoure la direcció de projectes dels màsters entre el personal del CREAF. 

• Promoure l’oficialitat del màster de SIG i TD. 

• Explorar la possibilitat d'impulsar un màster internacional en Ecologia del Canvi 

Global. 

 

OO 4.1.2 Consolidar el Doctorat del CREAF.  

INDICADOR Nombre anual d’estudiants matriculats al doctorat  

• Millorar el coneixement del doctorat del CREAF a nivell nacional i internacional. 

• Millorar el procediment de seguiment de les tesis doctorals. 

• Promoure la co-responsabilitat entre el director i l’estudiant en la realització del 

doctorat. 

• Crear una borsa de viatges per a la mobilitat dels estudiants de doctorat.  

• Promoure la realització de doctorats industrials. 
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OO 4.1.3 Millorar i incrementar el programa de cursos especialitzats i 

seminaris. 

INDICADOR (i) Nombre anual de cursos especialitzats, (ii) Nombre anual de 

seminaris 

• Incrementar i diversificar l’oferta de cursos especialitzats. 

• Establir un programa anual de seminaris i conferències. 

• Establir un procediment per a convidar científics de rellevància al programa de 

cursos i seminaris. 

• Promoure Can Balasc com a centre per a la realització de cursos i seminaris. 

 

 

EIX 5. COMUNICACIÓ  

 

OE 5.1 Fomentar la visibilitat nacional i internacional de l’activitat del 

centre entre el col·lectiu científic i tècnic, les administracions i la societat. 

 

OO 5.1.1 Potenciar les eines digitals en l’estratègia comunicativa del centre. 

INDICADOR Nombre de visites anuals rebudes al blog + Nº de visites anuals 

rebudes al web + Nº anual d’obertures de tots els butlletins enviats 

• Mantenir i millorar el web del centre per tal que tingui una presència excel·lent 

als buscadors i que disposi d’un gestor de continguts. 

• Elaborar un butlletí digital mensual per difondre l’activitat del centre. 

• Mantenir el blog del CREAF com a canal principal de difusió de l’actualitat del 

centre. 

• Valorar l’ús de noves eines digitals de difusió de la recerca del centre. 

• Mantenir el perfil corporatiu a Twitter.  

• Crear una base de dades fotogràfica amb llicència Creative Commons a 

disposició dels treballadors. 
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OO 5.1.2 Augmentar la visibilitat del CREAF als mitjans de comunicació de 

massa i als especialistes. 

INDICADOR Nombre d’impactes general als mitjans de comunicació 

• Mantenir una base de dades actualitzada dels principals periodistes que 

treballen en l’àmbit del medi ambient i el territori. 

• Oferir als periodistes informació relacionada amb l’actualitat i la possibilitat de 

contactar experts sobre temàtiques candents. 

• Promoure la redacció de publicacions tècniques divulgatives pels mitjans 

especialitzats o tècnics. 

• Organitzar almenys una jornada anual de formació per periodistes sobre temes 

clau dins dels àmbits del CREAF. 

• Establir vincles estables amb els departaments de comunicació de les entitats 

amb les quals el CREAF té relació (DTES, DAAM, UAB, CSIC, etc.). 

 

OO 5.1.3 Iniciar un procés de difusió de novetats del centre a nivell 

espanyol i internacional.  

INDICADOR (i) Nombre d’impactes a mitjans de comunicació estatals (excloent els 

catalans), (ii) Nombre d’impactes a canals de comunicació internacional 

• Identificar, organitzar i contactar els públics objectiu a nivell nacional i 

internacional dels diferents àmbits del CREAF. 

• Elaborar continguts en anglès sobre la recerca més rellevant del centre.  

• Difondre de manera periòdica novetats de recerca del CREAF a les institucions 

europees rellevants. 

• Elaborar una estratègia de difusió als mitjans de comunicació europeus. 

 

OO 5.1.4 Millorar la difusió dels programes de transferència, formació i 

seminaris del centre. 

INDICADOR Nombre total d’assistents a les jornades 

• Estructurar un protocol de difusió de les activitats realitzades pel CREAF. 

• Incloure al nou web un apartat d’agenda amb un formulari d’inscripció on es 

difonguin totes les activitats de transferència, formació i seminaris. 

• Generar notícies relacionades amb els programes de formació del CREAF. 
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OE 5.2 Millorar la comunicació interna del CREAF  

 

OO 5.2.1 Millorar els processos i protocols de flux de la informació interna 

del CREAF. 

INDICADOR Enquesta de satisfacció als treballadors 

• Millorar el butlletí d’informació interna del centre.  

• Fer una nova intranet més fàcil de gestionar i  més intuïtiva. 

• Elaborar un Manual de Benvinguda del centre. 

 

OE 5.3 Potenciar la marca del centre.  

 

OO 5.3.1 Desenvolupar la marca CREAF en funció dels seus trets 

diferenciadors.  

INDICADOR Enquesta externa de percepció de la marca (S/N) 

• Definir els trets diferenciadors del CREAF. 

