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Presentació 

 
El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és un projecte que implica l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de 
Tarragona (EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), que van subscriure el Conveni de creació el 23 de maig de 2007. 
Respon a una llarga trajectòria de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la Facultat de Ciències Jurídiques i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili en 
l’àmbit del dret ambiental i representa la institucionalització d’aquesta cooperació. Mitjançant una addenda al Conveni, signada el 15 de novembre de 2010, s'hi va afegir el Servei 
Municipal d'Habitatge i Actuaciones Urbanes SA de Tarragona (SMHAUSA). 

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en la sessió de 22 de desembre de 2015, va aprovar la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), amb 
finançament extern de la Fundació Tarragona 2017. El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant Acord de 23 de febrer de 2017, va modificar la Càtedra d’Estudis 
de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), que passà a denominar-se Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT), amb finançament extern de 
l’Ajuntament de Tarragona. En data 27 de juny de 2017 es va signar un nou conveni marc de coordinació, col·laboració i cooperació amb l’Ajuntament de Tarragona relatiu a la 
Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret. 

La Càtedra, que s’integra en l’estructura de la Universitat Rovira i Virgili duu el nom d’Alcalde Pere Lloret, com a reconegut jurista i alcalde tarragoní que fou, a fi de reconèixer la seva 
defensa dels principis democràtics i dels valors humans en el govern de la ciutat de Tarragona. Els objectius del CEDAT són la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit 
del dret ambiental. 

A proposta dels investigadors implicats, el Consell de Govern en sessió de 10 juliol de 2008 va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a centre de recerca de la URV. 
Aquest procés culmina amb l‘aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en el Consell de Govern, en sessió de 30 d’abril de 2009. 

El CEDAT té, doncs, el reconeixement com a centre de recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Des del punt de vista de l’estructura administrativa, el CEDAT queda sota el paraigües 
del Departament de Dret Públic. 

El 21 de juliol de 2009 el CEDAT va signar amb la URV un Contracte Programa pel període 2009-2011, que comportava un finançament adicional, en part fix i en part condicionat a 
l’assoliment de determinats objectius. El Consell de Govern de la URV, en la seva sessió de 23 de febrer de 2012, va acordar renovar el Contracte Programa amb el CEDAT per al 
període 2012-2014. En la seva sessió de 26 de febrer de 2015, va acordar establir un nou contracte programa amb el CEDAT amb una previsió de finançament,  en part fix i en part 
condicionat a la consecució d’objectius concrets, que va finalitzar el 31 de desembre de 2017. El contracte programa ha estat prorrogat per a l’any 2018. 

Amb data 9 de desembre de 2015, el Consell de direcció del CEDAT va aprovar la Proposta de Modificació del Reglament del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 
(CEDAT) i amb data 25 de febrer de 2016, per Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, s’aprovà definitivament aquesta modificació. 

Amb data 20 de novembre de 2017, el Consell de Direcció del CEDAT va aprovar una nova Proposta de modificació del Reglament del CEDAT, aprovada definitivament pel Consell 
de Govern de la URV, en la seva sessió de data 19 de desembre de 2017. 

En aquest marc, es presenta la present Memòria de tancament corresponent a l’any 2017. 

 

 

 



 

 

 

I. ÒRGANS DE GOVERN 

 
1. Director 

 
El Dr. Antoni Pigrau Solé és director del CEDAT des de l’1 de desembre de 2007. Amb data 1 de maig de 2012, el Rector renovà de nou el Dr. Antoni Pigrau com a director del 
CEDAT. Amb data  21 d’abril de 2015, ha estat novament renovat en aquest càrrec. En la reunió del Consell de Direcció del CEDAT del dia 9 de desembre de 2015 s’acordà activar 
la figura de subdirector/a del CEDAT, prevista al Reglament del CEDAT, i es va escollir com a subdirectora la Dra. Lucía Casado Casado, nomenada pel Rector amb data 9 de 
desembre de 2015. 

En 2017, un cop signat el nou conveni marc de coordinació, col·laboració i cooperació entre la URV i l’Ajuntament de Tarragona relatiu a la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona Alcalde Pere Lloret, es van nomenar el Dr. Antoni Pigrau Solé i la Dra. Lucía Casado Casado com a director i subdirectora, respectivament, d’aquesta Càtedra, amb 
efectes del 27 de juny de 2017 fins al 26 de juny de 2021. 

2. Consell de Direcció 

 
Des de l’inici del seu funcionament, el Consell de Direcció del CEDAT ha estat format per les següents persones, amb les responsabilitats que s’esmenten:  
 

 Dr. Antoni Pigrau Solé (Director, actual Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques) 

 Dra. Lucía Casado Casado (Subdirectora i responsable de recerca)  

 Dra. Susana Borràs Pentinat (Responsable del Màster Universitari de Dret Ambiental) 

 Dr. Santiago José Castellà Surribas  

 Dr. Endrius Cocciolo  

 Dra. Aitana de la Varga Pastor (Responsable del fons bibliogràfic)  

 Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó (Responsable de Relacions Externes)  

 Dra. Àngels Galiana Saura (Responsable del Doctorat)  

 Dr. Alfonso González Bondia (Responsable de Cooperació)  

 Dr. Jordi Jaria Manzano  

 Dra. Maria Marquès i Banqué (Directora de la Clínica Jurídica Ambiental) 

 Dr. Victor M. Merino Sancho  

 Dra. Anna Pallarès Serrano 

 Sra. Mercè Figueras Saludes (Secretària)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Des de 2013, han participat com a convidats a les reunions del Consell de Direcció del CEDAT el Dr. Santiago Castellà Sorribas, el Dr. Víctor Merino Sancho, el Dr. Endrius Cocciolo 
i el Dr. Antonio Cardesa. Des de març de 2014 també hi ha participat com a convidat el Dr. Mario Ruiz.  
 
A partir del dia 6 de juny de 2016 i, per aprovació del Consell de Direcció del CEDAT, van incorporar-se al Consell de Direcció del CEDAT els fins aleshores cinc convidats 
permanents: el Dr. Santiago José Castellà, el Dr. Victor Manuel Merino, el Dr. Mario Ruiz, el Dr. Antonio Cardesa-Salzmann i el Dr. Endrius Cocciolo. 
 
Durant l'any 2017, el Consell de Direcció del CEDAT s'ha reunit en tres ocasions, en les següents dates: 15/03/2017, 04/10/2017 i 20/11/2017. 
 
 
3. Consell Assessor  

 
El Conveni de creació del CEDAT i el seu Reglament preveuen la creació d’un Consell Assessor. El seu desplegament no s’ha materizalitzat, ateses les dificultats pressupostàries 
per fer front a les seves despeses. 
 

 
4. Comissió de Seguiment 

 
El Conveni de creació del CEDAT preveu la constitució d’una Comissió de seguiment. La Comissió de seguiment es va constituir el 9 de febrer de 2010. La seva composició va ser 
modificada per l’Addenda al Conveni de creació, signada el 15 de novembre de 2011. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. ORGANITZACIÓ 

 
1. Personal 

 
1.1. Investigadors del CEDAT 
 
 

Personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili 
 
Àrea de Dret internacional públic i Relacions Internacionals, Departament de Dret Públic: 
 

 Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic d’Universitat 
 Dr. Santiago José Castellà Surribas, Titular d’Universitat 
 Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, Titular d’Universitat 
 Dra. Susana Borràs Pentinat, Professora Agregada 
 Dr. Antonio Cardesa-Salzmann, Investigador, Contracte Juan de la Cierva (Baixa com a PDI de la URV amb data: 30/09/2016) 

 
Àrea de Dret Penal, Departament de Dret Públic: 
 

 Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic d’Universitat 
 Dra. Maria Marquès Banqué, Professora Col·laboradora Permanent 
 Dra. Núria Torres Rosell, Professora Agregada interina 

 
Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic: 
 

 Dr. Jaume Vernet Llobet, Catedràtic d’Universitat (Serveis Especials), Associat 
 Dr. Jordi Barrat Esteve, Titular d’Universitat 
 Dr. Jordi Jaria Manzano, Professor Agregat Serra Hunter 
 Dra. Laura Roman Martín,  Titular d’Universitat 
 Dra. Neus Oliveras Jané, Titular d’Escola Universitària 

 
Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic: 

 
 Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Titular d’Universitat  
 Dra. Lucía Casado Casado, Titular d’Universitat 
 Dr. Endrius Cocciolo, Professor agregat interí 
 Dra. Anna Pallarès Serrano, Professora agregada  
 Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, Professor Associat  
 Dr. Adolf Barceló Barceló, Professor Ad Honorem 
 Dra. Aitana de la Varga Pastor, Professora Agregada interina 
 Dra. Marina Rodríguez Beas, Personal Investigador d’Accés al SECTI 

 
Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic: 
 

 Dr. Mario Ruiz Sanz, Titular d’Universitat 
 Dra. Àngels Galiana Saura, Professora Agregada 
 Dr. Víctor Merino, Lector 

 



 

 

 

 
Àrea d’Història del Dret i de les Institucions, Departament de Dret Públic: 
 

 Dr. Antoni Maria Jordà Fernández, Catedràtic d’Universitat 
 
 
Investigadors externs a la URV 
 
Universitat de Barcelona 
 

 Dra. Mar Campins Eritja, Titular d’Universitat de Dret internacional públic i relacions internacionals 
 Dra. Laura Huici Sancho, Titular d’Universitat de Dret internacional públic i relacions internacionals 
 Dr. Xavier Fernández Pons, Titular d’Universitat de Dret internacional públic i relacions internacionals 

 
Universidad del País Vasco 
 

 Dra. Blanca Lozano Cutanda, Catedràtica de Dret Administratiu 
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 

 Dr. Joan Baucells Lladós, Titular d’Universitat de Dret Penal  
 Dra. Judith Gifreu Font, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 
 Dra. Marta Franch Saguer, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 
 Dra. Isabel Pont Castejón, Titular d’Universitat de Dret Administratiu  

 
Universitat Jaume I de Castelló 
 

 Dr. José Luís Blasco Díaz, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 
 
Universidad de Granada 
 

 Dra. Teresa Fajardo del Castillo, Titular d’Universitat de Dret Internacional Públic 
 
Universidad de Cádiz 
 

 Dra. Esther Hava García, Titular d’Universitat de Dret Penal  
 
Universidad de Murcia 
 

 Dr. Santiago Manuel Álvarez Carreño, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 
 
Universidade de Santiago de Compostela 
 

 Dra. Alba Nogueira López, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 
 
 
Universitat de València 
 

 Dr. Albert Noguera Fernández, Ajudant Doctor de Dret Constitucional 



 

 

 

 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:  
 

 Dr. Fernando Garcia Rubio, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 
 
University of Strathclyde: 
 

 Dr. Antonio Cardesa Salzman, Lecturer in EU Environmental Law (des del 19 d’octubre de 2016) 
 
 
1.2. Equip Tècnic del CEDAT 
 

 Sra. Mercè Figueras Saludes, Tècnica de Suport a la Recerca, Grup III. 
 Sra. Natàlia Riesenbeck Centellas, Tècnica de Suport a la Docència Informatitzada. 
 Sr. Jordi Serra Calvó, Tècnic de Suport a la Recerca, Grup I.  
 Contractat per un període de 2 anys en el marc del pojecte Ayudas para la Promoción del Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+I (PEJ-2014-A-44826) 

del Ministeri d’economia i competitivitat. Data d’incorporació: 01/02/2016. 
 
 

1.3. Becaris 
 
Becaris d’investigació URV 

 
a) Contractes postdoctorals: 
 

 Dra. Marina Rodríguez Beas. Personal Investigador d’Accés al SECTI. Data D’incorporació 10/07/2014. 
 Dra. Isabel Vilaseca Boixareu. Beca  Postdoctoral de la Fundació Josep Irla. Data d’incorporació: 18/09/2017. Data finalització: 17/09/2018. 

 
b) Becaris predoctorals: 
 

 Thays Ricarte Lopes (Beca FI-2014, Generalitat de Catalunya). Data d’incorporació: 01/04/2014. Data de finalització: 31/03/2017. 
 Daniel Iglesias Márquez (Beca FPU2012). Data incorporació: 15/04/2013. Data de finalització: 14/03/2017. 
 Stephanie Ascencio Serrato (Beca Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Gobierno de México). Data d’incorporació: 01/09/2014). 
 Jeronimo Basilio Sao Mateus (Beca FPI Ministerio de Ciencia e Innovación). Data d’incorporació: 01/09/2015. 
 Itzel Ramos Olivares (Beca Predoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Gobierno de México). Data d’incorporació: 01/09/2015. 
 Antoni Gifreu Font (Beca Programa Marti Franquès d’Ajuts a la Investigació). Data d’incorporació: 01/01/2016. Data de finalització: 30/07/2017. 
 Marcos de Armenteras Cabot. Beca Programa Marti Franquès d’Ajuts a la Investigació. Data incorporació: 01/03/2017. Data de finalització: 28/02/2019. 
 Gastón Alejandro Médici Colombo. Beca Programa Marti Franquès d’Ajuts a la Investigació (COFUND 2017). Data d’incorporació: 10/11/2017. Data Finalització: 09/11/2020. 

 
c) Becaris de projecte: 
 

 Durant l’any 2017, el CEDAT no ha tingut becaris de projecte. 
 

 
d) Becaris Erasmus en pràctiques 
 

 Durant l’any 2017, el CEDAT no ha tingut alumnes becaris d’Erasmus en pràctiques. 
 
 

http://www.cedat.cat/ca/qui_som/membres/Daniel-Iglesias.php


 

 

 

 
Becaris de pràctiques externes al CEDAT: 

 
Durant el curs 2016-17, al CEDAT li han estat assignats tres alumnes del Grau de Dret per a la realització de pràctiques externes (durada: 135 hores): 

 Sr. José Carlos Martín Bermudo : Data d’incorporació: 01/11/2016. Data de finalització: 31/01/2017. 
 Sr. Christian Cabezas Fernández : Data d’incorporació: 01/02/2017. Data de finalització: 30/05/2017. 
 Sra. Clara Esteve Jordà: Data d’incorporació: 01/02/2017. Data de finalització: 30/05/2017. 
 Sra. Carla Díaz García: Data d’incorporació: 01/02/2017. Data finalització: 30/05/2017. 

 
I tres alumnes del Màster Universitari en Dret Ambiental (durada: 270 hores): 
 

 Sr. Paulo César Delgado Neyra : Data d’incorporació: 15/02/2017. Data de finalització: 15/06/2017.  
 Sra. Lucía Araceli Pachas Mooore. Data d’incorporació: 01/12/2016. Data finalització : 30/06/2017 (durada 160 hores). 
 Sra. Lucía Araceli Pachas Mooore. Data d’incorporació: 23/10/2017. Data finalització : 31/07/2018 (durada 160 hores). 

