
 

NOTA VALORATIVA SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL `PROJECTE DE 
DECRET PERL QUAL S’APROVEN ELS ESTATUTS DEL CENTRE DE LA PROPIETAT 

FORESTAL. 
 
 
S’han rebut escrits d’al·legacions de: 
 

1. INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE 
2. CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 
3. BOSCAT 
4. OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA. 

 
 
1.- INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE. 
 
Primera: Dret de sufragi: condicions d’electors. 
 
Amb relació a l’article 26.5 del projecte de Decret es demana que en el cas d’Instruments 
d’Ordenació que incloguin vàries finques de diferents propietaris només tinguin dret a un vot, 
atès que generalment aquests plans es duen a terme per que els propietaris no arriben a 
tenir, individualment, la superfície mínima fixada per endegar un instrument propi (25 Ha.) 
 
No es pot considerar l’acceptació d’aquest suggeriment,  atès que seguint la mateixa 
argumentació de l’entitat al·legant, el principi i l’esperit del text, que es dedueix clarament de 
la lectura de l’article 26 apartat 1 i 5, és una finca ordenada igual un vot, per la qual cosa, 
quan tenim una finca en règim de propietat indivisa, només s’accepta un vot per la finca i NO 
tants vots com propietaris/àries indivisos/ses ho siguin d’aquella finca (veure articles 26.4 i 
26.5).  
 
Igualment i seguint el mateix raonament, entenem que l’al·legació presentada no interpreta 
correctament els textos referits, atès que un/a propietari/a ostenta la possibilitat de  redactar 
un instrument d’ordenació forestal de menys de 25 Ha, sota la fórmula de Pla Simple de 
Gestió Forestal i/o agrupant la seva finca amb una/es altra/es sota la fórmula d’un Pla Tècnic 
de Gestió i Millora Forestal, per tant, els IOF els quals  inclouen vàries finques de diferents 
propietaris/`ries no sempre es composen de finques menors de 25 ha, i el que s’intenta des 
del CPF, afavorint l’ordenació d’acord amb el seus objectius i assignades  
 
Segon: Dret de sufragi: condicions d’elegibles. 
 
El terme organització de propietaris forestals no està definit jurídicament i la condició 
d’elegible l’ha de tenir l’organització empresarial forestal amb un àmbit d’actuació funcional 
segons els seus documents fundacionals, a Catalunya. Així mateix també es sol·licita 
s’incorpori la prohibició expressa que puguin ser elegibles les federacions d’associacions de 
propietaris o d’organitzacions empresarials ja que no representen directament als propietaris 
forestals ni als titulars d’instruments d’ordenació forestal. 
 
El terme d’organització de propietaris forestal s’indica i es contempla  a la Llei 7/1999, del 
CPF, concretament a l’article 7.4, i la conceptualització d’organització de propietaris/àries 
forestals, ha d’entendre’s com una entitat amb personalitat jurídica pròpia (art.26.3), una 



 

estructura organitzativa establerta i uns objectius i finalitats comuns, que representin 
directament els interessos dels/de les propietaris/àries que la formen, el concepte 
s’especifica a l’article 26.3 del projecte de Decret, així com també  l’article 35.4 clarificant el 
terme en referir-se a: organització, agrupació, sindicat o patronat. 
 
La finalitat bàsica del sistema electoral, d’acord amb l’article 23.1 del propi Decret, és 
l’elecció dels/ de les membres del Consell Rector que representin a la propietat privada, per 
tant, l’al·legaació presentada exclouria expressament e a tots aquells/es propietaris/àries 
que no siguin empresaris/àries forestals, aspecte entenem discriminatori, per la qual cosa no 
es acceptar el suggeriment que la condició d’elegible la tinguin exclusivament 
organitzacions empresarials forestals. 
 
No es pot acceptar el suggeriment, relatiu a la  inclusió de la prohibició expressa que 
puguin ser elegibles les federacions d’associacions de propietaris o d’organitzacions 
empresarials pel fet de representar indirectament la propietat.  
 
 
 
 
Tercer: Dret de sufragi: condicions d’elegibles. 
 
S’ha d’incloure una clàusula que exclogui d’elegibles a aquelles organitzacions que percebin 
anualment ajuts o subvencions públiques en una proporció superior a la meitat del seu 
pressupost econòmic ordinari, atès que existeix jurisprudència que posa de manifest que les 
ajudes financeres tenen repercussions sobre l’autonomia de les organitzacions sindicals; 
d’altra banda segons Reial Decret 1463/2007 es consideren ens del sector públic local les 
institucions sense ànim de lucre que estiguin controlades o finançades majoritàriament per 
algun o varis de les següents subjectes: ajuntaments, diputacions, consejos y cabildos 
insulares, òrgans de govern i administració de les àrees metropolitanes, les mancomunitats 
de municipis, comarques....... Amb relació a aquesta afectació també es manifesta que la 
Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina 
l’aplicabilitat d’aquesta norma a les associacions i fundacions vinculades, a les 
organitzacions sindicals i empresaris i a les entitats privades si almenys el 40% de llurs 
ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics sempre que aquesta quantitat 
sigui de més de 5.000 euros. 
 