• Elaborar continguts que descriguin al centre i els seus trets diferenciadors. 

• Promoure l’ús del Manual d’Identitat Corporativa del CREAF.  

• Adaptar la imatge corporativa de projectes, activitats i grups del centre. 

• Definir la convivència de la marca CREAF amb  les dels seus Patrons. 
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Pla d’Acció 

 

Tot seguit es presenta el Pla d’acció on es determinen els diferents objectius 

operatius, així com el seu responsable, els indicadors per avaluar-lo, les accions 

proposades i el calendari de  realització (Taula 15). 

 

Taula 15. Taula Múltiple. Objectius operatius a desenvolupar per acomplir els objectius estratègics dels 
diferents eixos. Per cada objectiu operatiu, s’indica els responsables, els indicadors de valoració, les 

accions proposades, els fons aliens i propis per dur-les a terme i el calendari. S’indiquen les accions que 
es consideren prioritàries. Llegenda: OE = Objectiu estratègic; OO = Objectiu operatiu; I = Indicador; 

P = Període utilitzat per calcular el valor de referència; VR = Valor de referència; TPA = Total del 
període anterior (2009-2013); MPA = Mitjana del període anterior (2009-2013). 

 

EIX 1. RECERCA 

OE 1.1 Fer una recerca d' excel·lència, innovadora i capdavantera. 

OO 1.1.1 Redefinir les línies de recerca del centre Responsable 

Equip de Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.1.1 Mapa de les 

línies de recerca del 

centre (S/N) 

Comissió      

Ad hoc 
2013 - - S - - S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Identificar les potencialitats i mancances dels grups de recerca del 

centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2015 

Identificar les línies en les que el CREAF pot esdevenir un líder 

internacional tenint en compte les prioritats de recerca futura a nivell 

internacional. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 

0€ 0€ 2014-2015 

Fer un nou mapa de les línies de recerca del centre. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2015 
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OO 1.1.2 Reclutar científics sèniors de màxima excel·lència Responsable 

Equip de Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.1.2 Nombre 

d’investigadors sènior 

reclutats 

Equip de 

Direcció 
TPA 4 1 1 1 1 4 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Aprofitar totes les convocatòries públiques de RRHH. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
762.500€ 0€ 2014-2017 

Promoure acords amb els Patrons per a la creació de noves places. 0€ 0€ 2014-2017 

Millorar el sistema d’avaluació i selecció de candidats sènior. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015 

Identificar els elements per fer atractiva la recerca del centre a 

investigadors internacionals i desenvolupar les estratègies de 

comunicació per donar-los a conèixer. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 

0€ 0€ 2014-2017 

Promoure la multidisciplinarietat i complementarietat dels perfils dels 

investigadors del centre. 
0€ 0€ 2014-2017 
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OO 1.1.3 Reclutar investigadors joves de vàlua reconeguda Responsable 

Investigadors 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.1.3 Nombre anual de 

postdocs 
Investigadors MPA 8 10 10 12 12 11 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Aprofitar totes les convocatòries públiques de RRHH. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
560.000€ 0€ 2014-2017 

Establir un sistema d’identificació del millor talent jove a nivell nacional i 

internacional. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2015 

Millorar el sistema d’avaluació i selecció de candidats joves. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2015 

Desenvolupar un sistema de mecenatge per a oferir una convocatòria de 

postoctorals pròpia del centre. 
35.000€ 0€ 2015-2016 
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OO 1.1.4 Reclutar i retenir tècnics i personal de suport 
Responsable 

Investigadors 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.1.4A Nombre de 

tècnics i personal de 

suport 

Investigadors MPA 51 44 48 52 56 50 

I 1.1.4B Nombre de 

tècnics i personal de 

suport amb contracte 

indefinit 

Investigadors MPA 26 26 26 28 30 27 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Aprofitar totes les convocatòries públiques de RRHH vinculades a la 

captació de personal de suport. 
480.000€ 0€ 2014-2017 

Promoure la consolidació de tècnics a través de convocatòries 

específiques de la UAB, UB i CSIC. 
40.000€ 0€ 2014-2017 

Promoure acords estables amb centres de formació professional per a la 

realització d’estades de pràctiques i altres formules de col·laboració. 
0€ 12.000€ 2014-2017 
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OO 1.1.5 Elevar la qualitat i productivitat científica dels investigadors del 

centre 
Responsable 

Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.1.5A Índex h mitjà 

dels investigadors del 

centre 

Investigadors MPA 19 19 21 23 25 22 

I 1.1.5B Nombre anual 

articles SCI totals, 1Q i 

2Q 

Investigadors MPA 108 130 135 135 140 135 

I 1.1.5C Nombre de 

projectes internacionals 

concedits liderats pel 

CREAF 

Investigadors TPA 4 1 1 1 2 5 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Buscar estratègies per augmentar la quantitat i qualitat de les 

publicacions d’impacte internacional. 
0€ 0€ 2014-2017 

Desenvolupar mecanismes per augmentar el nombre de projectes 

competitius internacionals liderats pel CREAF. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 32.000€ 2014-2015 