 
1.4. Passanties i estades de recerca 
 

 La Sra. Liliana Galdámez Zelada, professora i investigadora de la Facultat de Dret de la Universidad de Chile, va exposar els resultats del seu projecte d’investigació 
Fondecyt, d’iniciació Nº 11140270, titulat “Estudio sobre los derechos y obligaciones que reconoce y asume el Estado chileno en materia ambiental desde una perspectiva 
constitucional”. L’activitat es va dur a terme el dia 2 de febrer de 2017. Hi varen assistir estudiants, investigadors i acadèmics del CEDAT i  de la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la  Universitat. Va impartir la ponència titulada:  “Derechos y obligaciones ambientales en el contexto constitucional chileno”. 

 La Sra. Rosângela Lunardelli Cavallazi,  professora de la  Universidade Federal do Rio de Janeiro, va realizar una estada de recerca al CEDAT,  des del dia 26 al 28 de juny 
de 2017, participant en diverses reunions científiques amb els investigadors del CEDAT.  

 La Sra. Sara Sisteró Ródenas, doctoranda de la Universitat  Jaume I de Castelló, va realitzar  una estada d’investigació predoctoral en el nostre centre, des del dia 21 de 
juny al 6 d’octubre de 2017. El tema a estudiar va ser “La regulación del riesgo y la innovación”, en el marc del projecte doctoral titulat “Las relaciones de la información entre 
la administración y el ciudadano”. 

 El Sr. Esteban Morelle i Hungría va realizar una estada d’investigació predoctoral al CEDAT, des del dia 18 al 27 de setembre de 2017. L’objectiu de l’estada va ser el 
desenvolupament de tasques de recerca, aprofitant els recursos disponibles i les bases documentals del CEDAT per tal d’aprofundir en la normativa i bibliografía de 
referència per finalitzar amb un article d’investigació per a la Revista Catalana de Dret Ambiental. Amb el títol “Anàlisi jurídicopenal de la protecció de la posidònica oceànica 
de la mediterrània” es pretén aprofundir, d’una banda, a l’actual sistema jurídic de protecció penal establert al nostre sistema de justícia penal i, de l’altre, realitzar una 
comparativa en relació amb les diferents proteccions autonòmiques. 

 
1.5. Investigadors convidats 
 

 El professor Dr. Raphael J. Heffron, Jean Monnet Professor i  Professor in Energy and Natural Resources Law & Policy at the Energy and Natural Resources Law Institute at 
Queen Mary University of London, i el professor Dr. Darren McCauley, de l’School of Geography & Sustainable Development de la University of St. Andrews van ser 
convidats pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Van impartir el Seminari titulat: Seminario: “Energy Justice: Beyond Climate and Environmental Justice”, 
celebrat el dia 5 d’abril de 2017, al Campus Catalunya ,URV.  

 

 
2. Seu i adreces de contacte 

 
La seu del CEDAT està ubicada a la Facultat de Ciències Jurídiques (Campus Catalunya), Av. Catalunya, 35 de Tarragona (Despatx 104 i 19 bis, 2ona planta). 

L’adreça de correu electrònic del cedat és: cedat@urv.cat 

L’adreça comuna dels becaris del CEDAT és: becaris.cedat@urv.cat 
El gener de 2012 es va crear una pàgina de Facebook i Twitter del CEDAT. Aquests en són els enllaços: 
http://www.facebook.com/pages/CEDAT-Centro-de-Estudios-en-Derecho-Ambiental-de-Tarragona/348465681848718?ref=ts 
https://twitter.com/cedaturv 

mailto:cedat@urv.cat
mailto:becaris.cedat@urv.cat
http://www.facebook.com/pages/CEDAT-Centro-de-Estudios-en-Derecho-Ambiental-de-Tarragona/348465681848718?ref=ts
https://twitter.com/cedaturv


 

 

 

 

3. Comunicació 

 
3.1. Registre de la Marca CEDAT 
 

El CEDAT disposa del Certificat de registre i la protecció per a tota la Unió Europea de la marca CEDAT en les categories d’educació, 
serveis científics i tecnològics, i publicacions i papereria (Núm: 008758691). 
 
3.2. Pàgina Web 

 
El 2008 es va crear la pàgina web del CEDAT i es va adquirir el domini cedat.cat. L’adreça del web és: www.cedat.cat. Durant l’any 2017 
s’han rebut 10.167 visites des de 141 països. 
 
Durant el 2010 es va construir l’intranet del CEDAT així com el web de la Revista Catalana de Dret Ambiental, www.rcda.cat.  

Al darrer trimestre de l’any 2016 s’ha iniciat el procés de migració de la Revista Catalana de Dret Ambiental al servidor de Revistes URV, que 
gestiona el Servei de Publicacions de la Universitat, per tal de millorar la seguretat i l’estabilitat de l’entorn informàtic de la Revista. Aquest 
procés ha finalitzat a principis del 2017 i la nova pàgina web és: http://revistes.urv.cat/index.php/rcda. El domini antic (www.rcda.cat) ha estat 
redireccionat al nou, així que es pot accedir a la Revista mitjançant les dues vies. 
 
3.3. Butlletí electrònic 
 

El butlletí del CEDAT és mensual i surt el dia 15 de cada mes, onze cops a l’any, perquè el mes d’agost no es publica. El butlletí inclou 
novetats normatives, notícies, jurisprudència, i una agenda amb convocatòries de Seminaris, Jornades, etc. S’edita en llengua catalana i 
castellana. Es distribueix de manera gratuïta mitjançant subscripció. Durant l’any 2017 s’han publicat els butlletins nº 85 al nº 95.   
 
Els butlletins es poden consultar a http://cedat.cat/butlleti/index.php 
 
3.4. Impacte en els mitjans de comunicació i xarxes socials 
 

El CEDAT ha aparegut en els següents mitjans de comunicació durant l’any 2017: 
 

 Diari digital de la URV dia 13 de maig de 2017. La setmana del 8 al 12 de maig es va celebrar l’ International Staff Week, sobre las buenas prácticas en la 
internacionalización global (3era edició). Es va dedicar a: “Best practices in comprehensive internationalization”. És una acció formadora de la URV, ja consolidada, per a 
professionals de la internacionalització de les universitats. Hi van participar persones de procedencia i amb experiències molt diverses: de Lituania, Suissa, Japó, Gran 
Bretanya, Noruega, Suecia, Colomvia, letonia, i Catalunya, Els participants presenten i intercancien experiències de bones pràctiques experimentades en els seus centres. 
Així de la URV hi va intervenir diversos professors presentant diverses experiències entre ells la Susana Borràs, membre del CEDAT. 
 

 Diari digital de la URV dia 17 de maig de 2017. Justícia i canvi climàtic centren la segona edició del col·loqui internacional de Dret 
Ambiental. La trobada reuneix experts i investigadors. Dies 18 i 19 de maig de 2017. El segon col·loqui internacional de Dret Ambiental de 
Tarragona està organitzat conjuntament pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT-URV) i l’Associació d’Alumnes i 
Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT). El CEDAT té com a objectiu generar i socialitzar el coneixement en el camp de la 
legislació ambiental i s’ha convertit en el punt de referència d’aquesta disciplina a Espanya i Europa.  
 
L’AAEDAT és una associació fundada el 2009 per alumnes i exalumnes en Dret Ambiental a la URV que organitza activitats dins de la 
comunitat universitària per promoure els valors ambientals i socials i crear espais per al debat, la reflexió i l’inercanvi amb altres 
universitats i grups d’investigació. 
 

http://www.cedat.cat/
http://www.rcda.cat/
http://revistes.urv.cat/index.php/rcda
http://www.rcda.cat/
http://cedat.cat/butlleti/index.php


 

 

 

 
 
 

 Diari digital de la URV dia 30 de maig de 2017. El Dr. Gonzalo Quintero, acadèmic corresponent de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Gonzalo 
Quintero, catedràtic de Dret Penal de la URV, ha estat nomenat acadèmic corresponent de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación per la Junta General 
de l’Acadèmia del passat 22 de maig. L’acadèmia, els orígens de la quan es remunten a 1730, té com a finalitats la investigació i la pràctica del Dret i les seves ciències 
auxiliars, i la contribució a les reformes i el procés de legislació. Gonzalo Quintero ha estat proposat per dos membres de número de la institució que n’ha aprovat el seu 
ingrés.  
 

 Diari digital de la URV dia 21 de juny de 2017. La Dra. Maria Marquès, professora de la Facultat de Ciències Jurídiques, analitza les estratègies contra el crim ambiental 
transnacional a la National University of Singapore. El dia 14 de juny va impartir un seminari de recerca a la National University of Singapore, a la capital d’aquest país, que 
es va centrar en l’anàlisi de les estratègies plantejades internacionalment per fer front al crim ambiental transnacional: The harmonization of national legal frameworks as a 
strategy to address transnational organized environmental crime. En particular, va tractar la viabilitat de l’harmonització de marcs legals i de sancions penals a nivell global, a 
partir dels resultats obtinguts fins ara en aquesta matèria a la Unió Europea.  
 
El seminari estava adreçat als investigadors de l’Asian-Pacific 
Centre for Environmental Law de la National University of 
Singapore. Hi van participar, així mateix, investigadors del 
Centre de Dret Internacional i de la Facultat d’Economia 
d’aquesta universitat, així com representants de la China Asean 
Business Association, WWF- Singapore i de la institució pública 
ACRES (Animal Concerns Research and Education Society).  
 
Va ser convidada a impartir el seminari dins l’estada de recerca 
que fa a l’Asian-Pacific Centre for Environmental Law. L’estada 
té com a objecte l’anàlisi de les estratègies en materia de crim 
ambiental transnacional desenvolupades en el marc de 
l’Associació de Nacions del Sud-Est Asiàtic (ASEAN). Una de 
les finalitats d’aquesta línia de recerca és la participació en els 
treballs sobre la viabilitat d’un nou protocol a la Convenció de 
Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada 
Transnacional, desenvolupats per la Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime, amb seu a Ginebra.  
 
La recerca desenvolupada forma part, així mateix, del projecte 
de recerca La Constitución Climática Global, concedit en el 
marc del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia del  
 
Ministerio de Economía y Competitividad. L’estada de recerca de Maria Marquès, professora del Departament de Dret Públic, membre del grup de recerca de la URV 
Territori, Ciutadania i Sostenibilitat i investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), a l’Asian-Pacific Centre for Environmental Law, ha estat 
possible gràcies a la relació que mantenen els dos centres a través de la IUCN Academy of Environmental Law (IUCNAEL). L’Acadèmia de Dret Ambiental de la IUCN és 
una xarxa internacional que aplega professors de Dret Ambiental de més de 200 institucions d’educació superior d’arreu del món. El CEDAT va organitzar-ne el 12è 
Col.loqui anual, que va tenir lloc a la URV ara fa tres anys amb el lema “Energy for a Fair Society on a Safe Planet”. Maria Marquès és copresidenta del Teaching and 
Capacity Building Committee d’aquesta xarxa des de l’any 2010. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 Diari digital de la URV dia 10 de juliol de 2017. La universitat premia sis projectes de 
recerca pel seu impacte social. El consell Social de la URV ha convocat la primera edició 
dels premis a l’impacte social de la recerca en què s’han presentat 28 propostes. El grup 
de recerca Territori, Ciutadania i Sostinibilitat, dirigit pel Dr. Antoni Pigrau ha estat 
guanyador del Premi, en la modalitat ex ente del treball titulat: “Empreses i Drets 
Humans”, per afavorir que les empreses desenvolupin les seves activitats econòmiques 
amb respecte als drets humans i al medi ambient, en qualsevol lloc on operin.  
 

 Diari digital de la URV dia 10 de juliol de 2017. S’analitzen els reptes mediambientals en 
el Seminari titulat “Diálogo Ambiental, constitucional e Internacional”. Durant aquest 
seminari internacional es va signar un conveni amb la Universidad Brasileña de Marilia. 
El seminari titulat: “Estado de Direito Socioambiental -O encontro de Soluções para as 
crises climáticas, sociais y jurídicas”, es va fer a la URV per segon any consecutiu. Va 
ser fruit de la col·laboració entre els investigadors del CEDAT de la URV i la Universidad 
de Fortaleza (Brasil). El seminari va tenir lloc els dies 28 i 29 de juny, al campus 
Catalunya. Hi van participar més de 40 persones procedents de diferents parts de Brasil, 
Perú. Portugal, Mèxic i Espanya. Es van analitzar diferents reptes en els quals d’enfronta 
el dret ambiental en el context de la crisis civilitzatoria. Es van presentar 23 articles, 
d’autors provinents d’estats brasilenys: Sao Paulo (1), Río de Janeiro (3), Ceará (6), 
Tocantins (1) Amazonas (1), Minas Gerais (1), Mato Grosso (1) y de otros países como 
Portugal (2) y España (5). Aquest any en  el marc del congrés es va signar un conveni 
marc de collabioració amb la Universidade de Marília (UNIMA) aprofitant  
la visista del seu rector, Márcio Mezquita. A l’acte hi va assistir la Sra. Mar Gutiérrez-Colon, vicerectora d’internacionalització i el Dr Antoni Pigrau, Degà de la Facultat de 
Ciències Jurídiques i Director del CEDAT. La Universitat de Marília imparteix 23 cursos de grau i més de trenta cursos de postgrau en diferents àmbits.  
 
En total té sis mil estudiants i la seva Facultat de Dret compta amb cursos de màster, doctorat i postdoctorat. La voluntat és fer possible la mobilitat de professorat i 
estudiants brasilenys cap a la URV. La trobada va comptar amb el suport de la URV, del CEDAT, l’Instituto de Ciencias Jurídicas-Políticas de la Universidad de Lisboa, la 
Escuela Superior de Magistratura tocantinense, Capas, unifor, el Consejo Nacional de Pesquisa y Post-Graduação (CONPEDI), el Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno, la Unión Europea y la editorial Lumen Iuris. 
 

 Diari digital de la URV dia 12 de juliol de 2017. El Dr. Endrius Cocciolo, Professor del Departament de Dret  Públic, investigador  del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona (CEDAT), ha sigut nomentat membre del Comité de Investigación de la Academia de Derecho Ambiental de la International Union for Conservation of Nature 
(IUCN). La IUCN fundada l’any 1948 és la red ambiental de caràcter internacional més extensa i antiga del Món. Té la seu a Gland, Suissa, la IUCN reuneix 
governs,organitzacions internacions, organitzacions no governamentals, comunitats locals i empreses privades per a dur a terme investigacions i treballs de camp que 
desarrollin solucions per als reptes ambientals més urgents. Actualment la IUCN, Academy of Environmental Law està formada per més de 180 universitats de 57 països. 
Això suposa la interacció de més de 800 professors i alumnes de Dret Ambiental per intercanviar coneixements, experiències i recursos. A través del CEDAT la URV és 
membre de l’academia des de 2009. El Comité d’Investigació de l’Academia de Derecho Ambiental de la IUCN està integrat per 7 membres nomenats entre representants de 
Facultats de Dret i Institucions compromeses amb l'avanç del dret ambiental. La funció del Comitè és promoure la cooperació internacional entre les institucions que 
pertanyen a l'Acadèmia, generant noves propostes d'investigacions, organitzant congressos, assegurant la qualitat de la recerca així com fomentant les publicació i la 
disseminació dels resultats de les investigacions realitzades. 