En aquest sentit per tal de garantir la independència de les organitzacions que concorrin a 
les eleccions respecte les administracions públiques es proposa afegir un nou paràgraf a 
l’article 26.3 del projecte de Decret amb el següent contingut: 
 

“No tenen la condició d’organitzacions de propietaris/àries elegibles les següents 
organitzacions: 

 
-Aquelles organitzacions de propietaris/àries forestals privats que tinguin entre els seus 
membres una administració pública o una entitat del sector públic. 

 
 
Quart: Administració electoral. 
 



 

Donada al responsabilitat del càrrec el Secretari de la Junta Electoral no pot ser un lletrat del 
mateix Centre de la Propietat Forestal i es proposa que sigui substituït pel Cap o la Cap de 
l’Assessoria jurídica del Departament competent en matèria de boscos. 
D’altra banda es considera que s’ha d’incloure un nou apartat on quedi clar que els electors 
poden exercir físicament el seu dret de vot i es proposa afegir un nou apartat amb el següent 
text: 27.8 Els electors podran exercir el seu dret de sufragi a la seu del Centre de la 
Propietat Forestal o a les meses electorals dels Serveis territorial del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que correspongui al domicili del votant 
 
 
S’accepta el suggeriment que per la importància del càrrec el/la Secretari/a de la Junta 
Electoral sigui el/la Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament competent en matèria de 
boscos. 
 
No es pot acceptar el suggeriment d’incloure un nou apartat 27.8, atès que els electors 
únicament poden exercir el seu dret de vot en un lloc definit prèviament, doncs d’altra 
manera es podria donar el supòsit de tenir doble votació d’una mateixa persona. D’altra 
banda el text ja recull clarament que el vot es pot exercir presencialment o optar per exercir 
el dret a vot per correu. 
 
Cinquè: Cens electoral. 
 
Es creu necessari que s’incorpori en el text que en el període d’exposició pública del cens 
provisional es pugui modificar el domicili a efectes d’exercir el vot, poden escollir entre el 
municipi on radica la finca, la residència habitual del votant o el domicili indicat a efectes de 
notificacions a l’instrument d’ordenació forestal. 
 
Considerant que per tal de garantir la màxima participació possible, es preveu una 
distribució de meses electorals arreu del territori de Catalunya, en funció dels/de les 
electors/res que es realitzarà amb base al domicili que consta als IOF a efectes de 
comunicació.  
 
Considerant que el nombre i distribució de meses electorals haurà de concretar-se a l’Ordre 
de convocatòria d’eleccions. 
 
Entenem que la possibilitat que es puguin canviar el llocs de votació podria ser perjudicial i 
afectar negativament  a l’adequada logística del procés electoral, i és per aquest motiu que 
no es pot acceptar aquest suggeriment.. 
 
Es considera que el termini de 2 dies per a formular reclamacions al cens provisional es 
excessivament curt i es proposa la seva ampliació a 6 dies com a mínim prenen com a 
exemple el que determina l’article 24.3 de la Llei Orgànica 5/1985, del règim general 
electoral. 
 
S’accepta el suggeriment, amb la finalitat i objectiu de garantir la transparència i 
objectivitat del procés electoral ampliant el termini a 15 dies. 
 



 

Respecte a les dades que han de constar al cens electoral – article 34.4e del Projecte de 
Decret es considera que la incorporació del sexe no està justificat i incompleix la normativa 
sobre protecció de dades de caràcter personal. 
 
S’accepta el suggeriment i s’elimina l’apartat “e” de l’article 34.4. 
 
La publicació de dades personals dels electors persones físiques en el cens incompleix la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal al no haver estat autoritzada 
específicament per les pròpies persones. (articles 10.1 i 12.1 del Reial Decret 1720/2007. 
 
Atenent a la possible analogia del procés electoral objecte del present i el de les 
organitzacions professionals agràries, s’ha pres com a referència  la Llei 17/2014, de 23 de 
desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, determina que 
en el cens han de constar el nom i cognoms, identificació fiscal, domicili i data de naixement. 
Entenem que les dades del domicili del cens d’electors s’ha de poder posar en coneixement 
de les organitzacions de les que s’hagi acceptat la candidatura únicament a efectres de 
propaganda electoral, per tant s’accepta el suggeriment respecte al cens electoral 
públic però garantint que aquestes dades si es podran facilitar a les organitzacions 
que concorrin a les eleccions amb candidatures admeses.    
 
