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AL·LEGACIONS	 DE	 L’OFICINA	ANTIFRAU	 DE	CATALUNYA	 AL	

PROJECTE	DE	DECRET	 PEL	QUAL	 S’APROVEN	 ELS	ESTATUTS	

DEL	CENTRE	DE	LA	PROPIETAT	FORESTAL	

	

	

Consideració	preliminar	

 
El Centre de la Propietat Forestal (CPF) va ser creat per la Llei 6/1988, de 30 de 
març, forestal de Catalunya, com a òrgan descentralitzat  del Departament amb 
competències forestals amb la finalitat d’ordenar la producció forestal i 
promoure la conservació i millora dels boscos i les pastures de propietat 
privada.  Més tard, la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat 
Forestal va dotar al CPF de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.  
 
Segons aquesta darrera norma, el CPF fomenta la gestió forestal sostenible en 
els terrenys forestals de titularitat privada essent una entitat de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar que ajusta la seva activitat 
al dret privat, llevat de les excepcions que determina la pròpia llei. Des de 
l’entrada en vigor de la llei s’ha obviat el mandat establert a la disposició 
addicional segona  d’aprovar, en el termini d’un any, el Reglament de règim 
interior del Centre.  
 
Així, la llei 3/2015, d’ 11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives va modificar la llei 7/1999 introduint canvis rellevants tant en 
l’estructura com en la composició dels òrgans de Govern i va establir que el 
Govern havia d’aprovar els estatuts del CPF en el termini de sis mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei. 
 
El 7/12/2015 es publica al DOGC 7013 edicte pel qual se sotmet a informació 
pública el projecte de Decret pel qual s’aproven els Estatuts del Centre de la 
Propietat Forestal. És en aquest context exposat i aquesta fase que l’Oficina 
Antifrau de Catalunya (en endavant OAC) desplega la seva potestat indicativa, 
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre 
disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació centrant-se en aquells 
aspectes que incideixen directa o indirectament en el foment de la transparència 
i la integritat de les administracions públiques i aquells altres aspectes 
compresos als articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. 
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Es considera convenient recordar, en aquest arribats a aquest punt, que la 
transparència és l’eix que ha de guiar les relacions entre les administracions 
públiques i la ciutadania, i així ho preveu l’article 3.5 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú (en endavant, LRJ-PAC). Per la seva banda, l’article 31.2 
(setè i vuitè) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, preveu que aquestes compleixen 
les funcions que tenen que tenen atribuïdes i actuen d’acord amb els principis 
generals de transparència i accessibilitat i participació ciutadana, entre d’altres.  
   
L’OCDE1 estableix que un conflicte d’interès implica un conflicte entre els 
interessos privats i els deures com a servidor públic en el que l’interès privat pot 
influenciar indegudament en la presa de decisions i les responsabilitats del 
servidor públic. En aquest ordre de coses, l’OCDE apunta que un conflicte 
d’interès pot perjudicar la credibilitat de les decisions públiques.  
 
Per la seva banda, l’OAC concep el concepte de conflicte d’interès com una 
situació de risc per a la integritat en què l’interès particular d’una persona 
podria interferir en l’exercici adient del seu discerniment professional en nom 
d’una altra que legítimament confia en aquell judici. 
 
Finalment, considerem que les normes de règim interior i els estatuts 
d’autoregulació, per la seva pròpia naturalesa i com a criteri general, haurien 
d’involucrar-se en la prevenció de situacions que generin o pugin arribar a 
generar conductes oposades a la probitat com ara el conflicte d’interès o 
atemptar contra els principis de transparència afectant, en última instància, la 
integritat de les institucions i llurs decisions.   
 
És en atenció a tot l’exposat que l’OAC fa les següents consideracions: 
 
 
Article 8. El Consell Rector  

 
L’article determina quins són els membres del Consell Rector de la Propietat 
Forestal establint que recau la funció de secretari o secretària en la figura del 
Director Gerent.  
 
Cal recordar que amb la reforma introduïda per la llei 3/2015, el lloc de director 
gerent es configura com a personal laboral d’alta direcció. Abans d’aquesta 
modificació, l’article 9 de la Llei 7/1999 establia que el lloc de director gerent 

                                                   
1 Managing Conflict of Interest in the Public Sector. A toolkit. OCDE 2005. 
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havia de ser un funcionari adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca.  
 