Desenvolupar mecanismes per a que els investigadors es presentin a 

Convocatòries de l’ERC. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 8.000€ 2014-2015 

Promoure una avaluació científica periòdica dels investigadors. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 4.000€ 2014-2017 
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OO 1.1.6 Incrementar la col·laboració dels diferents grups de recerca del 

centre 
Responsable 

Equip de Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.1.6 Percentatge 

d'investigadors que 

col·laboren en articles 

i/o projectes 

Coordinador 

científic 
2013 8,0% 8,7 % 9,3 % 10,0% 10,6% 9,7% 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Crear la figura de Coordinador Científic per dinamitzar la recerca 

interdisciplinar i fomentar la col·laboració entre els grups del centre. - 

ACCIÓ PRIORITÀRIA 

120.000€ 0€ 2014 

Afavorir la col·laboració dels investigadors de diferents grups del CREAF 

en publicacions i projectes conjunts. 
0€ 0€ 2014-2017 

Engegar un o dos projectes de recerca integradors. 0€ 7.000€ 2015-2016 

 

OO 1.1.7 Obtenir l’Acreditació de recursos humans excel·lents en recerca de 

la Unió Europea 
Responsable 

Equip de Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I1.1.7 Obtenir 

l'acreditació HR 

Excellence in Research 

Comissió      

Ad hoc 
2013 - S - S - S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Elaborar y presentar el document d'acreditació a la UE. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014 
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EIX 1. RECERCA 

OE 1.2 Millorar la internacionalització del CREAF i posicionar-lo com a centre de referència 

en Ecologia Terrestre, Anàlisi del Territori i Canvi Global per les regions mediterrànies. 

OO 1.2.1 Incrementar la presència del CREAF a nivell internacional 

Responsable 

Direcció i 
Responsable de 
captació de fons 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.2.1A Rànquing de 

posicionament del 

centre a nivell 

internacional* 

Comunicació 2013 83,4 83,6 83,9 84,3 84,5 84,5 

I 1.2.1B Mapa de 

partners internacionals. 

Responsable 

de captació de 

fons 

2013 S S S S S S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Incrementar la col·laboració del CREAF amb d’altres centres 

internacionals. 
0€ 12.000€ 2014-2017 

Augmentar la presencia d’investigadors del CREAF en comitès 

internacionals. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 12.000€ 2014-2017 

Fer accessible a la comunitat científica internacional les dades generades 

al CREAF. 
0€ 0€ 2014-2017 

*High Quality Publications: Q1 Rank (Scopus). Normalized indicator (scale 0-100). 
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OO 1.2.2 Promoure l’intercanvi d’investigadors a nivell internacional 
Responsable 

Coordinador 
científic 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.2.2 Nombre 

d’intercanvis 

d’investigadors 

Investigadors 2013 19 20 20 21 22 20 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Establir mecanismes per facilitar l’arribada d’investigadors visitants. 0€ 0€ 2014-2017 

Establir mecanismes per facilitar la realització d’estades a l’estranger dels 

investigadors del CREAF. 
128.000€ 12.000€ 2014-2017 
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OO 1.2.3 Impulsar una xarxa científica de l’arc mediterrani 
Responsable 

Coordinador 
científic 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.2.3A Nombre de 

contactes estables amb 

centres internacionals 

Coordinador 

científic 
2013 39 40 50 60 70 70 

I 1.2.3B Nombre de 

projectes amb centres 

internacionals 

Coordinador 

científic 
2013 6 4 5 6 7 22 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Establir contacte i aconseguir una col·laboració estable amb entitats, 

associacions i plataformes en l’esfera de la R+D+i de l’arc del Mediterrani. 

ACCIÓ PRIORITÀRIA 

20.000€ 16.000€ 2015 

Detectar sinergies amb altres centres de recerca i establir ponts de 

col·laboració que facilitin la participació conjunta en projectes d’R+D+i. 

ACCIÓ PRIORITÀRIA 

0€ 0€ 2014-2017 

Presentar un projecte a la convocatòria de la Unió per la Mediterrània. 0€ 2.000€ 2014-2017 
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OO 1.2.4 Posicionar Can Balasc com a Estació Biològica Internacional 
Responsable 

Comissió de Can 
Balasc 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 1.2.4 Nombre 

d’activitats realitzades a 

Can Balasc 

Comissió de 

Can Balasc 
2013 0 1 1 2 2 6 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Desenvolupar el pla d’acció de Can Balasc. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 0€ 0€ 2015 

Explorar aliances amb altres centres de recerca i observatoris. 0€ 8.000€ 2015-2017 

Establir un sistema de seguiment a llarg termini dels impactes del canvi 

global centrat a Can Balasc. 
20.000€ 0€ 2015-2017 

Programar workshops nacionals i internacionals a Can Balasc. 24.000€ 24.000€ 2014-2017 
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EIX 2. TRANSFERÈNCIA 

OE 2.1 Millorar la transferència de coneixement i eines al sector públic i privat. 