 
 
 
 

 



 

 

 

4. Fons bibliogràfic 

 
Entre els anys 1993 i 2016, la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha adquirit documents en matèria de medi ambient per un import aproximat de 128.000 € a través del 
pressupost ordinari, diversos projectes de recerca, d’un ajut de la CIRIT (1994) i de quatre ajuts específics: PIR (2003), PEIR (2004), PEIR (2005) i PEIR (2007). Això inclou un fons 
de més de 3.000 volums, aproximadament, i 31 publicacions periòdiques en paper a més d’altres revistes jurídiques electròniques. 
 
A través del CBUC, el CEDAT té accés a més de 300 revistes relatives al medi ambient, en tots els seus aspectes, en format electronic, disponibles en les bases de dades Lexis-
Nexis, Ecoiuris, Iustel, i Ecolegis; els portals de revistes electròniques JSTORI, JSTORII, Taylor&Francis i Scopus i els Llibres-e Oxford Referencie Online i Springer.  
 
Des del 2010 el fons de llibres juntament amb altres documents afins procedents de la Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria ocupen un espai singular al CRAI del Campus 
Catalunya. 
 
 
 
 

 



 

 

 

III. RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
1. Trobades institucionals 

 
Durant el 2017, es poden destacar les següents trobades institucionals: 
 

 El dia 9 de febrer de 2017, el Dr. Pigrau i la Dra. Lucía Casado es van reunir amb la Sra. Mercè Rius Serra, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i el Salvador Samitier, director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (integrada en el mateix 
Departament). Es va presentar un esquema de proposta per a l’organització conjunta (entre el CEDAT i el Departament de Territori i Sostenibilitat) d’un Congrés sobre canvi 
climàtic, que els hi va semblar molt bé i van comentar que estaven disposats a col·laborar des del Departament de Territori i Sostenibilitat.  

 El dia 24 de febrer de 2017, es va reunir el jurat del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental 2016. El jurat estava format pel Dr. Antoni 
Pigrau, el Dr. Francesc Xavier Forcadell, la Dra. Mar Campins, la Dra. Alba Nogueira i la Dra. Lucía Casado. Les tesis guanyadores del Premi van ser, en la modalitat 1, la 
tesi presentada per la Dra. Beatriz Irene Felipe Pérez, amb el títol “Las migraciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho internacional”, dirigida per la Dra. 
Susana Borràs Pentinat i defensada a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. I, en la modalitat 2, la tesi presentada pel Dr. José Miguel García 
Asensio, amb el títol “Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales en España”, dirigida pel Dr. Fernando López Ramón i  defensada a la Facultat de Dret de la 
Universidad de Zaragoza. 

 El dia 29 de maig de 2017, el Dr. Pigrau i la Dra. Lucía casado es van reunir amb la Sra. Mercè Rius Serra, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i el Salvador Samitier, director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (integrada en el mateix 
Departament). En aquesta reunió es va parlar de diferents aspectes relacionats amb la futura organització d’un Congrés sobre canvi climàtic des d’una perspectiva 
predominantment jurídica. 

 El dia 28 de setembre de 2017, el Dr. Pigrau es va reunir el Sr. Salvador Samitier, director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tractar diferents aspectes relacionats 
amb l’organització de l’esmentat Congrés de canvi climàtic. 

 El dia 20 de setembre de 2017, el Dr. Pigrau i la Dra. Susana Borràs  van assistir a la reunió de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la Universitat de Barcelona 
(Project: 587220-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-CHAIR ), de la qual és titular la Dra. Mar Campins Eritja i, en la qual participa el CEDAT.  

 El dia 18 d’octubre de 2017, el Dr. Pigrau i la Dra. Lucía casado es van reunir amb la gerent del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, la Sra. Maria Siuraneta, amb la 
finalitat de modificar l’actual conveni URV-COAMB i,  afegir noves vies de col·laboració. En particular, es va convenir el següent:  
 

 El compromís del CEDAT de finançar anualment dos ajuts de matrícula per a cursar el MUDA a llicenciats o graduats en Ciències Ambientals que estiguin 
adherits o col·legiats al COAM. La quantitat d’aquests ajuts resta subjecta a les disponibilitats pressupostàries. 

 El compromís del COAMB d’oferir anualment, en la seu de Barcelona, una plaça per a la realització de les pràctiques externes que es realitzen en el marc del 
Màster Universitari en Dret Ambiental. Preferiblement, aquesta plaça s’assignarà a un estudiant provinent del estudis de Ciències Ambientals, qui realitzarà les 
seves pràctiques sota la supervisió i assessorament de la Comissió de Dret Ambiental. A banda, també va assumir el compromís de fer difusió del Congrés de 
canvi climàtic del mes de gener de 2018. 
 

 El dia 7 de novembre de 2017, el Dr. Antoni Pigrau es va reunir a l’Ajuntament de Tarragona amb el Sr. Òscar Bru, el Sr. Jaume Mestre i la Sra. Mariló García, tots tres del 
Servei d’Assessorament i Fiscalització de la Gestió Econòmica, i el Sr. Josep Maria Badia, cap del gabinet d’alcaldia, per tractar diferents temes relacionats amb l’addenda 
del Conveni marc de coordinació, col·laboració i cooperació amb l’Ajuntament de Tarragona relatiu a la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere 
Lloret, signat per la URV i l’Ajuntament de Tarragona el 27 de juny de 2017.  

 
 
2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT  

 
Durant el 2017, el CEDAT ha impulsat la signatura dels següents Convenis de col.laboració relatius als estudis de Dret Ambiental o a les activitats del Centre:  
 

 Conveni Marc de coordinació, col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona relatiu a la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT). Signat el dia 27 de juny de 2017.  
 
 



 

 

 

 Conveni Marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Marilia-UNIMAR. Signat el  dia 29 de juny de 2017. 
 Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i Serveis d’incineració de residus sòlids urbans, S.A (SIRUSA), relatiu al Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona i la 

Càtedra d’Estudis Jurídics locals. Signat el dia 1 de juliol de 2017. 
 Conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili en temes de dret ambiental. Signat el dia 12 de desembre de 2017.  
 Addenda II al Conveni marc de coordinació, col·laboració i cooperació entre la Universitat Robira i Virgili i l’Ajuntament de Tarragona relatiu a la Càtedra d’Estudis de dret 

Ambiental de arragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT). Signat el dia 19 de desembre de 2017. 
 
 
3. Altres 

 
Afiliació a la IUCN Academy of Environmental Law 

 
A proposta del CEDAT, el Consell de Govern de la URV, en la seva sessió de 18 de desembre de 2008, va acordar sol·licitar l’afiliació de la Universitat a la IUCN Academy of 
Environmental Law (http://www.iucnael.org). La IUCN va confirmar l’admissió de la URV el 27 de gener de 2009. 
 
L'Acadèmia és una xarxa internacional dels departaments jurídics de les universitats i de les facultats de dret que es dediquen a l'ensenyament del dret ambiental i la recerca. Té una 
Secretaria a nivell mundial localitzada per la Facultat de Dret de la Universitat d'Ottawa. Compta amb l'adhesió de 152 universitats i centres de recerca de tot el món i amb la 
participació de més de 500 professors de dret ambiental. 
 
Per a ser admesa, una Universitat ha d’acreditar: 
 
(1) Tenir un o més professors de Dret, membres permanents del seu departament de dret, l'escola o facultat, especialitzats en l'ensenyament d'una o més matèries de dret ambiental; 
(2) Ensenyar, de forma regular, dos o més de les següents matèries: Dret ambiental nacional, subestatal o estatal, Dret Ambiental Comparat, Dret Ambiental Internacional, o d'altres 
temes d'interès en el dret ambiental; 
(3) Tenir un o més professors que hagin publicat a una revista de dret ambiental articles o llibres sobre dret ambiental; 
(4) El compromís de donar suport a la participació d'un o més dels seus especialistes en dret ambiental en la recerca en col•laboració i en el foment del reforçament de l'Acadèmia. 
 

http://www.iucnael.org/


 

 

 

 
La Dra. Maria Marquès i Banqué és membre i copresidenta del Teaching and Capacity Building Committee de la IUCN Academy of Environmental Law. 
 
El CEDAT ha assumit l’elaboració dels informes relatius a Espanya que es publiquen a l’IUCN Academy of Environmental Law e-Journal (http://www.iucnael.org/en/e-journal/about-
the-ejournal). D’altra banda la IUCNAEL participa en el Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Ambiental a través de dos dels seus membres. 
 
En el Col·loqui Anual de la IUCNAEL celebrat a Sudàfrica el mes de juliol de 2011 es va designar la Universitat Rovira i Virgili com a seu de l’edició del Congrés anual de l’IUCNEAL 
corresponent a l’any 2014. El CEDAT va organitzar el 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium a la URV, sobre el tema Energy for a Fair Society on a Safe Planet, des 
del dia 30 de juny fins al 4 de juliol de 2014 (http://www.iucnael2014.cat). 
 
Des de finals de 2016 el CEDAT ha asumit la gestió de la web en Castellà de la IUCNAEL. 
 
 
Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal 

 
Des de 2010, el CEDAT és una centre associat al Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal. 
 
 
Observatorio de Políticas Ambientales 

 
El 2012 es formalitzà la participació del CEDAT a l’Observatorio de Políticas Ambientales. Dos membres del CEDAT, la doctora Lucía Casado i el Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, 
es van integrar al Grup de Treball de l’Observatori coordinat pel Dr. Fernando López Ramon, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza. 
 
Aquest Observatori és un projecte de recerca permanent integrat actualment per 47 professors de 30 universitats diferents, que realitza anàlisis anuals independents de les polítiques 
ambientals de les comunitats autònomes i dels ens locals en el seu context estatal, comparat, europeu i internacional. 
 
Fruit d’aquesta tasca de recerca, cada any es publiquen (inicialment, per l’editorial Thomsom-Aranzadi, i, des de 2016, pel CIEMAT-CIEDA) els estudis realitzats en el marc de 
l’Observatori. Fins ara ja s’han publicat els estudis corresponents al període 1978-2006 i a les anualitats 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. 
Col·laboren amb l’Observatori el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, i el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA), que depèn 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. També presta el seu suport a l’Observatori per a l’organització material, la Fundación Ecología y Desarrollo. 
 
En el marc d’aquest Grup de Treball, els professors Lucía Casado i Josep Ramon Fuentes s’encarreguen, des de 2012, de l’elaboració d’un informe anual sobre l’actuació de 
l’Administració local en matèria de protecció del medi ambient. En 2017, s’ha incorporat també la Dra. Aitana de la Varga, assumint l’encàrrec d’elaborar un informe anual sobre el 
règim jurídic de protecció del sòl. 
 
 
Premi científic en homenatge al Professor Josep Miquel Prats Canut 

 
Josep Miquel Prats Canut, catedràtic de dret penal de la Universitat Rovira i Virgili fins a la seva mort el 2003, va ser un dels impulsors principals del que avui és el CEDAT. En els 
primers anys de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, el professor Prats, juntament amb altres col·legues de l'equip directiu inicial, com els professors 
Jaume Vernet i Antoni Pigrau, va impulsar l'estratègia d'especialització en aquest àmbit del coneixement, la qual cosa constituïa una novetat en les facultats de dret espanyoles. 
 
Des d'aleshores, l'activitat en relació amb el dret ambiental en la Facultat no ha parat de créixer, tant en el camp de la recerca, com en el de la docència, amb el protagonisme 
destacat del Màster en dret ambiental, que va començar a impartir-se fa més d'una dècada, així com en el de la tercera missió, amb diferents línies de desplegament. Els membres 
del CEDAT han conservat sempre a la memòria el record de qui va ser un dels seus impulsors inicials i, per això, han acollit molt favorablement la iniciativa de la Diputació de 
Barcelona per a la creació del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental, la primera edició del qual es va convocar a finals de 2015 en relació amb les 
tesis defensades durant el curs 2014-2015. 
 
 

http://www.iucnael.org/en/e-journal/about-the-ejournal
http://www.iucnael.org/en/e-journal/about-the-ejournal
http://www.iucnael2014.cat/


 

 

 

D'aquesta manera, la memòria del Professor Prats Canut s'uneix a la promoció de l'excel·lència en la recerca en aquest terreny, amb l'objectiu de distingir a aquells investigadors 
novells la tesi doctoral dels quals, en l'àmbit del dret ambiental, constitueixi una aportació significativa en el desenvolupament de la disciplina en les seves diverses facetes, amb 
atenció particular a les línies de recerca prioritàries que desplega el CEDAT. Aquest Premi suposa un pas més en la consolidació del CEDAT com a institució acadèmica de 
referència en l'àmbit del dret ambiental, al mateix temps que un estímul per als investigadors d'aquest àmbit en les Universitats espanyoles. 
 
En la I edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental, va obtenir el Premi la tesi presentada per Ángela María Amaya Arias, amb el títol “El 
principio de no regresión en el Derecho ambiental”, dirigida pel Dr. Antonio Embid Irujo i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Zaragoza; i l’accèssit, la tesi presentada 
per Fernando Vicente Dávila, amb el titol “Evaluación de impacto ambiental transfronteriza entre España y Portugal”, dirigida pel Dr. Gonzalo Méndez Martínez i per la Dra. Teresa 
Fidélis da Silva, i defensada a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universidad de Vigo.  
 
En data 22 de setembre de 2016, es va signar una Addenda al Conveni entre la URV i la Diputació de Barcelona per a poder convocar la II edició del Premi. En aquesta nova edició, 
el premi s’ha convocat amb una doble modalitat: modalitat 1, per a tesis ja publicades o acceptades per a la seva publicació (el premi consisteix en l’atorgament de 1.000 euros); i 
modalitat 2, per a tesis no publicades ni acceptades per a la seva publicació (el premi serà la publicació). 
 
En la II edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental, va obtenir el Premi, en la modalitat 1, la tesi presentada per Beatriz Irene Felipe Pérez, 
amb el títol “Las migraciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho internacional”, dirigida per la Dra. Susana Borràs Pentinat i defensada a la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili; i, en la modalitat 2, la tesi presentada per José Miguel García Asensio, amb e l titol “Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales en 
España”, dirigida pel Dr. Fernando López Ramón, i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Zaragoza. 
 
El dia 16 de novembre de 2017 es va fer l’acte de presentació del llibre del Dr. José Miguel García Asensio, titulat “Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales”, guanyador 
del Premi Josep Miquel Prats Canut (II edició) en la modalitat 2. A l’acte van intervenir el Dr. Antoni Pigrau, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Director del CEDAT, el Dr. 
Xavier Forcadell i Esteller, professor associat de Dret Administratiu i Coordinador General de la Diputació de Barcelona, i el Dr. Fernando López Ramon, Catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universidad de Zaragoza, i l’autor del llibre.  
 