Sisè. Presentació de candidatures. 
 
El termini de 4 dies per reunir avals i presentar candidatures desprès de la publicació dels 
cens definitiu és insuficient per obtenir els documents necessaris i es demana la seva 
ampliació. 
 
S’accepta el suggeriment, considerant ampliar el termini a 15 dies. 
 
Manca de mecanisme per validar la signatura dels avaladors. Cal depurar i acreditar 
fidelment la signatura per evitar duplicitats, errors o falsificacions. Per tant cal especificar si 
els avals han d’estar legitimats per Notari, efectuats amb signatura digital o amb quin 
procediment ha de fer-se per acreditar i donar seguretat a l’aval. 
 
No s’accepta el suggeriment, atès que als arxius del Centre de la Propietat Forestal 
consten còpies del DNI dels/de les propietaris/es i/o representants legals i per tant es pot 
comprovar la signatura de l’aval. Les possibles i presumptes signatures falses, podrien ser 
objecte de denúncia i qualificades de delicte, imputable en inici als responsables de les 
organitzacions que haguessin aportat aquests avals, sense perjudici de la nul·litat de la 
candidatura i dels vocals electes de la candidatura.  
 
Setè: Escrutini dels vots 
 
Hi ha una incongruència en el redactat de la forma d’atorgament de les vocalies. Si 
inicialment s’indica que amb un 20% dels vots vàlids emesos s’obté una vocalia, 
seguidament es diu que el sistema d’atorgament d’aquestes serà segons el procediment de 
l’article 163.1 de la Llei Orgànica 5/1985. Sistema que estableix que les candidatures que no 
obtenen almenys un 3% dels vots vàlids no es tenen en compte per atorgar-lis, si escau 
vocalia. Conseqüentment caldria aclarir el procés. Entenent que el més lògic es establir les 



 

vocalies en funció del sistema de l’article 163.1 de la Llei Orgànica 5/1985, conegut com al 
regla d’Hondt modificada. 
 
Considerant que la intenció del projecte de Decret pretenia aplicar el sistema d’escrutini 
recollit a l’article 163.1 de la Llei Orgànica 5/1985 (sistema d’Hont), entenem que es pot 
acceptar el suggeriment, de manera que es proposa que  l’apartat f) de l’article 37 del 
Decret, passi a tenir el següent redactat: 
 

“La distribució de vocalies es fa d’acord amb les regles establertes a l’article 163.1 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, fins a completar els  cinc vocals 
que representen la propietat.” 

 
2.- CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 
 
PRIMERA: Estructura orgànica i preservació de la naturalesa, el principi de 
corresponsabilitat i la plena autonomia funcional i de gestió del CPF. 
 
La delegació del vot de qualitat previst pel President a qualsevol dels vocals que actuen en 
representació de la Generalitat amplia de forma injustificada la majoria i capacitat de decisió 
de l’administració que el redactat actual de la Llei ja compta amb la mateixa a través de la 
figura del President i es sol·licita que el President pugui delegar el vot en qualsevol dels 
vocals representants de la Generalitat però no el de qualitat. 
 
El vot sempre ha de poder ser delegable i aquesta delegació ha de realitzar-se en idèntica 
qualitat, de tal manera que el vot del delegat ha de tenir idèntica qualitat i validesa que la de 
la persona delegant, atès que d’un altra forma estaríem inculcant el propi sistema de 
votacions establert a la Llei. És per això que entenem no es pot acceptar l’al·legació. 
 
Es limita la capacitat del Consell Rector a decidir sobre l’estructura pròpia  i es proposa que 
el redactat de l’article 9 apartat “i” es redacti com: Aprovar l’estructura orgànica i la plantilla 
del CPF, amb l’informe del director o directora gerent i prendre els acords que corresponguin 
sobre l’encomana de funciona al personal. 
 
Un redactat similar es va preveure en les versions inicials del projecte de Decret. Tanmateix 
l’informe preliminar de Funció Pública va establir el següent:     
 

Atès que no hi ha cap previsió al respecte a la Llei 7/1999, s’hauria d’aplicar l’article 3 del Text 
Refós de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, que estableix que la llei de creació d’una entitat 
de dret públic n'ha de determinar les funcions, els recursos econòmics que se li assignen i les 
bases de la seva organització i el seu règim jurídic, i pertoca al Govern, mitjançant decret, de 
desenvolupar-ne l'organització i el règim jurídic, i també d'aprovar-ne els estatuts, de fixar el 
Departament a què quedaran adscrites i els béns que se'ls assignen. 