OO 2.1.1 Diagnosticar la potencialitat de transferència del centre Responsable 

Equip de Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 2.1.1 Diagnosi sobre la 

potencialitat de 

transferència del centre 

(S/N) 

Comissió      

Ad hoc 
2013 - - S - - S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Fer un mapa de necessitats dels sectors públic i privat relacionats amb les 

línies de recerca del centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2015 

Fer un mapa de tecnologies ofertables (deal flow) del centre. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2015 

Establir les línies de transferència d’interès prioritari per al centre. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2015 
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OO 2.1.2 Establir un protocol general de transferència del coneixement 

generat pel centre cap els usuaris potencials 
Responsable 

Equip de Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 2.1.2 Protocol 

establert (S/N) 

Comissió      

Ad hoc 
2013 - - S - - S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Classificar la recerca generada pel centre d’acord amb les necessitats dels 

usuaris potencials. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015 

Posar a punt un protocol de transferència d’aquesta informació 

classificada. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015 

Vincular aquest protocol amb l’Estratègia de Comunicació del centre. 0€ 10.000€ 2015 

Definir la política de propietat intel·lectual del CREAF. 0€ 2.500€ 2015 
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OO 2.1.3 Incrementar el nombre de projectes i contractes amb empreses i 

institucions 
Responsable 

Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 2.1.3 Nombre anual de 

projectes i contractes 

concedits 

Investigadors MPA 16 16 18 22 24 20 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Analitzar el nou marc europeu que defineix l’Horitzó 2020 de la UE. 0€ 0€ 2014 

Analitzar el nou marc derivat del nou Plan Nacional de I+D+i. 0€ 0€ 2014 

Explorar altres convocatòries nacionals i internacionals. 0€ 0€ 2014-2017 

Explorar els tipus d’empreses i administracions amb les quals es podrien 

establir col·laboracions. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2017 

Concretar aquestes col·laboracions en forma de propostes de projectes i 

contractes. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 6.000€ 2014-2017 
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OO 2.1.4 Consolidar i millorar la transferència de les eines (TIC, models) del 

centre 
Responsable 

Gerència 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 2.1.4 Nombre d’usuaris 

(particulars i 

institucions) 

Gerència 2013 17.665 +1% +1% +1% +1% +4% 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Promoure la creació de plataformes (spin-off)  per la transferència de 

determinades eines. 
6.000€ 0€ 2014-2017 

Establir aliances amb empreses privades per al desenvolupament i 

transferència de determinades eines. 
0€ 0€ 2014-2017 
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OO 2.1.5 Impulsar activitats de transferència de coneixement, productes i 

eines 
Responsable 

Investigadors 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 2.1.5 Nombre anual 

d’activitats de 

transferència 

celebrades 

Comunicació MPA 11 13 15 17 19 75 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Impulsar els seminaris i les jornades científiques i de transferència amb 

administracions i gestors ambientals i territorials. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
4.000€ 4.000€ 2014-2017 

Convidar i visitar de manera regular representants d’institucions 

polítiques regionals, nacionals i europees. 
0€ 4.000€ 2014-2017 

Organitzar i impartir cursos especialitzats dirigits a tècnics i gestors. 4.000€ 4.000€ 2014-2017 

Establir a Can Balasc un programa de formació ambiental dirigit a càrrecs 

alts i intermedis d’empreses i administracions. 
2.000€ 2.000€ 2017 

Establir a Can Balasc un programa de tallers i seminaris específic per al 

suport a la presa de decisions. 
0€ 2.000€ 2017 
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EIX 2. TRANSFERÈNCIA 

OE 2.2 Consolidar el CREAF com a centre de suport en la presa de decisions en gestió 

ambiental i planificació territorial. 

OO 2.2.1 Preservar les dades ambientals generades pel centre i ampliar-ne 

el repositori online 
Responsable 

Gerència 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 2.2.1 Nombre de bases 

de dades disponible 

Responsable 

designat per 

Direcció i 

Gerència 

TPA 11 +1 +1 +1 +2 +5 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Fer un pla de preservació de les dades digitals del CREAF. 0€ 0€ 2015 

Mantenir actualitzat el servidor de mapes gestionat pel CREAF. 0€ 24.000€ 2014-2017 

Mantenir actualitzat el servidor de bases de dades generades pel centre. 0€ 12.000€ 2014-2017 

Crear un servidor de dades dinàmiques amb la informació de les parcel·les 

de seguiment del canvi global. 
0€ 4.000€ 2017 
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OO 2.2.2 Incrementar la participació en taules sectorials i fòrums rellevants 

de debat ambiental, tant nacionals com internacionals 
Responsable 

Comissió Ad hoc 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 2.2.2 Nombre anual de 

participacions en 

fòrums de debat 

Investigadors MPA 15 17 19 21 23 95 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Identificar els fòrums més rellevants. 0€ 0€ 2014-2017 

Proposar persones del centre per a participar en aquests fòrums. 0€ 0€ 2014-2017 
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OO 2.2.3 Incrementar el suport a la presa de decisions locals i nacionals en 

planificació i gestió ambiental  i territorial 
Responsable 

Comissió Ad hoc 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 2.2.3 Nombre anual de 

participacions i 

recomanacions formals 

Investigadors - - 3 3 4 5 15 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Participar en iniciatives legislatives i procediments de planejament dels 

sectors forestal, ambiental i territorial, tant en les fases de redacció com 

de consulta. 