En data 12 de desembre de 2017, es va signar una Addenda al Conveni entre la URV i la Diputació de Barcelona per a poder convocar la III edició del Premi. En aquesta nova edició, 
el premi es va tornar a convocar amb una doble modalitat: modalitat 1, per a tesis ja publicades o acceptades per a la seva publicació (el premi consisteix en l’atorgament de 1.000 
euros); i modalitat 2, per a tesis no publicades ni acceptades per a la seva publicació (el premi serà la publicació). 
 



 

 

 

IV. ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL CEDAT 

 
1. Formació 
 
1.1. Màster Universitari en Dret Ambiental 

 
El Màster en Dret ambiental es va començar a impartir, amb caràcter oficial, el curs 2006-2007, en substitució de l’antiga titulació pròpia de la URV de Graduat Superior en Dret 
Ambiental (que s’impartia des del curs 2002-2003). 
 
El Dr. Jordi Jaria va ser-ne el Coordinador els cursos 2006-2007 i 2007-2008. La Dra. Susana Borràs n’és la coordinadora des d’aleshores. 
 
El curs 2014-2015 va entrar en funcionament el nou pla d’estudis que configura el Màster Universitari en Dret Ambiental com una titulació 
on-line. 
 
El nou Màster consta de 120 crèdits ECTS, impartits en dos cursos acadèmics. La formació és a distància, a través de la plataforma virtual 
Moodle, amb la possibilitat de realitzar l'últim quadrimestre del segon curs en la modalitat presencial, amb la finalitat de potenciar al màxim el 
desenvolupament de les habilitats en el camp de la recerca en Dret ambiental, afavorint la transició dels estudis de Màster als de doctorat, 
gràcies a la possibilitat d'estar en contacte permanent amb els investigadors del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de la URV (CEDAT) i de 
l’accés a la seva biblioteca especialitzada en Dret Ambiental. 
 
El dia 12 de desembre de 2017, un Comitè d'Avaluació Externa designat per AQU Catalunya va avaluar el desenvolupament i els resultats 
d’aquest Màster. En aquest procés, la veu i l'opinió de tots els implicats en aquesta titulació va ser molt important.  
 
Per aquest motiu, en el transcurs de la visita, el Comitè d'Avaluació Externa es va reunir amb els diferents grups d'interès del màster: equip 
de direcció, professorat, estudiants, titulats i ocupadors. 
 
L’audiència publica va tenir lloc el dimarts 12 de desembre, a les 17.00 h, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya. 
 
Podeu consultar l'autoinforme per a l'acreditació a l'enllaç següent: /qualitat/informes-dacreditacio/ 
 
1.1.1. Nous Alumnes 
 
Durant el curs 2017-2018 s’ha assolit el nombre de 44 estudiants matriculats al Master Universitari en Dret Ambiental, dels qual 22 són estudiants de nou accés del curs 2017-2018. 
Per tant, s’ha assolit i superat el nombre desitjat de nous estudiants. 
 
1.1.2. Ajuts, beques i premis 
 
El Màster Universitari en Dret Ambiental es beneficia del programa de beques de postgrau de la URV, que inclou beques d’estudis i/o de mobilitat. 
 
Els alumnes del Màster poden accedir també a altres programes de beques de postgrau del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació o de l’Agència Catalana de Cooperació. 
Finalment, el Màster Universitari en Dret Ambiental pot oferir beques d’estudis gràcies al suport de diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona, materializat en convenis de 
col·laboració que gestiona el Departament de Dret Públic. 
 
Durant el curs acadèmic 2016-17, set estudiants del Màster s’han beneficiat dels ajuts CEDAT en concepte d’ajut de matrícula.  
 
 
 

http://www.fcj.urv.cat/qualitat/informes-dacreditacio/


 

 

 

A banda, dues alumnes més s’han beneficiat de l’ajut de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Josep Miquel Prats Canut d'ajuts a l'estudi del Màster universitari en dret 
ambiental de la URV. Durant aquest curs, també es va dur a terme una convocatòria de beques, en la modalitat assistent/talent, que cobria la matrícula dels estudiants de màster. El 
cost de la beca el va assumir la URV i se li va atorgar la beca a l’alumna Anna Castells Ongay.  
 
Durant el curs acadèmic 2017-18, està previst que 10 estudiants del Màster gaudeixin dels ajuts CEDAT en concepte d’ajut de matrícula (beca parcial). A banda, dues alumnes més 
s’han beneficiat de l’ajut de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Josep Miquel Prats Canut d'ajuts a l'estudi del Màster universitari en dret ambiental de la URV.  
 
 
1.1.3. Activitats del Màster 
 

1.1.3.1. Acte de cloenda i altres actes públics 
 

 Els dies 26 i 27 d’octubre de 2017 es va celebrar el Seminari “Investigacions predoctorals i postdoctorals en Dret ambiental”. L’acte es va dur a terme al Seminari 1, del 
Campus Catalunya. 
 

 El dia 16 de novembre de 2017 es va dur a terme la presentació del llibre Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales, que constitueix la publicació de la tesi doctoral 
de José Miguel García Asensio, guanyador del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental (II edició) en la modalitat 2.  

 



 

 

 

 

1.1.3.2. Activitat acadèmica 
 
1.1.3.2.1. Assignatures impartides 
 
Les assignatures que s’imparteixen a partir de l’entrada en vigor del nou pla d’estudis (2014) per al Màster (en línia) són les següents: 
 
 
Primer Curs 
 

Codi  Assignatura Crèdits 

Anual 

15675112 Metodologia i Tècniques d’Investigació jurídica 6 
Primer quadrimestre 

15675101 Fonaments de les Ciències Ambientals 6 
15675102 Economia del Medi Ambient 4 
15675103 Drets Humans i Justícia Ambiental 4 
15675104 Fonaments de Dret Públic Ambiental 4 
15675105 Dret Internacional del Medi Ambient 4 
15675106 Dret Ambiental de la Unió Europea   4 
Segon quadrimestre 

15675107 Intervenció Administrativa Ambiental   8 
15675108 Dret Ambiental Comparat   4 
15675109 Protecció de la Biodiversitat   4 
15675110 Dret Penal Ambiental   4 
15675111 Dret de l'Energia i Tecnologies Ambientals i Energètiques 8 

 
Segon curs 
 

Codi  Assignatura Crèdits 

Anual 

15675117 Seminaris 4 
Primer quadrimestre 

15675113 Dret d'Aigües i Medi Marí   6 
15675114 Prevenció i Control de la Contaminació i Gestió dels Residus 8 
15675115 Empresa i Medi Ambient 8 
15675116 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4 
Segon quadrimestre 

15675118 Clínica Jurídica Ambiental 9 
15675401 Pràctiques Externes 9 
15675301 Treball de Fi de Màster 12 
Complement de formació (anual) 

15675201 Assignatura 0: Introducció al Dret 4 

 
 
 
 



 

 

 

1.1.3.2.2. Pràctiques externes  
 
Durant el curs 2016-2017, s’han realitzat les pràctiques extracurriculars en les següents entitats: 
 

 Menéndez & Asociados Abogados, S.L. Període practiques 02/05/2017 a 31/07/2017.  
 Sca Hygiene Products, S.L. Període pràctiques 17/01/2017 a 31/08/2017. 
 Ajuntament de Tarragona. Periode de pràctiques 01/03/2017 a 30/06/2017. 

 
Durant el curs 2016-2017, s’han realitzat les pràctiques curriculars en les següents entitats: 
 

 Sca Hygiene Products, SL. Període pràctiques 03/10/2016 a 13/01/2017. 
 Fons de defensa ambiental FDA. Període pràctiques 01/12/2016 a 26/06/2017. 
 Menéndez & Asociados Abogados, S.L. Període pràctiques 30/01/2017 a 31/07/2017. 
 Novotec Consultores, S.A. Període pràctiques 02/01/2017 A 17/02/2017. 
 Universidad Nacional de Colombia. Període pràctiques 01/11/206 a 31/0/2017. 

 
1.1.3.2.3. Clínica Jurídica Ambiental  
 
Durant el curs 2016-2017, la Clínica està treballant en el següents casos: 
 
Client: GETE - Ecologistes en Acció de Catalunya 

 
S’encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la problemàtica ambiental plantejada a la desembocadura del riu Gaià i el pantà del Catllar. Des de la construcció 
d’una presa l’any 1975 per abastir d’aigua una empresa, el tram final del riu va deixar de desembocar al Mediterrani, produint greus problemes ambientals. Fruit d’aques t malestar 
han estat diverses les associacions que han denunciat la necessitat de deixar córrer el cabal a través de l’embassament o eliminar la presa. 
 
Client: SEO/Birdlife 
 
La “Campanya pels sediments del Riu Ebre”, impulsada per SEO/Birdlife, així com la Plataforma en Defensa de l'Ebre i Ecologistes en Acció, demana l'aprovació d'un Pla Integral de 
Gestió dels Sediments en la Conca del Riu Ebre. La intenció és la d'afrontar la falta d'aportació de sediments fluvials que queden retinguts en els grans embassaments del tram mitjà i 
baix de la conca, contribuint a la regressió de la línia costanera el Delta del riu Ebre i a la impossibilitat de contrarestar el fenomen de subsidència d'aquesta zona. S'encarrega a la 
Clínica Jurídica Ambiental una anàlisi del règim jurídic aplicable, tant des de l'òptica de la Unió Europea, com del dret intern, per realitzar posteriorment una valoració des de la 
perspectiva del Dret penal, amb intenció de trobar vies jurídiques d'actuació davant el problema ambiental plantejat, i fins i tot possibles responsabilitats associades. 
 
Plataforma FlixNet 
 
Són moltes les organitzacions que demanden solucions efectives per resoldre el problema de la contaminació de Flix sense saber, en moltes ocasions, quins són les vies jurídiques 
obertes i les ja definitivament tancades. La Plataforma FlixNet encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe a manera de “mapa jurídic” de la situació, en el qual s'analitzin: 1) 
les accions dutes a terme; 2) els arguments jurídics esgrimits; 3) les vies jurídiques obertes i 4) els arguments jurídics susceptibles de ser utilitzats. 
 
Ajuntament de Viladecavalls (Barcelona) 

 
Informe jurídic sobre l'adequació de les actuacions de l'Ajuntament de Viladecavalls davant les queixes veïnals per males olors en un barri emplaçat a pocs metres d'un Polígon 
Industrial. Així mateix, a uns 4.5 km del barri, s'emplaça, en el terme municipal veí de Vacarisses, el dipòsit controlat de residus de Collcardús i la planta comarcal de tractament de 
residus (fracció resta) CTR-Vallés, així com es troba molt proper a vies amb important trànsit de vehicles. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental l 'anàlisi de la normativa existent 
i de les competències legals del municipi, així com propostes d'altres actuacions administratives que eventualment puguin ser executades. Així mateix, es demana una valoració de la 
proporcionalitat, ajustament a Dret i viabilitat de les reclamacions efectuades per la plataforma veïnal. 
 
 



 

 

 

Frente de Protección de Bahías y Playas del Sur (Perú) 
 
L’organització “Frente de Protección de Bahías y Playas del Sur” (Perú) sol·licita l'elaboració d'un informe jurídic que anal itzi tècnicament i legalment si l'aprovació de l'instrument de 
gestió ambiental del projecte PROVISUR contempla totes les mesures de gestió ambiental necessàries per haver atorgat la viabilitat ambiental al projecte. PROVISUR és un projecte 
de sanejament que té com a objectiu proveir d'aigua potable i clavegueram, de manera contínua, a les poblacions de Punta Bella, Punta Negra, Sant Bartolo i Santa María, situant-se 
sobre la franja costanera d'aquests districtes del Perú. L'informe és el resultat del treball conjunt de les Clíniques Jurídiques Ambientals de la Universitat Rovira i Virgili i la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
 
Durant el curs 2017-2018, la Clínica està treballant en el següents casos: 
 
GETE - Ecologistes en Acció de Catalunya 
 
La normativa europea de residus penalitza cada vegada més la fracció rebuig per promoure les tres R (reduir, reciclar i reutilitzar). En 
aquest marc, la fracció rebuig hauria de quedar en la seva mínima expressió la qual cosa fa innecessàries instal·lacions com les de 
l'abocador de Tivissa, que estaven pensades per donar un servei de gran abast. La normativa també preveu que el servei d'un abocador 
d'aquest tipus ha de ser solament per un determinat espai territorial. S’encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre 
l'abocador de Tivissa, per tal d’establir si està complint aquesta funció o bé està rebent residus d'un abast territorial que  no li correspon 
per llei. 
 
Plataforma Aire Limpio Norte (Madrid) 
 
Realització d'un informe jurídic sobre l'abast dels incompliments de la normativa europea i altres en les instal·lacions actuals de tractament de residus en el municipi de Colmenar 
Viejo. L’informe avalua també l'adequació de l'Estratègia de Residus 2017-2024 de Madrid a la normativa vigent i als procediments previstos en la llei. 
 
Ajuntament de Viladecavalls (Barcelona) 

 
Continuació de l’informe començat el curs acadèmic 2016-2017. 
 
Fundación “OMAERE” (Província de Pastaza, Ecuador) 

 
El problema sobre el tractament de les aigües residuals domèstiques que desemboquen en els rius limítrofs a la ciutat de Puyo, Província de Pastaza, és una de les principals formes 
de contaminació de l'aigua. S’encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la situació legal relacionada amb els sistemes de prevenció i control ambiental 
existents, que tingui en compte la normativa estatal i municipal sectorial, així com els principis constitucionals ambientals, per tal d’oferir estratègies jurídiques que beneficiïn tant els 
interessos socials com els de l'entitat. Aquest cas es desenvolupa en col·laboració amb la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito. 
 
1.1.3.2.4. Acció tutorial i de coordinació  
 
Sessions de coordinació 
 
Al llarg del curs acadèmic es realitzen sessions grupals amb la coordinació del Master amb l’objectiu de poder analitzar el transcurs del curs i poder resoldre qualsevol tipus de dubte 
o incidència que pugui sorgir o atendre també qualsevol sugerimen de l’alumnat. Aquestes sessions van dirigides tant a l’ alumnat de primer, com de segon curs de Màster. 
 
Aproximadament, es celebra una sessió de coordinació cada quadrimestre a l'Aula General de Coordinació del Moodle pels estudiants del Pla d'Estudis 2014, excepte que l'alumnat o 
la coordinació del Màster estimin oportú convocar altres sessions, a més de las previstes. El calendari de les sessions de coordinació es comunica oportunament a començament de 
curs per part de la coordinació acadèmica. 
 
 
 
 



 

 

 

Tutories acadèmiques 
 
Les tutories acadèmiques es dirigeixen a atendre, informar, orientar i/o assessorar a l'alumnat del Màster, de forma individualitzada, en relació a qualsevol aspecte relacionat amb el 
pla d'estudis, activitats organitzades pel CEDAT i en tots aquells aspectes que es considerin necessaris sobre la formació acadèmica i orientació professional del alumnat. 
Aquestes tutories acadèmiques es realitzen per la Coordinació del Màster i el professorat tutor, prèvia cita concertada i a excepció dels dies que estiguin convocades les sessions de 
coordinació. Aleshores, les tutories es realitzaran un cop finalitzada la sessió de coordinació. 
 