En aquest punt, l’OAC constata que, donat que la figura del secretari implica, 
per la seva pròpia naturalesa, el fet d’exercir potestats públiques, resulta 
d’aplicació la reserva funcionarial de l’article 9.2 del Reial Decret 5/2015, del 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic.   
 
Els deures d’imparcialitat i objectivitat exigibles a tot funcionari són una 
garantia de que el càrrec serà exercit de forma encertada. 
 
Per tot l’exposat, recomanem que els Estatuts incloguin aquesta exigència de 
manera expressa.   
 
 

 

Article 10. Règim de funcionament del Consell Rector 

 
L’apartat primer d’aquest precepte estableix: 
 

«1. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, 
amb una periodicitat mensual, i si escau, també en sessions 
extraordinàries.»  

 
En relació amb l’anterior, l’OAC recomana que la norma contempli 
expressament la publicitat de les sessions dels òrgans de govern. 
 
Per la seva part, l’article 10.9 remet, en tot allò que no es prevegi en el present 
article, a la normativa aplicable als òrgans col�legiats de l’Administració de la 
Generalitat. 
 
Donat que l’article ara analitzat no estableix cap previsió pel que fa a les actes 
de les sessions del Consell Rector s’ha d’entendre, en virtut de l’anterior,  una 
remissió a l’article 20 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya (Actes de les sessions) així com a 
l’article 27 (Actes) de la llei 30/1992,de 26 de novembre, LRJ-PAC.  
 
En tot cas, i tenint en compte que, als efectes de la transparència la 
informació ha de tenir un valor actual, seria bo que les actes fossin públiques 
des del moment en què s’aixequen sense necessitat que hagin estat 
aprovades, tot advertint que resten pendents d’aprovació definitiva.   
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Article 11. El director o directora gerent 

 
Aquest article estableix: 
 

«1. El director gerent és l’òrgan executiu del Centre de la Propietat Forestal 
i la persona responsable de la seva gestió ordinària.  
2. El director o directora gerent del Centre de la Propietat Forestal és 
contractat com a personal laboral d’alta direcció, a proposta del Consell 
Rector.» 
 

A la vista de l’establert, la persona que arribi a ocupar el lloc de director/a 
gerent ostentarà la condició d’alt càrrec raó per la qual l’OAC considera que el 
text hauria de fer referència expressa a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 
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.  
 
Així mateix, l’OAC troba a faltar que la regulació d’aquesta figura, ateses les 
rellevants funcions que se li atribueixen a l’article 12, no vagi acompanyada de 
criteris que garanteixin la seva idoneïtat, objectivitat i professionalitat per 
exercir el càrrec. És per això que l’OAC 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 bo que la norma contemplés la prohibició de què el càrrec pugi ser 
desenvolupat per persones que, durant el termini de cinc anys immediatament 
anteriors a la seva contractació com 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 als càrrec de Director/a gerent.  
 
 

b) 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.  
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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.   
 

c) Preveure la durada del càrrec del Director/a 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 part acordin. A falta de 
pacte escrit es presumirà celebrat per temps indefinit.»   
 
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 (art. 8.5 dels Estatuts).  
 
Tanmateix, s’ha de considerar la possibilitat de limitar la pròrroga del càrrec a 
una vegada.  

 
 
 

Article 20. Comptabilitat 

 

S’estableix: 
 

«El Centre de Propietat Forestal està sotmès al règim de comptabilitat 
pública previst a la legislació de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya». 

 
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 assenyalava 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. 
 
 

 

Article 21. Control de la gestió econòmica i financera 

 

El punt 2 de l’article 21 fa referència al control intern de la gestió econòmica i 
financera del CPF, el qual correspon a la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Suggerim afegir a l’article, 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 



Página 6 de 6 
 

l’article 5.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés la 
informació pública i bon govern.  
 
 
Barcelona, 28 de desembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
Mar Cardona Martínez       
Tècnic Jurista   
 

Òscar Roca Safont  
Cap d’Àrea de legislació i 
d’assumptes jurídics 


