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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 10.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats

estratègics

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, el transport, la ciutat, 
l'àmbit costaner i l'ecologia terrestre permeten millorar la planificació i gestió dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de 
la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana. 

Població objectiu: 
Tota la població de Catalunya. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica del territori i 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de Territori i Sostenibilitat destina part dels seus recursos a fomentar el 
desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner i l'ecologia terrestre, entre 
d'altres. Aquests recursos es destinen als centres propis i participats, d'acord amb les característiques pròpies de la infraestructura científica i 
tecnològica existent a Catalunya en l'àmbit de les competències del Departament. En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i 
tecnològica de l'àmbit competencial del Departament de Territori i Sostenibilitat es basa, en bona part, en centres participats.
Així, el Departament vehiculitza bona part de la seva activitat de recerca contribuint al manteniment de l'estructura d'una sèrie de centres de recerca i/o 
tecnològics en els quals hi participa. Aquests centres contribueixen a executar de manera més eficient i sostenible la planificació i gestió del territori 
mitjançant la integració, en les polítiques públiques, de les innovacions i millores que desenvolupen. 

Marc regulador del programa:
Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

Missió 
Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació mitjançant el suport a centres de recerca i tecnològics per tal d'incrementar la 
sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure la recerca i la innovació en els processos i activitats vinculats als nostres sectors (OE10.4) 
 1. Mantenir la xarxa de Centres d'R+D vinculats al territori i la sostenibilitat ambiental. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de centres recolzats pel DTES en matèria de recerca 
i desenvolupament 

Nombre OE10.4 5,00 5,00 5,00 5,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 3.629.420,41
2 Despeses corrents de béns i serveis 950.950,00
3 Despeses financeres 11.250,00
4 Transferències corrents 613.600,65
6 Inversions reals 155.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 5.360.221,06

Llocs de treball pressupostats del programa 105
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8520. Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) Subsector: CONS 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Articles científics en revistes Science Citation Index (SCI) Nombre OE10.4 137,00 172,00 130,00 145,00

2. Articles científics en revistes no incloses al Science Citation 
Index (SCI) 

Nombre OE10.4 10,00 7,00 20,00 10,00

3. Tesis doctorals llegides al CREAF Nombre OE10.4 7,00 9,00 8,00 8,00

4. Nombre de cursos organitzats Nombre OE10.4 18,00 17,00 20,00 15,00

5. Nombre de jornades organitzades Nombre OE10.4 10,00 11,00 10,00 10,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Regular i implantar instruments econòmics per a la gestió (cànons, taxes, sistemes de pagament per generació en l'àmbit municipal).
2. Reclutar investigadors joves de vàlua reconeguda establint un sistema d'identificació del talent jove. 
3. Elevar la qualitat i productivitat científica (incloent projectes i publicacions) dels investigadors del centre. 
4. Incrementar la col·laboració del CREAF amb altres centres a nivell internacional. 
5. Promoure l'intercanvi d'investigadors a nivell internacional establint mecanismes per l'arribada d'investigadors visitants. 
6. Incrementar el nombre de projectes i contractes amb empreses i institucions. 
7. Ampliar el repositori online de dades ambientals generades pel centre. 
8. Incrementar la participació dels investigadors en sol·licituds de projectes. 
9. Millorar la qualitat i l'eficiència de l'organització del centre. 

10. Establir un pla de formació continuada del CREAF. 
11. Consolidar el Doctorat del CREAF. 
12. Incrementar el programa de cursos especialitzats i seminaris. 
13. Incrementar la difusió de novetats del centre a nivell espanyol i internacional. 
14. Millorar els processos i protocols de flux de la informació interna del CREAF. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 3.629.420,41
2 Despeses corrents de béns i serveis 950.950,00
3 Despeses financeres 11.250,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 155.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.746.620,41

Llocs de treball pressupostats del gestor 105