Horari d’atenció del professorat 
 
Durant el curs acadèmic, el professorat del Màster atèn les consultes de l’alumnat en relació amb les assignatures que imparteixi cada professor/a al Màster. En aquelles 
assignatures on el professorat és extern a la Universitat, les consultes seran ateses pel/la corresponent coordinador/a de l’assignatura en qüestió. 
 
L’horari d’atenció del professorat es publica en la web del CEDAT i en el taulell d’anuncis reservat a l’alumnat del Màster, situat en el Seminari 1 del Departament de Dret Públic de la 
URV. 
 
Pla d’Acció Tutorial (PAT) 
 
L’interès per l’elaboració d’un PAT en el Màster Universitari de Dret Ambiental de la Facultat de Ciències Jurídiques neix com una necessitat per tal de donar respostes a alguns dels 
reptes que es plantegen pels seus estudiants, sobretot pels nouvinguts. 
 
L’objectiu és millorar l’atenció als estudiants, en el sentit d’introduir actuacions dirigides vers un tracte o relació més personal i individualitzada. L’atenció a les diferents fases de 
transició, en ocasions, a una nova universitat i la inserció al mercat laboral constitueixen indicadors de qualitat i competi tivitat de les universitats catalanes. Així mateix, l’alt volum 
d’alumnes procedents d’altres països que volen cursar el nostre Màster, exigeix un suport addicional d’orientació i recolzament en diversos aspectes, respecte als alumnes nacionals. 
 
El PAT aplicat als estudis de Màster planteja tot un repte innovador de la Facultat de Ciències Jurídiques, atès que no existeix a la URV una experiència prèvia que pugui donar 
resposta a les necessitats dels estudiants de Màster. 
 
A tot això, s’uneixen els reptes derivats de la creació d’un Espai Europeu d’Ensenyament Superior i d’un Espai Europeu de Recerca, així com l’adopció dels pressupostos educatius 
que porten implícits, tant en la docència com en la recerca i que requeriran a curt termini generar un sistema de recolzament a l’estudiant que el permeti convertir en el veritable 
protagonista del seu procés de formació. 
 
La figura del tutor i la seva acció coordinada dins d’un pla d’actuació col·legiada ha de convertir-se en l’element clau d’aquest sistema de recolzament. En efecte, aquestes tutories 
periòdiques i coordinades permeten implementar un procés de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat pel professorat del Màster amb la finalitat d’acompanyar i 
d’orientar a cada estudiant en tot el seu procés formatiu. 
 
1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster  
 
Els treballs de fi de màster defensats durant el curs 2016-2017 han estat els següents: 
 

 “Los Derechos de los pueblos indígenas en Bolívia a partir de la Constitución de 2009: un elemento en favor del proteccionismo ambiental ”. Data de defensa: 12/09/2017.  
 “Mecanismos de consulta a los pueblos indígenes de Colombia en relación con proyectos que afectan sus territorios o recursos naturales”. Data de defensa: 13/09/2017. 
 “El daño ambiental en la ley General del Ambiente del Perú: Análisis jurídico y propuesta de regulación”. Data de defensa: 14/09/2016 
 “La responsabilidad social corporativa en el sector textil: anàlisis desde la justícia social. La justícia ambiental y la ética empresarial”. Data de defensa: 14/09/2017. 
 “El fenómeno de la fracturación hidráulica: El marco jurídico español”. Data de defensa: 14/09/2017. 
 “Hacia una transición energética democrática: agua, energía y democracia. Data de defensa: 07/09/2017. 
 “Análisis de los desastres petroleros de la Amazonia ecuatoriana de acuerdo a la Constitución de la república del Ecuador de 2008 y su legislación vigente”. Data de 

defensa: 12/09/2017.  
 
 



 

 

 

 “El reconocimiento y la protección jurídica internacional de las migraciones climáticas: Las realidades de los pequeños estados insulares en desarrollo”. Data de defensa: 
12/09/2017. 

 “Hacia la consolidación de la teoría de los derechos de los animales”. Data de defensa: 13/09/2017.  
 “Valoración energética de los residuos: SIRUSA, ante la oportunidad de un District Heating. Data de defensa: 12/07/2017. 
 “El dominicio público portuario y la interacción con otras administraciones públicas”. Data de defensa: 12/09/2017.  
 “Ánalisis de la ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia”. Data de defensa: 19/07/2017. 
 “La protección, planificación y ordenación del medio marino en el ordenamiento jurídico: la recepción del enfoque ecosistémico”. Data de defensa: 07/09/2017. 
 “El régimen jurídico de la declaración de los parques nacionales”. Data de defensa: 12/09/2017.  
 “Marco jurídico comparado de los alimentos transgénicos: Estados Unidos y Europa”. Data de defensa: 14/09/2017. 
 “Autonomía local y cambio climático, así como las medidas locales para combatir el calentamiento global”. Data de defensa: 12/09/2017.  

 
1.1.4. Activitats dels alumnes 
 
1.1.4.1. Associació 
 
El 27 de novembre de 2009, un grup d’alumnes i antics alumnes del Màster en Dret Ambiental van decidir crear l’ Associació d’Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona 
(AAEDAT).  
 
La primera Directiva es va encarregar de la redacció dels estatuts de l’AAEDAT i va efectuar els tràmits legals de constitució i registre de l'associació davant els òrgans de 
l'administració corresponents, així com al registre d'associacions i grups d'estudiants de la URV, per tal d’iniciar les seves activitats. Una vegada constituïda legalment l'associació, al 
març de 2010, es va determinar un projecte d'activitats de l’AAEDAT i es va presentar una sol·licitud d'ajuts econòmics per a associacions d'estudiants de la URV. L’ajut els va ser 
concedit, fet que va facilitar la realització de les primeres activitats.  
 
Per posar-se en contacte amb la directiva es va crear un compte de correus de l'associació: aaedat@gmail.com.  
Entre les activitats realitzades durant l’any 2017 destaquen les següents: 
 
a) Green Sessions  

 
La activitat anomenada Green Sessions consisteix en la presentació de documentals internacionals que promouen la difusió dels assumptes relacionats amb els drets humans i el 
medi ambient en diferents països. Cada presentació se centra en un tema específic, per tal que els estudiants del Màster i els socis de l’AAEDAT puguin donar a conèixer assumptes 
socials i ambientals dels països on procedeixen.  
Presentació del documental “La sal de la Tierra”.  
El dia 26 de juny de 2017 es va projectar el documental “La sal de la Tierra”. Al finalitzar la projecció es va obrir un debat en què els participants van poder compartir la visió sobre el 
documental. 
 
b) Col·loquis de medi ambient i Amèrica Llatina 

 
Els col·loquis de medi ambient i Amèrica llatina són un espai de debat i discussió de l’alumnat del Màster en Dret Ambiental de la URV relatius a diversos temes d’actualitat 
ambiental, sociocultural i política.  
 
En 2017, s’han realitzat els següents: 
 

 Col.loqui “Noción Jurídica del Daño Ambiental en El Perú”.  
 
Es va dur a terme el dia 26 d’abril. Va anar a càrrec d’en Paulo Cesar Delgado Neyra, advocat i estudiant del Master Universitari en Dret  Ambiental de la URV. A la jornada, 
es van abordar els elements i característiques jurídiques del dany ambiental definit a la legislació del Perú. Es va debatre sobre com hauria d’estar regulada aquesta qüestió.  

 
 
 



 

 

 

 Col·loqui “La Responsabilidad Social Corporativa en el sector textil: análisis desde la justicia social, la justicia ambiental y la ética empresarial”.  
 

Es va dur a terme el dia 13 de setembre. Va anar a càrrec de l’Ana M. Drago, estudiant del Master Universitari en Dret Ambiental de la URV. A la jornada, es va parlar de la 
responsabilitat social d’empreses com Mango, Zara o Adidas. En el debat, els participants van poder resoldre dubtes i parlar sobre la situació en altres països. 

 
c) Jornades de difusió de temes actuals relacionats amb el Dret ambiental 

 
L’objectiu d’aquesta activitat és la difusió de temes d’actualitat relacionats amb el Dret ambiental, per tal que els alumnes puguin adquirir nous coneixements que els siguin d'utilitat 
per al seu enriquiment intel·lectual. Aquestes jornades són dirigides per un/a ponent de fora de la URV, que presenta una ponència sobre un tema ambiental específic del qual n’és 
un expert. Després de la ponència, s’obre el debat a tots els participants. La dinàmica de l’activitat permet l’enriquiment recíproc dels estudiants que intercanvien les seves 
experiències ambientals i desenvolupen les habilitats adquirides en el Màster. 
 
En 2017, s’han realitzat les següents: 
 

 “Principio de precaución: Herramienta para prevenir los impactos del fracking”.  
Es va dur a terme el dia 17 de febrer. Va anar a càrrec d’Ariel Pérez Castellón, advocat i especialista en Dret Ambiental i industria extractiva.  L’expert forma part d’una 
xarxa d’investigadors d’Amèrica Llatina sobre el Fracking. L’objectiu de la jornada va ser donar una visió actual de la pràct ica del Fracking, especialment a Llatinoamèrica, 
els seus impactes socials i ambientals i les eines jurídiques per aturar-lo. 
 

 “Marca Barcelona”: reflexiones sobre vulnerabilidades y derecho a la ciudad”.  
Es va dur a terme el dia 9 de març. Va anar a càrrec de  la Dra. Fauth que va parlar de Barcelona com un cas paradigmàtic dins de l’urbanisme contemporari i de les 
conseqüències d’aquest projecte en relació al paisatge, la identitat,cultura local i ciutadania, com a reflex d’un important agreujement de la vulnerabilitat socio-espacial sota 
la lògica de mercat.  

 
d) Activitats de cooperació amb el CEDAT  
 
Primera trobada presencial de professors i estudiants del Màster Universitari en Dret ambiental  

El día 4 de març de 2017, es va fer la primera trobada presencial de professors i estudiants del Máster Universitari en Dret Ambiental. L’ AAEDAT va tenir l’oportunitat de participar 
duent a terme la presentació a tots els assistents de l’associació, de les activitats que desenvolupen, i també de les activitats previstes pel curs acadèmic 2016-2017.   
 



 

 

 

International Staff Trainning Week 2017 URV 

Durant la setmana del 8 al 12 de maig de 2017, es va realitzar l’ “International Staff Training Week. Best Practices in comprehensive Internationalisation”. L’ AAEDAT va participar a la 
sessió del dia 9 de maig. amb l’exposició titulada “The AAEDAT: The permanent network of international relations concerning environmental issues at the URV”. La intervenció va 
anar a càrrec de la Dra. Susana Borràs  (Coordinadora del MUDA) i de dos membres de l’AAEDAT: Anna Drago (Secretària) i Stephanie Ascencio (tresorera). Es va parlar de la tasca 
que realitza l’AAEDAT dins de la universitat i de la forma en què contribueix a la internacionalització de la URV. Es va destacar el Tarragona International Environmental Law 
Colloquium” (TIEC), organizat principalment per membres de l’ AAEDAT i  estudiants del MUDA.  
 
Organització del 2n Tarragona International Environmental Law Colloquiu (TIEC) 

L’AAEDAT va col·laborar amb el CEDAT en l’organitzacio d’un col·loqui sobre Dret ambiental d’àmbit internacional. El 2nd. Tarragona International Environmental Law Colloquium 
(TIEC) es va celebrar els dies 18 i 19 de maig de 2017, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. El tema d’aquesta segona edició va ser “Longing for justice in a climate-
changed world”. Al col·loqui van assistir-hi més de 70 persones. 
 
El col·loqui va proporcionar a advocats, estudiants de màster, doctorat i acadèmics en general, un espai per presentar i discutir les seves investigacions i els seus avenços i va servir 
per crear amistats i contactes amb altres col·legues interessats en el dret ambiental,i concretament en el desenvolupament sostenible, canvi climàtic i justícia ambiental.   
La col·laboració de l’AAEDAT amb aquesta activitat s’ha realitzat en dos vessants: d’una banda, el comité organitzador està format per doctorandes i doctorants del CEDAT, que 
alhora són membres de l’AAEDAT; i, de l’altra, s’ha contribuït finançant econòmicament les tasques de disseny del logo,el cartell i els fullets divulgatius. 
Per tal de difondre el col·loqui es va crear una pàgina web, es va fer difusió mitjançant correu electrònic, cartells,i també es va publicar tota la informació necessària al blog de 
l’associació.  
 
A l’igual que l’any anterior, els objectius de l’activitat es van complir. Aquest any va haver més abstracs presentats que a la primera edició. Entre els assistents hi va haver gent 
d’altres països com Espanya, Regne Unit, Itàlia, Austràlia, Estats Units , Canadà, Iran, Brasil,Colòmbia o Mèxic, entre d’altres.   
 
Seminari “Investigacions predoctorals i postdoctorals en Dret ambiental” 

El seminari sobre investigacions predoctorals i postdoctorals és una activitat organitzada anualment pel CEDAT per tal de difondre els temes d’investigació dels doctorants 
doctorandes. L’ AAEDAT col.labora en l’organització d’aquest seminari i la seva difusió. Els membres de l’AAEDAT hi participen amb la presentació de les seves investigacions. En 
2017, també van participar professors i investigadors de diferents Universitats de Brasil. Les Jornades es van dur a terme els dies 26 i 27 d’octubre de 2017. Aquest va ser la 
cinquena edició d’aquest seminari 
  

 



 

 

 

Projectes socials, ambientals i educatius 

 
A més de la col·laboració en esdeveniments acadèmics, l’AAEDAT i el CEDAT s’han compromès en la realització i cooperació en el marc de projectes de caràcter social, ambiental i 
educatiu, per tal d’impulsar la sostenibilitat ambiental des de les persones, per a les persones i per a les persones. Durant l’any 2016 han col·laborat en el següents projectes: 

 
Projecte educatiu: “Jocticia Ambiental” 
 
Des del curs acadèmic 2014 fins a l’actualitat, l’ AAEDAT, conjuntament amb el  CEDAT, ha participat i col.laborat en el marc del projecte educatiu  “Jocticia Ambiental: E l debat per 
l’educació socioambiental. E-Waste: L'Altra Cara de la Tecnologia” organitzant activitats i tallers i oferint recolzament econòmic per a l’edició de la guia.  
 
Aquest projecte, que s’està implementant a l’IES Tarragona, té la finalitat de contribuir a la lluita contra la desproporcionada distribució de beneficis i conscienciar de les 
conseqüències de l’explotació dels recursos naturals per a la fabricació d’aparells electrònics. Tot això, a través de la sensibilització i la conscienciació dels estudiants de secundària 
mitjançant la presentació d’informació de manera atractiva i l’anàlisi de conflictes sociambientals que reflexen les injustícies de l’actual sistema de producció i la relació entre aquestes 
injustícies i els hàbits de consum de la població. En eI marc del projecte s’utilitzen diverses estratègies didàctiques, amb l’objectiu que l’alumnat es converteixi en un agent de canvi .  
 