0€ 0€ 2014-2017 

Participar en taules sectorials, fòrums i debats de rellevància ambiental. 0€ 0€ 2014-2017 

Establir un protocol de consulta amb l’administració. 0€ 0€ 2015 

Participar en els Consells Assessors rellevants de temàtica ambiental. 0€ 0€ 2014-2017 
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EIX 3. ORGANITZACIÓ 

OE 3.1 Desenvolupar una estratègia de centre orientada a la millora de l’obtenció de 

recursos i basada en la sostenibilitat econòmica. 

 

OO 3.1.1 Desenvolupar una estratègia d’aliances potencials amb d’altres 

institucions 
Responsable 

Equip Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.3.1A Informe de 

l’Estratègia d’Aliances 

del CREAF 

Equip de 

Direcció 
- - - S - - S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Fer un mapa de les possibles institucions amb les que establir aliances. - 

ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015 

Analitzar les possibles fórmules d’aliança amb d’altres institucions. - 

ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015-2016 

Establir contactes i explorar les fórmules d’aliança més idònies amb una 

sèrie d’institucions rellevants. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015-2017 
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OO 3.1.2 Garantir la sostenibilitat econòmica del centre Responsable 

Gerència 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.1.2A Ingressos 

Funcionament + Cànon 

– Despeses Estructura > 

0 

Gerència 2013 <0 ≥0 ≥0 ≥0 ≥0 >0 

I 3.1.2B Índex de 

desigualtat d'ingressos 

Equip de 

Direcció 
MPA 0,48 0,4 0,4 0,35 0,3 0,3 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Establir les aportacions dels Patrons segons les necessitats de 

funcionament. 
0€ 0€ 2014-2017 

Impulsar una estratègia de captació de recursos global del centre. 0€ 0€ 2014-2017 

Definir la tipologia del cànon (overheads) i la seva aplicació. 0€ 0€ 2015 

Optimitzar l’ús dels recursos econòmics del centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 0€ 0€ 2014-2017 

Incrementar la diversificació dels ingressos. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 120.000€ 80.000€ 2014-2017 
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OO 3.1.3 Incrementar la participació dels investigadors en sol·licituds de 

projectes 
Responsable 

Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.1.3A Nº propostes 

competitives 

presentades pel centre 

Gestió i 

Administració 

de Projectes 

2013 39 40 41 42 43 41 

I 3.1.3B € Obtinguts en 

projectes /€ Aportacions 

patrons 

Gerència MPA 2,18 2,13 2,45 2,65 2,96 2,55 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Mantenir i millorar el sistema de suport als investigadors en les sol·licituds 

de propostes. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2017 

Fer un registre dels projectes demanats i concedits per part dels IP’s amb 

la dedicació compromesa. 
0€ 0€ 2014-2017 
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EIX 3. ORGANITZACIÓ 

OE 3.2 Establir una estratègia d’inversions i d’ús eficient de les infraestructures i 

serveis. 

OO 3.2.1 Fer una programació acurada de les necessitats d’inversions 

(inventariable) del centre 

Responsable 

Equip de Direcció i 
Claustre 

d’investigadors 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.2.1 Inversions 

pressupostades = 

Inversions reals 

Gerència MPA 47% ±10% ±10% ±5% ±5% ±7,5% 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Impulsar un sistema pressupostari d’inversions que contempli les 

necessitats del centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014 

Realitzar un catàleg de necessitats no cobertes i necessàries pel centre, 

identificar els serveis cientificotècnics que es poden obtenir d’altres 

institucions, i calendaritzar les seves execucions. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 

0€ 0€ 2014-2017 

Analitzar les inversions en funció del retorn, les necessitats globals i les 

possibilitats de subcontractació. 
0€ 0€ 2014-2017 
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OO 3.2.2 Incrementar l’eficiència en l’ús de les infraestructures i serveis Responsable 

Equip de Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.2.2 Enquesta del grau 

d’utilització i satisfacció 

d’infraestructures i 

serveis 

Equip de 

Direcció 
- - S - - S S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Aplicar rigorosament els protocols d’us dels espais i béns comuns 

(laboratoris, magatzems, cotxes ...). - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2017 

Establir els protocols d’ús de les estacions de camp (Can Balasc, Torre 

Marimon i d’altres) i d’altres infraestructures (servidors). 
0€ 0€ 2014-2015 

Fer un seguiment de  l’ús  i de les necessitats en relació amb els serveis 

del centre (informàtica i modelització). - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2017 

Definir el procediment per dur a terme contractes de serveis externs 

(subcontractacions de centre i de projectes). 
0€ 0€ 2014-2015 

Optimitzar les despeses de les subcontractacions de serveis externs. 0€ 0€ 2014-2017 
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EIX 3. ORGANITZACIÓ 

OE 3.3 Establir una estratègia d’organització eficient del CREAF. 