 
És per aquest motiu que no es pot acceptar aquesta al·legació, en atenció i a la vista de 
l’informe de Funció Pública. 
 



 

SEGONA: Sobre la millora del règim electoral per facilitar la participació dels 
propietaris/àries forestals amb IOF aprovat i per garantir la independència i representativitat 
de les organitzacions que concorrin al procés. 
 
Es considera necessari disposar d’un nombre de meses electorals suficients perquè com a 
mínim a les comarques amb major presència de socis del CPF es pogués comptar amb una 
mesa per facilitar la participació i per tant es demana substituir l’article 27.b amb un nou text 
que indiqui: “ el nombre de meses que determini l’Ordre de convocatòria” 
 
S’accepta l’al·legació i es proposa modificar el redactat de la següent manera: 
 

b) El nombre de meses que determini l’Ordre de convocatòria d’eleccions, essent que com a 
mínim s’haurà d’habilitar una mesa electoral per a cada servei territorial del Departament 
competent en matèria forestal. 

 
 
No es preveu la participació dels/de les propietaris/àries forestals a la Junta Electoral, per 
contra del que preveuen normatives i processos similars (Llei 17/2014, de 23 de desembre, 
de representativitat de les organitzacions professionals agràries) i es proposa la inclusió de 
dos vocals de la Junta Electoral representants dels/de les propietaris/àries forestals amb 
instrument d’ordenació forestal aprovat i escollits pel mateix consell rector del CPF. 
 
Entenent que la proposta és un plus de garantia i transparència per el procés electoral,  
s’accepta l’al·legació incloent dos vocals de la Junta Electoral, que seran nomenats pel 
Conseller/a del Departament competent en matèria forestal, a proposta del Consell Rector 
del Centre de la Propietat Forestal. 
 
La proposta de Decret no facilita ni l’accés a la informació ni la possibilitat d’esmena o 
rectificació de possibles errors per part dels electors. Els terminis establerts a l’article 34.2 
son insuficients. Per tant es proposa: 
- la inclusió d’un nou apartat a l’article 34 que contempli que s’ha de facilitar una còpia en 
suport informàtic del cens electoral a les organitzacions de propietaris/àries forestals 
admeses com a candidatures en el procés. 
- modificar l’article 34 tal i com segueix:  
34.2 el cens provisional ha de romandre exposat als taulers d’anuncis dels serveis 
territorials, als serveis centrals del Departament competent en matèria forestal i al Centre de 
la Propietat Forestal per un termini de 15 dies 
34.3 es poden formular reclamacions contra el cens provisional en el termini de 10 dies un 
cop finalitzat el període d’exposició pública. 
 
Entenem que les propostes poden millorar el procés electoral i tenint en compte que el fet de 
facilitar una còpia del cens a les organitzacions que concorrin ja es contempla a la Llei 
17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals 
agràries. I és per això que s’accepta l’al·legació i es proposa incloure un apartat amb el 
contingut següent: 
 

“S'ha de facilitar còpia en suport informàtic del cens d’electors a les organitzacions admeses 
com a candidates en el procés. Aquest cens només es pot emprar amb la finalitat de la 



 

propaganda electoral de les organitzacions que siguin admeses per concórrer a les eleccions i 
no se'n pot fer cap altre ús.” 

 
Per tal de donar compliment al principi de participació i corresponsabilitat dels/de les 
propietaris/àries forestal s’ha de garantir la representativitat i independència de les 
candidatures que concorren a les eleccions i per tant es considera imprescindible. 

a) limitar la possibilitat de presentar candidatures a entitats que acreditin l’àmbit català, 
d’acord amb l’àmbit i competències del mateix CPF 

b) garantir la suficiència i la independència financera i funcional de les organitzacions 
que presentin llurs candidatures, d’acord amb l’esperit de la Llei i del Decret que 
preveu i desenvolupa el Consell Rector on cal preservar la paritat entre representants 
del sector públic i representants del sector privat. 

c) Clarificar el sistema per garantir la representativitat mínima del 5% prevista a la 
proposta de Decret. 

D’aquesta manera es proposa incloure a l’apartat 3 de l’article 35 el següent text 
Només es consideren vàlides aquelles candidatures que estiguin avalades per una 
organització de propietaris/àries forestal d’àmbit català i que representi almenys un mínim 
del 5% del cens definitiu. 
 