La coordinadora de l’activitat és Stephanie Ascencio, doctoranda del CEDAT i, actual tresorera de l’ AAEDAT. En la creació de la guía didàctica hi van col·laborar activament altres 
membres de l’AAEDAT. 

 
Projecte d’ innovació social: “Horts Socials” 
 
Des de l’any 2014, es desenvolupa a la URV el projecte “Horts socials”, coordinat per un col·lectiu d’estudiants i professors de la URV, i 
finançat per la URV Solidària, com una eina d’educació ambiental i aproximació a l’horticultura. L’objectiu del projecte és impulsar la 
preparació, construcció i conversió d’una zona del Campus Catalunya en espai idoni per plantar, conrear i conviure amb altres  membres 
de la societat i diferents col·lectius socials per tal de fomentar-ne la inclusió. Pretén involucrar la major quantitat de membres de la 
comunitat universitària i fer un vincle entre la universitat i la societat civil per potenciar les relacions socials basades en la solidaritat i 
buscant una recuperació dels valors socials i ambientals.  
 
L’ AAEDAT ha col·laborat amb el CEDAT en el projecte educatiu “Horts Socials” a través de diverses accionss: 1) la neteja de les zones; 
2) la donació de llavors, plantes, vegetals i eines per a la sembra i recol·lecció de fruites i verdures; 3) el manteniment d’una de les 
parcel·les de l’hort ; i 4) el finançament de part del material per a l’expansió del projecte. A causa de l’èxit del projecte, es pretén la 
construcció d’un hort infantil i una caseta per a guardar les eines utilitzades per tots els participants  en el projecte. 
 
La AAEDAT ha format un grup de socis/voluntaris per participar activament en aquest projecte tant amb la coordinació, com a la gestió 
permanent de les parcel·les de l’hort, mitjançant la sembra i cura setmanal.  
 
 
 
També s’han organitzat seminaris, tallers i xerrades que permetin apropar-se més al món dels horts urbans i entendre d’una manera pràctica la gestió d’un hort, l’agricultura, i la 
permacultura.  En 2017, s’ha realitzat el seminari taller següent: 
 
 “Permacultura: Conceptos básicos y experiencias Prácticas en Brasil”. 

  
Aquest seminari taller es va dur a terme el dia 22 de març de 2017. Va anar a càrrec de Marcos Guilherme Belchior, psicòleg i Màster en Psicología Clínica por la Pontificia 
Universidad Católica de São Paulo i permacultor en la “ONG SAHUDE — Sociedade para o Avanço Humano e Desenvolvimento Ecosóficos”. El taller va tenir com a objectiu conèixer 
els principis generals dels sistemes de permacultura per al maneig i administració de la terra i la natura i la seva aplicació pràctica. A més, també es van analitzar casos d'èxit al 
Brasil. 
 
 



 

 

 

 
1.1.5. Seguiment de la qualitat del Màster  
 
El curs 2009-10 el Màster Universitari en Dret Ambiental va rebre la verificació positiva de l'ANECA.  
 
El 7 de setembre de 2009, en el marc de la Convocatòria d’Ajuts ICE de la Universitat Rovira i Virgili, es va concedir al CEDAT un ajut de per a la realització del projecte: “Manual de 
procediments de gestió acadèmica i de millora de la qualitat docent dels estudis oficials de Màster: un objectiu estratègic del Màster Universitari en Dret Ambiental”. El Manual es va 
acabar el mes de setembre de 2010. El projecte contempla l'adopció d'un Pla d’acció tutorial (PAT) adaptat als estudis de Màs ter i la creació d'un Comitè de seguiment de la qualitat 
del Màster. 
 
El Comitè de Qualitat del Màster s’encarrega de realitzar l'avaluació interna de la qualitat de la titulació de Màster. El comitè de qualitat té un caràcter tècnic, centrat en l'emissió 
d'informes de seguiment sobre la qualitat de la titulació.  
 
El Comitè es va crear formalment el febrer de 2011. Des d’aleshores, s’han celebrat diferents reunions, de les quals es poden destacar els següents resultats: 
 

 La implantació d’una assignatura introductòria per als estudiants de nou accés al Màster, tant pels juristes estrangers que no coneixen els fonaments del sistema jurídic 
espanyol, com pels estudiants que no són juristes. Durant el curs 2011-12, es va activar com a Assignatura 0 del Màster Universitari en Dret Ambiental. 

 Millora del sistema i mecanismes de captació de nou alumnat. S’ha editat un llibret informatiu del Màster en català, castellà i anglès i un tríptic informatiu bàsic del Màster en 
català i castellà; 

 Potenciació de la internacionalització del Màster. 

 Millora de la informació docent de les diverses assignatures: guies docents, moodle, pàgina web. 

 Suport en l’elaboració de l’Informe de Seguiment del Màster Universitari en Dret Ambiental. 

 Suport en l’elaboració de l’autoinforme del Màster Universitari en Dret Ambiental. 
 
 
1.2. Altres titulacions 
 

Diversos membres del CEDAT participen com a docents en el Màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic, que coordina el Dr. Endrius Cocciolo; i en el Màster en 
Advocacia, coordinat per la Dra. Ana Giménez.  
 
 
1.3. Seminaris de formació, jornades i col·loquis 
 

En el marc del Màster Universitari en Dret Ambiental, al llarg del 2017 s’han realitzat els següents seminaris: 
 

 Del 30 d’ocubre al 26 de noviembre de 2017, es va impartir el Seminari “Las negociaciones internacionales sobre el cambio climático”, a càrrec de la Dra. Mar Campins 
Eritja, Professora Titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i Titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental de la Unión Europea, 
Universitat de Barcelona. 

 
 Del 30 de gener al 26 de febrer de 2017, es va impartir el Seminari “La migración por causas ambientales”, impartit per la Dra. Danielle Annoni. Universidade Federal do 

Paraná, Brasil. 
 

 Del 6 de març a l’1 d’abril de 2017, es va impartir el Seminari "Organización Mundial del Comercio y medio ambiente", a càrrec del Dr. Xavier Fernández Pons, Professor 
Titular de Dret internacional públic de la Universitat de Barcelona. 
 

 
 



 

 

 

 Del 17 d’abril al 14 de maig de 2017, es va impartir el Seminari “Derechos indígenas y Medio ambiente”, a càrrec de la Dra. Cláudia Gafner-Rojas, Profesora i investigadora 
de la Universidad Externado de Colombia y de la Universität St. Gallen (Suïssa). 

 
 
1.4. Projectes d’innovació docent 

 
Pel que fa als projectes i/o activitats d’innovació docent en què els investigadors del CEDAT han treballat durant el 2017, cal destacar el següent: 
 
Els projectes i/o activitats d’innovació docent en que els investigadors del CEDAT han treballat durant el 2017: 
 

 El dia 13 de juliol de 2017, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, es va organitzar la IV Jornada d’Innovació docent: “L’aprenentatge autònom de l’estudiant”. En el 
Comité Científic hi van participar el Dr. Antoni Pigrau, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Director del CEDAT, i la Dra. Núria Torres Rosell, Responsable 
d’ensenyament del grau en Dret de la Facultat de CIències Jurídiques de la URV i membre del CEDAT. La jornada la va organitzar el Grup d’Innovació Docent de la Facultat 
de Ciències Jurídiques (GIF-FCJ) de la Universitat Rovira i Virgili. 

 La Dra. Aitana de la Varga participa en la Xarxa Docent d’APS de la URV, constituïda en el context de les convocatòries d’ajuts de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 
 Diferents membres del CEDAT participen en el Grup d’innovació docent de la Facultat de Ciències Jurídiques (GID): la Dra. Susana Borràs, el Dr. Endrius Cocciolo, la Dra. 

Aitana de la Varga, el Dr. Alfonso González, la Dra. Marina Rodríguez i la Dra. Laura Roman.  
 
 

2. Recerca  

 
2.1. Projectes 
 

2.1.1. Projecte finançats 
 
Els projectes de recerca, en l’àmbit del Dret ambiental o connectat amb ell, en què els investigadors del CEDAT estan treballant actualment són els següents: 
 
Projectes amb finançament, amb Investigador Principal membre del CEDAT 
 

 “Jean Monnet Chair on European Union Environmental Law”, finançat per EACEA, European Commission, 587220-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-CHAIR. Investigador 
principal: Mar Campins Eritja (2017-2020). 
  

  “Diversidad Biológica y Derecho Internacional: Nuevos problemas y tendencias, interacción de regímenes jurídicos y principales retos normatives” (“Biological 
diversity and International Law: New problems and trends, interaction of legal regimes and main normative challenges”) DER2017-85406-P. Ministeri d'Educació i 
Ciència. Investigador principal: Mar Campins Eritja (2018-2021).  
 

 Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación Ministerio de Economía y Competividad. Programa 
Proyectos EXCELENCIA y Proyectos RETOS. “Constitución climática global: gobernanza y derecho en un contexto complejo -proyecto CONCLIMA”. Investigadors 
principals: Dra. Susana Borràs i Dr. Jordi Jaria. DER2016-80011-P. Durada: 30/12/2016 a 29/12/2019. 
 

 Ministerio de Economía y Competitividad. Programa de ayudas para la promoción del empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+I. PEJ-2014-A-
44826. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. Durada: febrer de 2016 - gener de 2018. 
 

 Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), “La incidència del desglaç de la regió àrtica en la recomposició de l'espai geo-energètic mundial” (2015RICIP00005). 
Durada: 01/09/2016 - 31/08/2017. Investigadora responsable: Dra. Mar Campins Eritja. També hi participa el Dr. Xavier Fernández Pons. 

 
 
 
 



 

 

 

 Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), “Defensar els defensors: Estratègies de protección i defensa integral de les persones defensores del medi ambient 
(2016RICIP00009). Durada: 2016-2018. Investigadora responsable: Dra. Susana Borràs. 

 
 Institut d’Estudis de l’Autogovern. Beca per a la recerca sobre l’organització territorial del poder dels estats, atorgada mitjançant Resolució de 26 de juliol de 2016, per 

la qual es resol la convocatòria de beques de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern per a la recerca sobre l’organització territorial del poder dels estats corresponent a 
l’any 2016. Modalitat 3, que té per objecte finançar la realització de treballs individuals a Catalunya o a la resta de l’Estat. “La recentralització de competències en 
matèria de protecció del medi ambient”. Investigadora única: Dra. Lucía Casado Casado. Durada:  12 mesos (01/10/2016 a 30/09/2017). 
 

 El Grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la URV, al que pertanyen la major part dels investigadors del CEDAT, va estar  reconegut novament com a 
grup de recerca consolidat de la Generalitat. Per Resolució de 4 de setembre de 2014 del President de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca de l’AGAUR, el grup 
de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”, del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques, reconegut com a grup consolidat (2014 SGR 
294) i coordinat pel Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic de Dret internacional públic, va obtenir un ajut de recerca per als propers tres anys (2014 a 2016) de 49.000 
euros. Probablement, és el grup que ha tingut un millor resultat en tot l’àmbit del Dret de les universitats catalanes. El grup es va constituir el 2005 a partir de l’antic 
grup de recerca en Dret del medi ambient i de la incorporació de nous investigadors. Actualment, està format per 25 membres (13 dones i 12 homes), 21 dels quals 
són doctors. Així mateix, compta amb 13 col·laboradors (5 dones i 8 homes), dels quals 11 són doctors i 2 (1 dona i 1 home) són personal tècnic de suport. En el 
període 2009-2013, els membres del grup (inclosos els col·laboradors), com a resultat de diversos projectes de recerca europeus, estatals i autonòmics, van realitzar 
594 publicacions, distribuïdes en 34 llibres dirigits/coordinats; 37 monografies; 247 capítols de llibre; 145 articles en revistes indexades en l’àmbit del dret; 90 articles 
en altres revistes i 41 altres publicacions (notes, recensions ...). A més, van realitzar 140 participacions en congressos, del quals aproximadament la meitat són 
internacionals. En el període 2014-2016, els membres del grup (sense incloure els col·laboradors), com a resultat de diferents projectes de recerca europeus, estatals 
i autonòmics, van realitzar 326 publicacions, distribuïdes en 131 articles en revistes indexades, 34 llibres i 151 capítols de llibre. 
 

 El reconeixement com a grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya ha comportat la seva inclusió en el Programa de suport als grups de recerca 
reconeguts de la URV. Ajut 2014PFR-URV-B2-63. Durada: 2014-2016. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. 

 
Projectes amb finançament, amb participació de membres del CEDAT 
 

 “Recovery and utilization of nutrients 4 low impact fertilizer (RUN4LIFE). 01/06/2017 -  31/05/2021. Reference:    730285; Call: Industry 2020 in the circular economy. 
Call identifier: H2020-IND-CE-2016-17/H2020-CIRC-2016. EU contribution: 6.239.340,65€ (USC 527.125,00€). IP USC: Juán Lema Devesa. Hi participa: Alba 
Nogueira López. 
 

 Proyecto del Programa Marco UE Horizon 2020: “Transition from linear 2 circular: Policy and Innovation” (R2PI) (2016-PI141) Ref.730378. Import: 182.250,00 €. 
Duración: 2016-2019. Investigador principal: Xavier Vence Deza. Hi participa: Alba Nogueira López.  
 

 Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación Ministerio de Economía y Competividad. Programa 
Estatal d’I+D+I Orientat als Reptes de la Societat, Subprograma Estatal de Generació del Coneixement, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i 
d’Innovació 2013-2016. “La minería extractiva en el siglo XXI: retos jurídicos y ambientales” (referència DER2016-78393-R). Investigadors principals: Drs. 
Encarnación Montoya Martín i José Luis Rivero Ysern (Universitat de Sevilla). Durada: 4 anys (del 30 de desembre de 2016 al 29 de desembre de 2020). Import: 
11.000 euros. Hi participen els Drs. Lucía Casado i Josep Ramon Fuentes. 

 
2.1.2. Altres projectes de recerca sol·licitats, pendents de resolució  
 

 Durant el mes de juny de 2017, en el marc de la Convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR), oberta mitjançant Resolució 
EMC/1164/2017, de 24 de maig, es va presentar una sol·licitud a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), en la modalitat de grups de recerca 
consolidats, dins de l’opció de finançament competitiu de grups de recerca (avaluació científica). 

 
 
 
 



 

 

 

2.2. Participació en Jornades i Congressos  

 
Durant l’any 2017, els membres del CEDAT van participar en els següents congressos, seminaris i jornades científiques: 
 

 ASCENCIO SERRATO, S.V., “La respuesta de México al cambio climático: mitigación versus adaptación”, 6º Simposio de Becarios CONACYT en Europa, Estrasburg 
(França), 29, 30 i 31 de març 2017. 
 

 ASCENCIO SERRATO, S.V., “The Aaedat: The Permanent Network Of International Relations Concerning Environmental Issues At The URV”, URV International Staff 
Training Week On Best Practices In Comprehensive Internationalization, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 9 de maig 2017. 
 

 ASCENCIO SERRATO, S.V., “La articulación jurídica de las políticas de adaptación al cambio climático en México”, Seminario Internacional de Investigaciones doctorales y 
pre doctorales Derecho Público Y Globalización: Administración, Medio Ambiente, Tecnologías y Desigualdad, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 26 i 27 d’octubre de 
2017. 
 