 

OO 3.1.1 Revisar el model de governança del centre 
Responsable 

Equip de Direcció i 
Consell Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.1.1A Procés de 

revisió 

Equip de 

Direcció 
- - - - S - S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Obrir un procés de revisió de l’estructura i les funcions dels òrgans de 

govern del CREAF. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015-2016 

Traslladar els suggeriments als diversos òrgans de govern del CREAF 

perquè si correspon en prenguin els acords corresponents. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 

0€ 0€ 2016-2017 

Revisar els estatuts del CREAF incorporant els canvis acordats. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2016-2017 
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OO 3.3.2 Millorar  la qualitat i l’eficiència de la organització del centre Responsable 

Gerència 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.3.2A Enquesta de 

satisfacció 
Gerència - - S - - S S 

I 3.3.2B Borsa de 

contractació del CREAF 

(S/N) 

Gerència - - - S - - S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Impulsar un sistema de qualitat en la gestió al centre. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015 

Definir els processos i elaborar els  procediments fonamentals del centre. 0€ 0€ 2014-2015 

Implantar el sistema de contractació pública del CREAF. 0€ 5.000€ 2014 

Ampliar les prestacions de gestió de projectes. 0€ 20.000€ 2015 

Generar una borsa de contractació de personal, adaptable a les 

circumstancies del CREAF. 
0€ 4.000€ 2015 

Desenvolupar un sistema que permeti incrementar l’eficiència disminuint 

el temps de gestió. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
40.000€ 0€ 2014-2017 

Valorar la implantació d’un sistema de qualitat ISO 9000 en la gestió al 

centre. 
0€ 8.000€ 2016 
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OO 3.3.3 Implantar un sistema d’avaluació de la qualitat científica i de la 

gestió del centre 
Responsable 

Equip de Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.3.3 Sistema 

d’avaluació 

(Implantat/no 

implantat) 

Equip de 

Direcció 
- - - - S - S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Implantar un sistema d’avaluació i d’incentivació orientat als objectius de 

recerca del centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2016 

Promoure inversió estratègica per facilitar el funcionament dels grups de 

màxima excel·lència i el desenvolupament de les línies amb major 

projecció. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 

60.000€ 20.000€ 2015-2017 

Redefinir les diferents categories professionals i les vies de promoció del 

centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
45.000€ 45.000€ 2015 
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OO 3.3.4 Configurar un entorn propici per aconseguir els objectius marcats Responsable 

Comissió Ad hoc 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.3.4A Creació del 

Claustre Científic 

Equip de 

Direcció 
- - - S - - S 

I 3.3.4B Creació de 

l'espai per comunicació 

regular entre els 

investigadors 

Equip de 

Direcció 
- - - - S - S 

I 3.3.4C 

Desenvolupament del 

codi deontològic 

científic 

Equip de 

Direcció 
- - - S - - S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Crear un claustre científic dins del CREAF que impulsi discussions tant 

científiques com organitzatives a nivell de centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015 

Crear un espai per una comunicació informal i regular entre els 

investigadors. 
0€ 2.000€ 2016 

Desenvolupar un codi deontològic científic i de bones pràctiques. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2015 

Fomentar un ambient intel·lectual que afavoreixi la creativitat mitjançant 

seminaris, fòrums de discussió i trobades. 
0€ 0€ 2014-2017 
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EIX 3. ORGANITZACIÓ 

OE 3.4 Millorar la formació i les competències del personal del centre. 

OO 3.4.1 Establir un pla de formació continuada del personal del CREAF 
Responsable 

Gerència i Comitè 
d’empresa 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.4.1 Nº d'hores 

formatives 
Gerència MPA 132 = = = = = 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Instaurar un sistema de recollida d’expectatives formatives entre el 

personal. 
0€ 0€ 2015 

Planificar de manera consensuada els recursos formatius en funció de les 

necessitats. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2017 

Planificar jornades de formació sobre l’estratègia i funcionament del 

centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 2.500€ 2014-2017 
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OO 3.4.2 Alinear el personal a l’estratègia i funcionament del centre Responsable 

Equip de Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 3.4.2 Nombre anual 

d’accions realitzades 

Equip de 

Direcció 
- 0 1 2 2 2 7 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Realitzar una síntesi explicativa dels indicadors, resultats esperats, 

polítiques, i accions a realitzar al Pla Estratègic del CREAF. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 

0€ 0€ 2014 

Planificar una formació en matèria estratègica impartida per experts 

externs. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 4.000€ 2014-2017 

Realitzar formacions de direcció d’equips i lideratge de grups. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 4.000€ 2015-2017 
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EIX 4. FORMACIÓ 

OE 4.1 Promoure la formació científica de qualitat. 