S’ha de considerar que l’article 26.3 del projecte de Decret ja estableix que les 
organitzacions han de tenir influència a la totalitat del territori de Catalunya i a més han de 
representar almenys un cinc per cent de la totalitat de les persones electores, per la qual 
cosa entenem que l’apartat 3 de l’article 35 proposat, seria reiteratiu i per aquest motiu no 
s’accepta l’al·legació 
 
I un nou apartat a l’article 35 amb el següent text: 
Amb l’objectiu de garantir la suficiència i la independència financera i funcional de les 
organitzacions de propietaris/àries forestals que avalin les diferents candidatures, s’exigirà a 
les mateixes que acreditin davant la Junta Electoral, per procediment que s’estableixi, la 
seva autonomia en relació a altres organitzacions, ens o entitats de dret públic i/o privat , de 
naturalesa diferent a la dels propis associats. 
 
En quant a l’al·legació relativa a la suficiència financera, s’accepta l’al·legació. En 
aquest sentit cal senyalar que els/les representants de les diferents organitzacions han de 
ser responsables del grau de suficiència econòmica de la pròpia organització, per fer front a 
les pròpies activitats, desenvolupament de funcions i consecució d’objectius, per la qual 
cosa i entenent que les organitzacions vàlidament constituïdes i en funcionament, tenen la 
solvència econòmica necessària per exercir les seves funcions, aquesta exigència es pot 
exigir mitjançant una declaració jurada per part dels/de les representants i responsables 
econòmics o de la tresoreria de les organitzacions que presentin candidatura, i en aquest 
sentit es proposa que l’article 26.3 del projecte de Decret contempli el següent redactat: 
 



 

“3. Als efectes del paràgraf immediatament anterior, s’entendrà per organització de 
propietaris/àries forestals aquelles entitats amb personalitat jurídica pròpia, amb un àmbit 
d’actuació i influència a la totalitat del territori de Catalunya, amb solvència econòmica per dur 
a terme les seves funcions i que representin almenys un cinc per cent de la totalitat de les 
persones electores. 
 

I igualment que incorpori un últim paràgraf que estableixi el procediment d’acreditació dels 
condicionants per poder ostentar la qualitat d’organització elegibles, proposant el següent 
redactat: 
 

“(26.3 in fine) En relació als diferents condicionants exigits, per ostentar la consideració de 
organització elegibles, s’acreditarà  mitjançant una declaració responsable dels/de les 
representants de les diferents organitzacions, sense perjudici de posteriors comprovacions 
per part de la pròpia Junta Electoral.”  

 
En quant a la independència financera i funcional,  tenint en compte el suggeriment de 
l’IACSI en el mateix sentit, es proposa afegir un nou paràgraf a l’article 26.3 del projecte de 
Decret amb el següent contingut: 
 

“No tenen la condició d’organitzacions de propietaris/àries elegibles les següents 
organitzacions: 

 
-Aquelles organitzacions de propietaris/àries forestals privats que tinguin entre els seus 
membres una administració pública o una entitat del sector públic. 

 
 
3.- BOSCAT 
 
PRIMERA: Article 5.1 
Es sol·licita la modificació d’aquest article atès que es limita el desplegament dels Plans 
tècnics Conjunts que incloguin també petites superfícies forestals de titularitat pública 
municipal. A la vegada, limita que les superfícies forestals públiques patrimonials es 
gestionin de forma conjunta amb la resta de superfícies de propietat privada del seu àmbit i 
van en contra del que s’exposa en l’article 4.1” El Centre de la Propietat Forestal té per 
missió fomentar la gestió forestal sostenible en els terrenys forestals de privada de forma 
coordinada amb la gestió dels terrenys forestals de titularitat pública”. En aquest sentit es 
proposa el següent redactat 5.1 b) Tramitar i aprovar els instruments d’ordenació forestal 
que afectin majoritàriament terrenys de propietat privada. 
 
Atès que les competències del Centre de la Propietat Forestal d’acord amb la Llei 6/1988, de 
30 de març, forestal de Catalunya i la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat 
Forestal, es limiten a l’àmbit dels terrenys forestals privats, no es pot acceptar aquesta 
al·legació, tot i entendre que pot millorar el desplegament dels Plans Tècnics 
Conjunts tal i com s’exposa. 
 