 ASCENCIO SERRATO, S.V.; RAMOS OLIVARES, I., “Políticas climáticas en México y Derecho al Desarrollo: Algunos Puntos de Desencuentro”, Seminario Internacional X 
Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 29 i 30 de juny de 2017. 
 

 BASILIO SAO MATEUS, J., “Fostering environmental protection through religious freedom rights”, 5th EELF Annual Conference Sustainable Management of Natural 
Resources - Legal Instruments and Approaches, 30 d’agost a 1 de setembre de 2017, universitat de Copenhagen. 
 

 BASILIO SAO MATEUS, J., “La sacralidad de la tierra en el sistema interamericano de derechos humanos”, Seminario Internacional X Diálogo Ambiental, Constitucional e 
Internacional, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 29 i 30 de juny de 2017. 



 

 

 

 
 

 BASILIO SAO MATEUS, J., “Sacred Lands: Religious Claims and Environmental Protection”, 34th conference of the international society for the sociology of religion (ISSR). 
4-7 juliol 2017, Lausana (Suïssa). 
 

 BASILIO SAO MATEUS, J., “Sacred Lands: Religious claims and environmental protection” (pòster), V Strathclyde Postgraduate Colloquium on Environmental Law and 
Governance, 4 de maig de 2017, Glasgow (Regne Unit). 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La acción popular frente a la omisión de protección climática internacional”. Congreso internacional: los nuevos desafíos de la acción jurídica 
internacional y europea frente al cambio climático. 23 Juny 2017. Universidad de Huelva. Salón de Grados. Facultad de Derecho. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La acción popular en defensa del medio ambiente”, X Seminario internacional. Estado del Derecho Socioambiental – El encuentro de soluciones 
para las crisis climáticas, sociales y jurídicas, 29 y 30 junio, Tarragona URV. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., Jornada tècnica Horts Urbans, horts socials i horts escolars, Serveis Territorials de Tarragona, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Generalitat de Catalunya.Tarragona, 6 de juny de 2017. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “(IM)plantando valores en la universidad: el proyecto “Huertos sociales” en la URV”, II Encuentro de Huertos Ecodidácticos de la Red Universidades 
Cultivadas (RUC), Facultat de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 27 d’abril de 2017. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S.; ETINGER DE ARAUJO JUNIOR, M., “Deuda climática y acción climática justa: el reconocimiento jurídico de la justicia climàtica”, VI Encontro 
internacional do CONPEDI - Costa Rica. Direitos humanos, Direito internacional e Direito constitucional: judicialização, processo e sistemas de proteção. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Justiça Ambiental e Políticas Públicas", II Congresso de Direito á cidade e Justiça ambiental, Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial da 
UEL. Universidade Estadual de Londrina, 5 de juliol de 2017, Londrina (Brasil). 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Desafios ambientais internacionais”, II Congresso Internacional de política social e serviço social, Universidade Estadual de Londrina, juliol de 
2017, Londrina (Brasil). 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Defender la Tierra”, Seminário Internacional XI Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, Instituto de Ciências Jurídico-Politicas (ICJP) da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) i Escola Superior Dom Helder Câmara, 11 i 12 de setembre de 2017, Belo Horizonte (Brasil). 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Desafios na proteção das pessoas defensoras do meio ambiente”, VI Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos, Instituto Brasileiro de 
Direitos Humanos (IBDH) i Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), 28 d’agost a 8 de setembre de 2017, Fortaleza, Ceará (Brasil). 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La educación ambiental como proceso continuo de aprendizaje”, VI Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos, Instituto Brasileiro de 
Direitos Humanos (IBDH) i Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), 28 d’agost a 8 de setembre de 2017, Fortaleza, Ceará (Brasil). 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “The AAEDAT: The permanent network of international relations concerning environmental issues at the URV”, International Staff Week 2017: Bones 
pràctiques internacionals a la URV, Universitat Rovira i Virgili, 8 a 12 de maig 2017, Tarragona. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Climate migration”, URV International Seminar on Human Rights, URV - Hiroshima University, 14 al 24 de març de 2017, Tarragona. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., Col·loqui sobre “Angry Inuk”, Memorimage, 9 de novembre de 2017, Reus. 
 

 CASADO CASADO, L., “Contaminación y tratamiento del agua”, ponència invitada al III Fórum Local de Medio Ambiente, organitzat per la Fundación Democracia y Gobierno 
Local i l’Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) i dirigit pels professors José Esteve Pardo i Fernando López Ramón, realitzat a Granada, 
els dies 1 i 2 de juny de 2017. 
 



 

 

 

 
 

 CASADO CASADO, L., “La recentralització de competències en matèria de protecció del medi ambient”, ponència invitada al Seminari del Grup de Recerca de l’Observatori 
de l’Evolució de les Institucions (OBSEI), realitzat a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, el dia 14 de juny de 2017. 
 

 CASADO CASADO, L., moderadora de la taula rodona “Aspectes pràctics de la intervenció administrativa mediambiental en els ens locals de Catalunya”, a la Jornada Medi 
Ambient i Ens Locals, organitzada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i realitzada a Barcelona el dia 5 de juliol de 2017. 
 

 CASADO CASADO, L., membre del Comitè científic del AIDRU Syomposium. Architectural heritage, sites and landscapes seized 
by Urban Law (XI Congreso Internacional de Derecho urbanístico. Patrimonio arquitectónico, espacios y paisajes y su vinculación 
con el Derecho urbanístico), organitzat per l’Associació Internacional de Dret de l’Urbanisme (AIDRU), la Càtedra Enric Prat de la 
Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Asociación Española de Derecho Urbanístico, i real itzat 
a Barcelona el 22 i el 23 de setembre de 2017. 
 

 CASADO CASADO, L., “Recentralització competencial i medi ambient”, ponència presentada en el Seminari La recentralització 
competencial en matèria de protecció del medi ambient, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona i realitzat 
a Tarragona el dia 28 de setembre de 2017. 
 

 CASADO CASADO, L., “L’abast de les competències i de la potestat normativa dels ens locals en matèria de medi ambient”, 
ponència invitada al V Seminari d’actualització jurídica i dret local, organitzat perla Xarxa Local de Municipis de la Diputació de 
Girona (XALOC) i realitzat a Girona, el dia 20 d’octubre de 2017. 
 

 CASADO CASADO, L., “Las inspecciones en materia de medio ambiente: la norma y la realidad”, ponència invitada al Congreso 
Internacional Nuevas perspectives del Derecho Ambiental en el siglo XXI. New Perspectives on environmental law in the 21 Th 
century, organitzat per la Universidad del País Vasco i realitzat a Bilbao els dies 24 i 25 d’octubre de 2017. 
 

 CASADO CASADO, L., direcció del Seminari La recentralització competencial en matèria de protecció del medi ambient, organitzat 
pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona i realitzat a Tarragona el dia 28 de setembre de 2017. 
 

 CASADO CASADO, L i FUENTES GASÓ, J. R., direcció de les I Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, organitzades pel 
Departament de Dret Públic i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la 
Diputació de Tarragona, mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, i l’Ajuntament de la Pobla de 
Mafumet, i realitzat els dies 4 i 25 de maig de 2017, a Tarragona i a la Pobla de Mafumet. 
 

 CASADO CASADO, L i FUENTES GASÓ, J. R., direcció de la Jornada Medi Ambient i Ens Locals, organitzada per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i realitzada a Barcelona el dia 5 de juliol de 2017.  
 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S. J., organització de la Jornada “Economía Circular”, organitzada per Europe Direct, amb el suport de la 
URV i de la Fundació-Càtedra Smart Mediterranean City i realitzada a Tarragona, el 15 de desembre de 2017. 
 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S. J., organització de la 6ª Conferencia BioEconomic “Movilidad y Turismo Sostenible” i la Feria  
“Movilidad Eficiente, Equitativa y Eléctrica” III EXPO VEHiA Tarragona 2017, organitzats per la Càtedra Tarragona Smart 
Mediterranean City de la URV, amb la col·laboració del CEDAT, de l’Ajuntament de Tarragona i BioEconomic i realitzats el 19 de 
maig de 2017. 
 

 COCCIOLO, E., “Derecho Público global y crisis del sistema tierra”, Seminario Internacional de Investigación Doctoral y Postdoctoral, URV/CEDAT - Pontificia Universidade 
Católica do Paraná “Derecho público y globalización: administración, medio ambiente, tecnologías y desigualdad”, Tarragona, 26-27 d’octubre 2017. 

 
 



 

 

 

 
 

 COCCIOLO, E., “New Architecture for Energy, Capital Flows and Financial Integration in Europe: A Critical Review from the Law and Anthropocene Narrative”, Tenth Global 
Studies Conference, 8-9 June 2017 National University of Singapore, Singapore 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., “El marco jurídico de los suelos contaminados. Competencias locales”. Ponencia impartida en las I Jornadas de medio Ambiente y Entes 
Locales, en la segunda sesión sobre “la gestión de los residus”, celebrada en la Pobla de Mafumet el 25 de mayo de 2017, organizadas por el Departamentyo de Derecho 
Público de la Universitat Rovira i Virgili y el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), mediante al Cátedra de Estudios Jurídicos Locales Màrius 
Viadel i Martín.  
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., intervención en la Mesa Redonda “La gestión de los Servicios públicos: el caso de los residus”, en las I Jornadas de medio Ambiente y Entes 
Locales, en la segunda sesión sobre “la gestión de los residus”, celebrada en la Pobla de Mafumet el 25 de mayo de 2017, organizadas por el Departamentyo de Derecho 
Público de la Universitat Rovira i Virgili y el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), mediante al Cátedra de Estudios Jurídicos Locales Màrius 
Viadel i Martín.  
 

 DE LA VARGA PASTOR, A. “La contaminación del suelo en Flix derivada de la actividad industrial histórica. Una cuestión por resolver”, comunicación presentada en el V 
Congreso Internacional de Bioderecho, Organizado por el Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (CEBES), y celebrado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Murcia durant elois días 1,2 y 3 de marzo de 2017.    
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., “The legal protection of the coast and natural spaces: from theory to practice”, conferència convidada al V International Seminar on Human 
Mobility and Human Rights, organitzat per la URV i la Universitat d’Hiroshima en el marc de la INU, el 23 de març de 2017.  
 

 DE LA VARGA PASTOR, A.; PRADES, J., “Environmental justice in nuclear power plants and radioactive waste management: Two study cases on public information and 
participation at Spanish courts”, comunicación en 23rd International Sustainable Development Research Society Conference, que tindrà lloc del 14 al 16 de juny a Bogotà, 
Colòmbia.  
 

 DE LA VARGA PASTOR, A. Participació amb la ponència “Control e inspección en la prevención y control integrados de la contaminación” al Seminari 20 años de la 
prevención y el control integrados de la contaminación. Balance y perspectivas, celebrat el 20 d’octubre de 2017 a la Facultad de derecho de la Universidad de Huelva.  
 

 DE LA VARGA PASTOR, A.; MARQUÈS BANQUÈ, M., “la clínica jurídica ambiental” (Pòster), 6º encuentro de las clínicas jurídicas de las universidades españolas, 
celebrado en Alcalá de Henares en el Salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, el 15 de desembre de 2017. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A.; RODRIGUEZ BEAS, M., “El desarrollo de las acciones de la Unión Europea frente al cambio climático por parte de las Comunidades 
Autónomas en el Estado español”, comunicació presentada al Congreso Internacional: Los nuevos desafíos de la acción jurídica internacional y europea frente al cambio 
climático, el 23 de juny a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Huelva. 
  

 DE LA VARGA PASTOR, A.; RODRÍGUEZ BEAS, M., “The bill on climate change in Catalonia after Paris” (Pòster). 2nd Tarragona International Environmental Law 
Colloquium (TIEC), II TIEC - 'Longing for Justice in a Climate-Changed World: From Theory to Practice', que va tenir lloc a la URV els dies 18 i 19 de Maig de 2017.  
 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., “Repensando las obligaciones socioambientales de las empresas transnacionales en el modelo económico global”, XI Diálogo Ambiental, 
Constitucional e Internacional, 6-7 de novembre de 2017, Oporto (Portugal). 
 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., “Las obligaciones extraterritoriales de los Estados de prevenir y reparar los impactos socioambientales de las ETN: Las mineras canadienses”, 
Seminario de investigación doctoral y postdoctoral Derecho Público y Globalización: Administración, Medio Ambiente, Tecnologías y Desigualdad, 26-27 de octubre de 2017, 
Tarragona (España). 
 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., “La obligación de las empresas transnacionales de respetar el derecho humano a un medio ambiente sano”. V Congreso Internacional de 
Derecho "Carlos Martínez Silva" Justicia Medio Ambiental como Garantía del Interés Público Regional, 12-14 d’octubre de 2017, San Gil (Colombia). 
 



 

 

 

 
 

 JARIA I MANZANO, J., “La constitución del Antropoceno: fragilidades y responsabilidades”, ponència al I Congreso de Constituc ionalismo y Teoría crítica ‘Constitución y 
dignidad: derechos sociales, bienes comunes y democracia’, organitzada pel Departamento de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y de la Administración, de la 
Universitat de València, València, 27 d’abril. 
 

 JARIA I MANZANO, J., “La responsabilidad sobre los bienes comunes en el contexto del Antropoceno”, ponencia al XIII Congreso español de Ciencia Po lítica y de la 
Administración ‘La fortaleza de Europa: vallas y puentes’, organitzat per l’Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Santiago de Compostela, 20 i 22 de 
setembre de 2017.  
 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Combatting transnational environmental crime: two approaches, one goal”, Tenth Global Studies Conference, Singapur, 8-9 de juny de 2017. 
 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., Comunicació “(Des) protección premium para el medio ambiente. Qué nuevas garantías para la tutela ambiental en los tiempos de la incertidumbre 
globalizada”, V Congreso Internacional de Bioderecho, Murcia. 1-3 de març de 2017. 
 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., Ponencia: “Desarrollo urbano sostenible”, III Fórum local Medio ambiente, Fundación Democracia y Gobierno Local-AEPDA, Granada, 1-2 juny, 
2017. 
 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., "La recentralización competencial en materia de protección del medio ambiente”, 28 de septiembre de 2017, organitzada pel Centre d'Estudis de 
Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 
 

 PIGRAU SOLÉ, A., “Crisis ecológica, conflictos ambientales y derechos humanos”, Ateneu Barcelonès, Barcelona, 18 de gener de 2017. 
 

 PRADES, J.; DE LA VARGA PASTOR, A.; DELGADO, F., “Large scale cooper mining conflict discourses in Ecuador. From neo-constitutionalism to neo-extractivism”, 
comunicació presentada al Congrés “23rd International Sustainable Development Research Society Conference”, que tindrà lloc del 14 al 16 de juny a Bogotà, Colòmbia. 
 

 QUINTERO OLIVARES, G., “La función de los programas de compliance y la prevención del daño ambiental y la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Col·legi d’ 
Advocats de Tarragona, desembre de 2017. 
 