OO 4.1.1 Promocionar els màsters promoguts pel CREAF 
Responsable 

Coordinador del 
Màster 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 4.1.1 Nombre anual 

d’estudiants matriculats 

Coordinador 

del Màster i 

Investigadors 

MPA 45 45 47 48 50 47 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Millorar el coneixement dels màsters a nivell nacional i internacional. 0€ 1.000€ 2014-2017 

Incrementar la implicació de personal del CREAF com a professorat dels 

màsters. 
0€ 0€ 2014-2017 

Promoure la direcció de projectes dels màsters entre el personal del 

CREAF. 
0€ 0€ 2014-2017 

Promoure l’oficialitat del màster de SIG i TD. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 0€ 0€ 2014 

Explorar la possibilitat d'impulsar un nou màster internacional en Ecologia 

del Canvi Global. 
0€ 0€ 2014-2015 

  



Pla estratègic del CREAF 2014-2017                                                                  

 

   91

OO 4.1.2 Consolidar el Doctorat del CREAF 
Responsable 

Coordinador del 
Doctorat 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 4.1.2 Nombre anual 

d’estudiants matriculats 

al doctorat 

Coordinador 

del Doctorat i 

Investigadors 

MPA 9 10 10 10 11 10 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Millorar el coneixement del doctorat del CREAF a nivell nacional i 

internacional. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 1.000€ 2014-2017 

Millorar el procediment de seguiment de les tesis doctorals. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 4.000€ 2014 

Promoure la co-responsabilitat entre el director i l’estudiant en la 

realització del doctorat. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2017 

Crear una borsa de viatges per a la mobilitat dels estudiants de doctorat. 0€ 4.000€ 2017 

Promoure la realització de doctorats industrials 0€ 0€ 2014-2017 
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OO 4.1.3 Millorar i incrementar el programa de cursos especialitzats i 

seminaris 

Responsable 

Coordinador de 
seminaris 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 4.1.3A Nombre anual 

de cursos especialitzats 

Coordinador 

de cursos i 

Investigadors 

2013 3 4 4 4 4 4 

I 4.1.3B Nombre anual 

de seminaris 

Coordinador 

de seminaris i 

Investigadors 

2013 7 9 11 12 13 11 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Incrementar i diversificar l’oferta de cursos especialitzats. 0€ 0€ 2014-2017 

Establir un programa anual de seminaris i conferències. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
0€ 7.500€ 2015 

Establir un procediment per a convidar científics de rellevància al 

programa de cursos i seminaris.  
15.000€ 0€ 2015 

Promoure Can Balasc com a centre per a la realització de cursos i 

seminaris. 
0€ 0€ 2016 
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EIX 5. COMUNICACIÓ 

OE 5.1 Fomentar la visibilitat nacional i internacional de l’activitat del centre entre el 

col·lectiu científic i tècnic, les administracions i la societat. 

OO 5.1.1 Potenciar les eines digitals en l’estratègia comunicativa del centre Responsable 

Comunicació 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 5.1.1A Nombre de 

visites anuals rebudes al 

blog 

Comunicació 2013 25.500 30.000 40.000 50.000 60.000 180.000 

I 5.1.1B Nombre de 

visites anuals rebudes al 

web 

Comunicació 2013 34.864 40.000 50.000 60.000 70.000 220.000 

I 5.1.1C Nombre anual 

d’obertures de tots els 

butlletins enviats 

Comunicació 

P (6 

mesos * 

2) 

7.314 18.500 9.500 10.500 11.500 40.000 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Mantenir i millorar el web del centre per tal que tingui una presència 

excel·lent als buscadors i que disposi d’un gestor de continguts. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 

7.800€ 20.000€ 2014-2017 

Elaborar un butlletí digital mensual per difondre l’activitat del centre. - 

ACCIÓ PRIORITÀRIA 
10.400€ 0€ 2014-2017 

Mantenir el blog del CREAF com a canal principal de difusió de l’actualitat 

del centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
27.000€ 0€ 2014-2017 

Valorar l’ús de noves eines digitals de difusió de la recerca del centre. 11.700€ 4.000€ 2014-2017 

Mantenir el perfil corporatiu a Twitter. 0€ 0€ 2014-2017 

Crear una base de dades fotogràfica amb llicència Creative Commons a 

disposició dels treballadors. 
0€ 0€ 2016 
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OO 5.1.2 Augmentar la visibilitat del CREAF als mitjans de comunicació de 

massa i als especialistes 
Responsable 

Comunicació 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 5.1.2 Nombre 

d’impactes generals als 

mitjans de comunicació 

Comunicació MPA 125 130 140 145 150 565 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Mantenir una base de dades actualitzada dels principals periodistes que 

treballen en l’àmbit del medi ambient i el territori. 
0€ 0€ 2014-2017 

Oferir als periodistes informació relacionada amb l’actualitat i la 

possibilitat de contactar experts sobre temàtiques candents. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 