 



 

 
SEGONA: Article 26.1 
Aquest article limita que els electors siguin els titulars d’un IOF i vista la irregular i gens 
homogènia distribució territorial dels IOF no facilitaria trencar amb aquesta dinàmica ja que 
només hi haurà una representació parcial de la propietat. El CPF és una entitat de dret 
públic de la Generalitat de Catalunya al servei de tots els ciutadans i que té per objecte i 
finalitat múltiples aspectes que afecten la totalitat dels terrenys forestals de titularitat privada. 
S’al·lega que es modifiqui el redactat de manera que totes les persones físiques i jurídiques 
que acreditin ser titulars de terrenys forestals a Catalunya i en el cas que això no sigui 
possible per les modificacions introduïdes aquest any en la Llei 7/1999, de 30 de juny del 
Centre de la Propietat Forestal que es contempli la possibilitat de dividir Catalunya en 
diverses circumscripcions electorals ( exemple a nivell provincial o de vegueria) i que els 
representants de la propietat es reparteixin per les diferents realitats forestals de Catalunya 
 
No es pot acceptar l’al·legació atès que la Llei 7/1999 contempla com a electors als 
propietaris/àries forestals privades que disposen d’un instrument d’ordenació forestal aprovat 
i vigent.  
D’altra banda i atès que en la composició del Consell Rector es preveuen per la propietat 
privada 4 vocals i el Vicepresident primer, és a dir, un total 5 representants no existeix cap 
delimitació administrativa de Catalunya que proporcioni 5 àmbits territorial concrets 
representatius, a més les realitats forestals són molt variables inclús a nivell comarcal. Cal 
afegir que la representació territorial en el si del Consell Rector ha de venir donada per les 
llistes de candidats elegibles que proposin les organitzacions que concorrin a les eleccions. 
 
TERCERA:  Article 26.2 
 
S’entén que la designació de familiar de primer grau de titulars d’IOF és de facto, una 
delegació del dret de ser elegit i per tant, no hauria de tenir una limitació estrictament 
vinculada a relacions de parentesc. I per tant s’al·lega que es modifiqui el text per tal que 
siguin elegibles les persones físiques, majors de 18 any, titulars de terrenys forestals, les 
persones jurídiques o les persones físiques majors d’edat que els representin. 
 
S’ha establert la possibilitat del familiar de primer grau, atenent a la idiosincràsia de la 
propietat forestal a l’àmbit de Catalunya, i de la representativitat que de facto, tal i com 
senyala l’entitat al·legant, es va realitzant en quant a la figura dels IOF. Igualment entenem 
que la representativitat de les persones elegibles va estretament lligada a la titularitat de les 
finques ordenades i que originen el dret a votar i ser votat, per la qual cosa s’ha d’entendre 
que la possibilitat de ser elegit no pot sortir de l’àmbit estrictament personal, per aquest 
motiu entenem no es pot acceptar l’al·legació.  
 
 
QUARTA: Article 26.3 
 
S’entén que la limitació expressada en que siguin organitzacions  d’àmbit d’influència a tot 
Catalunya és per garantir-ne la representativitat i per tant considerem que és redundant amb 



 

la necessitat de representar més del 5% del total d’electors i per tant s’al·lega que s’elimini la 
necessitat que les organitzacions tinguin àmbit d’actuació i influència a tot Catalunya. 
 
No es pot acceptar l’al·legació doncs no hi ha redundància en aquests aspectes atès que 
en no haver circumscripcions electorals l’àmbit de representació de les organitzacions ha de 
ser a nivell de tota Catalunya i d’altra banda el fet de que les candidatures estiguin avalades 
per més del 5% dels electors respon al criteri d’eficàcia i eficiència en el procés electoral i 
garantir que les organitzacions que concorrin tenen un cert “pool” de votants evitant la 
presentació d’un excessiu nombre de candidatures diferents. 
 
 
CINQUENA: Article 34 
 
 
Que en el punt 1 de l’article 34 només es considera exposar el cens provisional en les seus 
del Departament i no en el Centre de la Propietat Forestal, com així s’indica en el punt 2. 
Que el cens no es consultable per mitjans electrònics i per tants es limita l’accés a la 
informació i la participació a aquells propietaris més allunyats de les seus del Departament. 
S’al·lega que s’inclogui en el punt 1 de l’article 34 que el cens provisional també ha d’estar 
exposat a la seu del CPF, a les oficines Comarcals del Departament i consultable per 
mitjans electrònics. 
 
S’accepta l’al·legació per tal de garantir el màxim de participació i transparència en el 
procés electoral. 
 
 
SISENA: Article 35.1 
 
Que el termini de 4 dies per presentar candidatures comptadors a partir de la publicació del 
cens definitiu són insuficients per poder recollir els avals necessaris per poder presentar 
candidatura i que per tant limita la possibilitat d’entrada de noves organitzacions/agrupacions 
de propietaris al Consell Rector. Per tant s’al·lega que s’ampliï el termini per presentar 
candidatures a 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació del cens electoral 
definitiu. 
 
