
KICK-OFF MEETING D’UN NOU PROJECTE EUROPEU DE RECERCA  

AMB PARTICIPACIÓ DEL CEDAT 

Els professors Antoni Pigrau i Jordi Jaria i els investigadors Paola Villavicencio i Daniel Iglesias 

han participat en la reunió inicial d’un nou projecte europeu, que ha tingut lloc a Donostia el 

passat 26 de setembre. 

El projecte té com a títol el de “Business & Human Rights Challenges for Cross Border Litigation 

in The European Union” i s’emmarca en la convocatòria de la Direcció General de Justícia de la 

Comissió Europea JUST/2013/Action Grants. El projecte té una durada de dos anys, entre el 15 

de setembre de 2014 i el 14 de setembre de 2016 i compta amb un finançament de 534.969 

euros. 

El projecte es centra en l’anàlisi de les vies judicials i no judicials de reparació civil existents a la 

Unió Europea que poden permetre a les víctimes el rescabalament dels danys causats per 

l’actuació d’empreses europees. A la pràctica, sovint és difícil obtenir justícia en els països on 

es produeix el dany. Per tant, l'atenció s'està tornant cada vegada més a altres vies, 

possiblement més efectives de reparació, com ara (i) els litigis en els països on les empreses es 

basen i (ii) els mecanismes extrajudicials. No obstant això hi ha diversos obstacles tècnics i 

pràctics com ara el joc de les normes europees i les normes nacionals, la competència dels 

tribunals, la llei aplicable, les proves, els costos, els estàndards de comportament de les 

empreses, etc. El projecte té per objecte (a) investigar i resoldre alguns d'aquests problemes 

en el context de la UE, (b) realitzar activitats de formació dels operadors implicats (jutges, 

advocats, activistes, empresaris i víctimes) i (c) la difusió dels resultats de la investigació duta a 

terme de manera que les parts interessades i el públic en general prenguin consciència dels 

obstacles que impedeixen l'accés a la justícia per a les víctimes de violacions dels drets humans 

i de danys als medi ambient. En concret el CEDAT es responsable de l’elaboració d’un guia 

pràctica que ha de ser generada pel projecte. 

El projecte està coordinat per “Globernance. Instituto de Gobernanza Democrática”, amb seu a 

Donostia, i hi participen 14 socis que inclouen universitats d’Espanya, Àustria, Croàcia i els 

Països Baixos, així com altres institucions del Regne Unit i la República Txeca. 

   