3.900€ 0€ 2014-2017 

Promoure la redacció de publicacions tècniques divulgatives pels mitjans 

especialitzats o tècnics. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2017 

Organitzar almenys una jornada anual de formació per periodistes sobre 

temes clau dins dels àmbits del CREAF. 
2.000€ 3.000€ 2015-2017 

Establir vincles estables amb els departaments de comunicació de les 

entitats amb les quals el CREAF té relació (DTES, DAAM, UAB, CSIC, etc.). 
0€ 0€ 2014-2017 
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OO 5.1.3 Iniciar un procés de difusió de novetats del centre a nivell 

espanyol i Internacional 
Responsable 

Direcció 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 5.1.3A Nombre 

d’impactes a mitjans de 

comunicació estatals 

(excloent els catalans) 

Comunicació 2013 105 125 150 175 200 650 

I 5.1.3B Nombre 

d’impactes a canals de 

comunicació 

internacional 

Comunicació - - 1 5 10 15 31 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Identificar, organitzar i contactar els públics objectiu a nivell nacional i 

internacional dels diferents àmbits del CREAF. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 0€ 2014-2017 

Elaborar continguts en anglès sobre la recerca més rellevant del centre. - 

ACCIÓ PRIORITÀRIA 
0€ 8.000€ 2014-2017 

Difondre de manera periòdica novetats de recerca del CREAF a les 

institucions europees rellevants.  
13.500€ 0€ 2014-2017 

Elaborar una estratègia de difusió als mitjans de comunicació europeus. 13.500€ 0€ 2015 
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OO 5.1.4 Millorar la difusió dels programes de transferència, formació i 

seminaris del centre 
Responsable 

Comissió Ad hoc 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 5.1.4 Nombre total 

d’assistents a les 

jornades 

Comunicació 2013 1.005 1.100 1.200 1.300 1.400 5.000 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Estructurar un protocol de difusió de les activitats realitzades pel CREAF. 3.900€ 0 € 2015 

Incloure al nou web un apartat d’agenda amb un formulari d’inscripció on 

es difonguin totes les activitats de transferència, formació i seminaris. 
0€ 0€ 2014 

Generar notícies relacionades amb els programes de formació del CREAF. 0€ 0€ 2014-2017 
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EIX 5. COMUNICACIÓ 

OE 5.2 Millorar la comunicació interna del CREAF. 

OO 5.2.1 Millorar els processos i protocols de flux de la informació interna 

del CREAF 
Responsable 

Gerència 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 5.2.1 Enquesta de 

satisfacció als 

treballadors (S/N) 

Comunicació - - S - - S S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Millorar el butlletí d’informació interna del centre. 0€ 0€ 2014-2017 

Fer una nova intranet més fàcil de gestionar i  més intuïtiva. 0€ 12.000€ 2016 

Elaborar un Manual de Benvinguda del centre. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 7.800€ 0€ 2015 
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EIX 5. COMUNICACIÓ 

OE 5.3 Potenciar la marca del centre. 

OO 5.3.1 Desenvolupar la marca CREAF en funció dels seus trets 

diferenciadors 
Responsable 

Comunicació 

Indicador Responsable P VR 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

I 5.3.1 Enquesta externa 

de percepció de la 

marca (S/N) 

Comunicació - - S - - S S 

Acció 
Fons 

aliens 

Fons 

propis 
Calendari 

Definir els trets diferenciadors del CREAF. - ACCIÓ PRIORITÀRIA 0€ 0€ 2015 

Elaborar continguts que descriguin al centre i els seus trets diferenciadors. 7.800€ 0€ 2015-2016 

Promoure l’ús del Manual d’Identitat Corporativa del CREAF. - ACCIÓ 

PRIORITÀRIA 
7.800€ 0€ 2015-2017 

Adaptar la imatge corporativa de projectes, activitats i grups del centre. 7.800€ 0€ 2015-2017 

Definir la convivència de la marca CREAF amb  les marques dels seus 

Patrons. 
0€ 0€ 2016 
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Seguiment del Pla Estratègic 

 

El seguiment del pla estratègic es farà a càrrec de l’Equip de Direcció. Anualment es 

seguirà el següent procediment: 

 

• Recollida dels valors anuals dels diferents indicadors del pla estratègic de part 

per part dels diferents responsables. 

• Avaluació del grau d’acompliment del pla comparant els valors obtinguts amb 

els valors contemplats al Pla d’Acció. 

• Elaboració d’un informe sintètic del balanç dels diferents indicadors de 

seguiment, indicant els indicadors que han millorat, complert o empitjorat els 

valors previstos i les possibles causes d’aquestes desviacions. 

 

Aquest informe anual serà presentat al Consell de Direcció del CREAF i es distribuirà 

entre el personal del centre. 

 