S’accepta l’al·legació per tal de garantir la màxima participació de la propietat en el procés 
i que es tingui temps suficients per a recollir els avals necessaris. 
 
 
SETENA: ARTICLE 35.4 e 
 
S’entén que el punt e) amb la redacció actual: “Denominació de l’organització, agrupació 
sindical o patronal que avala la llista o nom i cognoms d’almenys el cinc per cent dels 
electors”,  no garanteix que les organitzacions o agrupacions representin el 55 del cens 
electoral definitiu, ja que no s’imposa la necessitat que aquestes organitzacions presentin el 
llista del 5% dels electors i per tant s’al·lega que es modifiqui aquest apartat de la següent 
manera: 
 



 

e) Denominació de l’organització, agrupació sindical o patronal que avala la llista i nom, 
cognoms i DNI/NIF d’almenys el cinc per cent dels electors. 

 
S’accepta l’al·legació de manera que totes les candidatures hagin de estar avalades per al 
menys el 5% del cens definitiu. 
 
 
 
 
 
4.- OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA. 
 
 
Articulo 8: el Consell Rector 
 
La figura del Secretari del Consell Rector recau sobre la figura del Director Gerent el qual es 
configura com a personal laboral d’alta direcció mentre que abans de la darrera modificació 
de la Llei 7/1999, el lloc del director Gerent havia de ser ocupat per un funcionari adscrit al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.  
En aquest punt la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) constata que donat que la figura del 
secretari implica, per la seva pròpia naturalesa, el fet d’exercir potestats públiques, resulti 
d’aplicació la reserva funcionarial de l’article 9.2 del Reial Decret 5/2015, del 30 d’octubre, 
per la qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Pública, ja que els 
deures d’imparcialitat i objectivitat exigibles a tot funcionari són una garantia de que el càrrec 
serà exercit de forma encertada i per tant es recomana que els Estatuts incloguin aquesta 
exigència de manera expressa. 
 
Atès que la Llei 7/1999, de 30 de juny, del Centre de la Propietat Forestal estableix que el 
secretari o secretària del Consell Rector, és el Director Gerent amb veu però sense vot no 
es pot incloure aquesta exigència en el projecte de Decret per rang normatiu, entenem que 
no es pot acceptar l’al·legació.  
 
Article 10. Règim de funcionament del Consell Rector 
 
L’apartat primer d’aquest precepte estableix que: El Consell Rector es reuneix en sessió 
ordinària com a mínim amb una periodicitat mensual, i si escau, en sessions extraordinàries. 
En relació amb això l’OAC recomana que la norma contempli expressament la publicitat de 
les sessions dels òrgans de govern. 
Als efectes de la transparència la informació ha de tenir valor actual, i per tant seria bo que 
les actes fossin públiques des del moment en que s’aixequen sense necessitat que hagin 
estat aprovades, tot advertint que resten pendents d’aprovació definitiva. 
 
Si bé es pot acceptar l’al·legació, en quant a donar publicitat a les Actes del Consell 
Rector, entenem que aquesta publicitat no es pot donar sobre un document provisional, 
fins que no sigui ratificat i aprovat formalment. En aquest sentit es proposa afegir un nou 
apartat a l’article 10, que a continuació es reprodueix: 
 

“12.(NOU): Les Actes de les sessions del Consell Rector són publicades al web del Centre de 
la Propietat Forestal un cop ratificades.” 



 

 
 
Article 11. El Director gerent 
 
Atès que la persona que arribi a ocupar el lloc de director/a gerent ostentarà la condició d’alt 
càrrec l’OAC considera que el text hauria de fer referència expressa a l’article 55 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
en tant que determina els principis d’actuació que ha de regir l’actuació dels alts càrrecs. 
 
S’accepta l’al·legació i s’inclou referència expressa a l’article 55 de la Llei 19/2014. 
 
L’OAC troba a faltar que les rellevants funcions que se li atribueixen al director gerent no 
vagin acompanyades de criteris que garanteixin la seva idoneïtat, objectivitat i 
professionalitat per exercir el càrrec i per aquest motiu es recomana: 
 

a) Incloure uns criteris de selecció del Director/a gerent. L’Article 9 e) només fa esment 
a professionals de reconegut prestigi en l’àmbit forestal, però res no es diu sobre 
l’antiguitat d’aquesta persona en la professió, ni tampoc sobre les condicions 
d’idoneïtat i probitat necessàries per a exercir el càrrec. També es troba a faltar que 
el precepte no prevegi, com a criteri, experiència en la gestió pública. 
Seria bó que la norma contemplés la prohibició de què el càrrec pugui ser 
desenvolupat per persones que, durant el termini de cinc anys immediatament 
anteriors a la seva contractació com a gerent, hagin tingut relació laboral, 
professional o de dependència amb qualsevol propietari forestal. 
És més, per tal d’evitar un supòsit de “portes giratòries” suggerim que la prohibició 
s’estengui durant els 5 anys posteriors al càrrec de Director/a gerent. 

 
 
S’accepta parcialment la recomanació incloent la necessitat d’experiència en la gestió 
pública com a criteri de selecció del Director/a gerent. En aquest sentit es proposa aquest 
nou redactat. 
 
e) Proposar la designació del director gerent, entre professionals de reconegut prestigi en 
l’àmbit forestal amb experiència en gestió pública amb qualificacions professionals 
acreditades que tingui competència i experiència per complir les funcions assignades, i 
proposar el seu cessament. 
 
 
D’altra banda i atès que la superfície forestal privada de Catalunya és del 80% del total no 
es poden acceptar les recomanacions referents a les relacions professionals anteriors i 
posteriors al càrrec amb qualsevol propietari forestal doncs seria impossible exercir la 
professió a Catalunya sense haver tingut o bé tenir relació futura amb la propietat, i a més 
cal tenir en consideració, que el Director gerent no té vot (únicament veu), per la cosa la 
capacitat de decisió sobre les polítiques forestals és nul·la. A més l’acceptació d’aquesta 
al·legació podria provocar el fet de no trobar a ningú amb experiència en el sector forestal a 
Catalunya, per les raons que s’han exposat.  
 



 

b) Cal preveure les causes de cessament del Director/a gerent. Entre elles, l’OAC 
considera rellevant que s’estableixi com a causa de comiat l’incompliment de les 
regles abans citades així com del Codi de Conducta que li sigui d’aplicació. 
En aquest sentit, es podria afegir a l’article 9 – funcions del Consell Rector - la de 
proposar el cessament del Director/a gerent per aquests motius 

 
Entenem que aquest aspecte s’hauria de regular en el propi contracte d’alta direcció i no en 
el Decret, per la qual cosa no es pot acceptar l’al·legació. 
 

c) Preveure la durada del càrrec del Director gerent. Cal tenir present que el Reial 
Decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter 
especial de personal d’alta direcció, al seu article 6 estableix: 

 
“El contracte especial de treball tindrà la durada que les parts acordin. A falta de 
pacte escrit es presumirà celebrat per temps indifinit” 
 
Ens sorprèn que, atesa la premissa legal, els Estatuts del CPF no prevegin una 
durada determinada del contracte d’alta direcció. Per aquest motiu l’OAC considera 
que seria convenient limitar el temps d’exercici del càrrec. Considerem que 5 anys 
seria apropiat, coincidint amb el nomenament dels vocals en representació dels 
propietaris forestals privats. Tan mateix, s’ha de considerar la possibilitat de limitar la 
pròrroga del càrrec a una vegada. 

 
Entenem que aquest aspecte s’hauria de regular en el propi contracte d’alta direcció i no en 
el Decret, per la qual cosa no es pot acceptar l’al·legació. 
En aquest sentit cal dir que es podria fer una remissió a la regulació al·ludida per l’OAC 
(Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost), atès que el càrrec de director gerent és un perfil 
eminentment tècnic, per la qual entenem que la voluntat de continuïtat i permanència a de 
prevaldre.  
 
 
Article 20. Comptabilitat. 
 

L’OAC considera que caldria que els estatuts del Centre de la Propietat Forestal 
determinessin el règim comptable i pressupostari d’aplicació en funció de la seva 
naturalesa i activitat, d’acord amb el que assenyala la Sindicatura de Comptes en el seu 
informe 24/2009 relatiu als procediments d’elaboració i consolidació del Compte general 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
El redactat actual de l’article 20 ja reflecteix clarament el règim comptable al qual està 
sotmès el Centre de la Propietat Forestal, i per aquest motiu entenem que no es pot 
acceptar l’al·legació. 
 
 
Article 21. Control de la gestió econòmica i financera. 
 
Es suggereix que s’incorpori un apartat en què es prevegi que els informes de fiscalització 
emesos per òrgans de control o d’intervenció i informes d’auditoria de comptes siguin públics 



 

i publicats en el Portal de Transparència previst a l’article 5.4 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 
S’accepta l’al·legació i s’incorpora un apartat que prevegi la publicitat dels informes de 
fiscalització emesos per òrgans de control i els informes d’auditoria  
 
 
 
Juan Porras Jurado     Juan Luis Abián Perruca 
Cap Àrea de Serveis     Director gerent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Perpètua de Mogoda, 18 de febrer de 2016 
 