 RAMOS OLIVARES, I., “Energía, Territorio y Sociedad: La Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec”,. II Congreso Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Ecológico. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, International Society of Land Planning and Ecological Planning (ISLPEP), 
15, 16 y 17 de noviembre, México. 
 

 RAMOS OLIVARES, I., “Conflictos socioambientales asociados a la producción de energía en México” Seminario de investigación doctoral y postdoctoral Derecho Público y 
Globalización: Administración, Medio Ambiente, Tecnologías y Desigualdad. Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira I 
Virgili, 26 i 27 d’octubre, Tarragona. 
 

 RAMOS OLIVARES, I., “México y el Acuerdo de Paris: Hacia una transición energética sostenible”, 6º Simposio de Becarios CONACYT en Europa, Estrasburg (França), 29, 
30 i 31 de març 2017. 
 

 RICARTE LOPES, T., “Ecofeminism meets Environmental Justice: Towards a Sustainable and Equitable Society”, Treffen der Entwicklungsforscher/innen, OEAD, Viena 
(Àustria), 19, de maig de 2017. 
 

 VILASECA BOIXAREU, I., “Consultas populares sobre decisiones públicas con efectos multiespaciales y transgeneracionales: cuestiones sobre legitimidad y la delimitación 
deldemos”, Seminario de investigación doctoral y postdoctoral. Derecho público y globalización: administración, medio ambiente, tecnologies y desigualdades, Universitat 
Rovira i Virigil, 26 i 27 d’octubre de 2017. 
 

 VILASECA BOIXAREU, I., coordinació de les Jornades sobre conflictes ambientals de Tarragona, organitzades per Enginyeries Sense Fronteres i Associació d’Alumnes i 
Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona i realitzades a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, els diez 20, 23, 27 i 30 de noviembre. 



 

 

 

 
 

 VILASECA BOIXAREU, I.; LUTFI ROYO, M.; SERRA CALVÓ, J., “Towards Goliath’s defeat. Exploring new paths on strategic litigation in the pursuit of liability for climate 
change damages”, II Tarragona International Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 18 i 19 de maig de 2017. 

 
 
2.3. Seminaris de recerca 

 
Durant l’any 2017, s’han organitzat els següents seminaris de recerca:  
 

 El dia 2 de febrer es va impartir el seminari “Derechos y obligaciones ambientales en el contexto constitucional chileno”, a càrrec de la professora Dra. Liliana Galdámez 
Zelada de la Universidad de Chile, a la Facultat de Ciències Jurídiques.  

 
 El dia 5 d’abril es va organitzar el seminari “Energy justice: Beyond climate and environmental justice”, a càrrec dels professors Dr. Raphael J. Heffron i Dr. Darren 

McCauley, a la Facultat de Ciències Jurídiques. 
 

 El dia 4 de maig es va dur a terme el seminari “Trans Adriatic Pipeline: Conflictos ambientales y rol del juez contencioso-administrativo en el ordenamiento italiano”, a càrrec 
de la professora Barbara Accettura de la Università del Salento, a la Facultat de Ciències Jurídiques. 
 

 El dia 17 de maig es va organitzar la segona sessió del cicle “Tarragona mira al Mar”, amb el títol “Gobernanza del litoral, actividades recreativas y derecho”, a càrrec del Dr. 
Francisco Javier Sanz Larruga, de la Universidad de A Coruña, a la Facultat de Ciències Jurídiques. 
 

 Els dies 18 i 19 de maig l’AAEDAT, amb la col·laboració del CEDAT, va organitzar el II Tarragona International Environmental Law Colloquium titulat: “Longing for justice in a 
climate-changed world: from theory to practice”, a la Facultat de Ciències Jurídiques.  



 

 

 

 
 El dies 29 i 30 de juny es va organitzar el Seminario Internacional X. Tema: Estado del derecho socioambiental.-El encuentro de soluciones para las crisis climàticas, 

sociales y jurídicas, a la Facultat de Ciències Jurídiques.  
 

 El dia 28 de setembre es va realitzar el Seminari “La recentralización competencial en materia de protección del medio ambiente”, a càrrec dels professors Lucía Casado, 
Alba Nogueira i Jordi Jaria, a la Facultat de Ciències Jurídiques. 
 

 El dia 11 d’octubre es va impartir el Seminari “Constitucionalismo y justícia ambiental”, amb la participació del Dr. Gregorio Mesa Cuadros, Professor de la Universidad 
Nacional de Colombia i el Dr. Jordi Jaria, a la Facultat de Ciències Jurídiques. 
 

 Els dies 19 i 20 d’octubre esmarca  va realitzar el III Seminario de Investigación Empresas y Derechos Humanos, amb la col·laboració de la Universitat Jaume I de Castelló i 
de l’ICIP, a la Facultat de Ciències Jurídiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El dia 25 de novembre es va organitzar el seminari “Nuevas tendencias en la construcción jurídica de la gobernanza: la idea del constitucionalismo global”, organitzat en el 

marc del projecte DER2013-44009-P. Amb la participació del Dr. Antonio Cardesa Salzmann- University of Strathclyde i el Dr.  Ángel Rodrigo Hernández de la Universitat 
Pompeu Fabra.  
 

 El dia 14 de desembre es va organitzar el seminari “Nuevas tendencias teóricas relativas al concepto de justicia global: reformulando la justicia ambiental”, organitzat en el 
marc del projecte DER2013-44009-P. Amb la particició del Dr. Víctor Merino, Dra. Ángeles Galiana, Dr. Mario Ruiz (URV), la Dra. María Eugenia Rodríguez de la 
Universidad Carlos III de Madrid i el Dr. Vicente Bellver de la Universitat de València. 

 
 
 



 

 

 

 
2.4. Publicacions de recerca 
 

Es detallen a continuació les publicacions de recerca relatives al Dret ambiental o connectades directament amb el Dret ambiental: 
 
2.4.1. Llibres dirigits, coordinats o editats  
 

 CASADO CASADO, L. i FUENTES I GASÓ, J. R. (dirs.), CARMONA GARIAS, S. i RODRÍGUEZ BEAS, M. (coords.), Dret Ambiental Local de Catalunya, Tirant lo Blanch, 
València, 2017, 802 pàgines. ISBN: 978-84-9119-991-5. Dipòsit Legal: V-2478-2016. 

 
2.4.2. Capítols de llibre 
 

 ÁLVAREZ CARREÑO, S., “Los riesgos ambientales en la política y legislación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, a CONESA GARCÍA, C, PÉREZ 
CUTILLAS, P. (eds.), Riesgos ambientales en la Región de Murcia, Editum-Colección Miradas, Universidad de Murcia, 2017, pp. 339-362. ISBN: 978-84-17157-45-6. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S.; ETINGER DE ARAUJO JUNIOR, M., “Deuda climática y acción climática justa: el reconocimiento jurídico de la justicia climàtica” a VI Encontro 
internacional do CONPEDI - Costa Rica. Direitos humanos, Direito internacional e Direito constitucional: judicialização, processo e sistemas de proteção I, Conselho 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, Costa Rica, 2017. ISBN: 978-85-5505-390-0. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S.; QUEIROZ CAÚLA, B.; MAIA DE MENESES COUTINHO, J., “O ensino do Direito Ambiental e a interface com a Antropologia e a Filosofia” a IX 
Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito - ABEDI Anais coletânea impressa de artigos, Editora Lumen Juris, 2017, Brasil. ISBN: 978-85-8440-817-
7. 
 

 CAMPINS ERITJA, M., “La gobernanza internacional del Artico ¿Una oportunidad de futuro para la Unión Europea?”, a Juste,J.- Bou, V. (Ed.), El desarrollo sostenible tras la 
Cumbre Río+20. Desafíos globales y regionales, Ed. Tirant Lo Blanch, València, 2017. 
 

 CAMPINS ERITJA, M., “Strengthening the European Union Greenland's Relationship for an Enhanced Governance of the Arctic”, a Liu, N.; Kirk, E.; Henriksen, T., (Ed.), The 
European Union and the Arctic, Brill Academic Publishers, Leiden, 2017. 
 

 CASADO CASADO, L., capítol VI “La prevenció i el control ambiental de les activitats”, a CASADO CASADO, L. i FUENTES I GASÓ, J. R. (dirs.), CARMONA GARIAS, S. i 
RODRÍGUEZ BEAS, M. (coords.), Dret Ambiental Local de Catalunya, Tirant lo Blanch, València, 2017, pp. 237-333. ISBN: 978-84-9119-991-5. Dipòsit Legal: V-2478-2016. 

 
 COCCIOLO, E.; RICARTE, T., "The Reluctant Fracker. Shale Gas and the Energy Transition towards Sustainability in Europe", a Ioanna Mersinia and Sirja-Leena Penttinen 

(eds), Energy Transitions. Regulatory and Policy Trends, Intersentia, 2017, pp. 215-237, ISBN 978-1-78068-404-8. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., “Les competències locals en matèria de contaminació de sòls”, a CASADO CASADO, L. i FUENTES I GASÓ, J. R. (dirs.), CARMONA GARIAS, 
S. i RODRÍGUEZ BEAS, M. (coords.), Dret Ambiental Local de Catalunya, Tirant lo Blanch, València, 2017, pp. 635-661. ISBN: 978-84-9119-991-5. Dipòsit Legal: V-2478-
2016. 
 

 FAJARDO DEL CASTILLO, T., “European Environmental Law and Environmental Crime: An Introduction”, a A. Farmer, M. Fauré, G.M. Vagliasindi (Eds.), Environmental 
Crime in Europe, Modern Studies in European Law, Hart Publishing, Londres, 2017, pp. 1-14. 
 

 FAJARDO DEL CASTILLO, T., “La Política Exterior de la Unión Europea en materia de Medio ambiente”, a José Mª Beneyto Pérez (Dir.), Tratado de Derecho y Políticas de 
la Unión Europea, Tomo IX, Acción Exterior de la Unión Europea, Thomson-Reuters Aranzadi, 2017, pp. 303-379. 
 

 FUENTES I GASÓ, J. R., capítol IX “Les competències locals en matèria d’aigües”, a CASADO CASADO, L. i FUENTES I GASÓ, J. R. (dirs.), CARMONA GARIAS, S. i 
RODRÍGUEZ BEAS, M. (coords.), Dret Ambiental Local de Catalunya, Tirant lo Blanch, València, 2017, pp. 387-427. ISBN: 978-84-9119-991-5. Dipòsit Legal: V-2478-2016. 

 
 



 

 

 

 
 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Aprenentatge servei en l’àmbit del Dret a la Universitat Rovira i Virgili: la Clínica Jurídica Ambiental”, a D.A., Comprehensive Internationalisation 

at the URV. Examples of good practices at the Universitat Rovira i Virgili, Publicacions URV, Tarragona, 2017. ISBN: 978-84-8424-584-1. 
 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Towards the institutionalization of legal clinics in Spain: the Environmental Law Clinic at Universitat Rovira i Virgili”, a D.A., Comprehensive 
Internationalisation at the URV. Examples of good practices at the Universitat Rovira i Virgili, Publicacions URV, Tarragona, 2017. ISBN: 978-84-8424-584-1. 
 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Galicia: Excepcionamientos en bucle que fragmentan la tutela ambiental”, a LÓPEZ RAMÓN (coord.), Observatorio de Políticas ambientales 2017, 
Ministerio de Medio Ambiente-Ciemat, 2017. 
 

 PIGRAU SOLÉ, A., “España, la Unión Europea, el Derecho internacional y el desarrollo insostenible”, a ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., PETIT DE GABRIEL, E. W. (eds.), 
España y la Unión Europea en el orden internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 1253-1288. ISBN: 978-84-9143-483-2. 
 

 PIGRAU, A., CAMPINS, M., FERNÁNDEZ, X. (forthcoming 2017), “L’UE et les droits des peuples autochtones de l’Arctique: Terres, ressources et consentement”, a Hervé-
Fournerea, N.; Theriault, S. (Eds.), Peuples autochtones et integrations regionals. Pour une durabilité repensée des Ressources naturelles, de la Biodiversité et des services 
écosystémiques, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2017. 
 

 PONT CASTEJÓN, I., NIETO MORENO, J. E., “Actuación ambiental del Estado: políticas de un gobierno en funciones”, a LÓPEZ RAMÓN (coord.), Observatorio de 
Políticas ambientales 2017, Ministerio de Medio Ambiente-Ciemat, 2017. 
 

 QUINTERO OLIVARES, G., “Le príncipe de précaution et sa diffcile incorporation au droit pénal”, Textos del encuentro sobre el principio de precaución, Universitat de 
Bordeus, Edició a càrrec de J.C.Saint-Pau, Bordeus, 2017. 
 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., capítol I “Els ens locals i la distribució competencial en matèria de medi ambient”, a CASADO CASADO, L. i FUENTES I GASÓ, J. R. (dirs.), 
CARMONA GARIAS, S. i RODRÍGUEZ BEAS, M. (coords.), Dret Ambiental Local de Catalunya, Tirant lo Blanch, València, 2017, pp. 37-87. ISBN: 978-84-9119-991-5. 
Dipòsit Legal: V-2478-2016. 
 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., capítol X “Les competències locals en matèria de costes”, a CASADO CASADO, L. i FUENTES I GASÓ, J. R. (dirs.), CARMONA GARIAS, S. i 
RODRÍGUEZ BEAS, M. (coords.), Dret Ambiental Local de Catalunya, Tirant lo Blanch, València, 2017, pp. 429-470. ISBN: 978-84-9119-991-5. Dipòsit Legal: V-2478-2016. 
 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., capítol XIV “Les competències locals en matèria d’ordenació ambiental de les instal·lacions de radiocomunicac ió i la contaminació 
electromagnètica”, a CASADO CASADO, L. i FUENTES I GASÓ, J. R. (dirs.), CARMONA GARIAS, S. i RODRÍGUEZ BEAS, M. (coords.), Dret Ambiental Local de 
Catalunya, Tirant lo Blanch, València, 2017, pp. 605-633. ISBN: 978-84-9119-991-5. Dipòsit Legal: V-2478-2016. 
 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., capítol XIX “Les competències locals en matèria forestal”, a CASADO CASADO, L. i FUENTES I GASÓ, J. R. (dirs.), CARMONA GARIAS, S. i 
RODRÍGUEZ BEAS, M. (coords.), Dret Ambiental Local de Catalunya, Tirant lo Blanch, València, 2017, pp. 747-775. ISBN: 978-84-9119-991-5. Dipòsit Legal: V-2478-2016. 

 
2.4.3 Articles en revistes científiques indexades 
 

 ÁLVAREZ CARREÑO, S. M., PÉREZ DE LOS COBOS HERNÁNDEZ, E., “Derecho y políticas ambientales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, Revista 
Catalana de Dret Ambiental, vol. VIII, núm. 1, 2017. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S, “Perspectiva del Derecho internacional del medio ambiente (primer semestre 2017)”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017. 
ISSN: 2014-038X. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S, “Perspectiva del Derecho internacional del medio ambiente (segundo semestre 2017)”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 2, 2017. 
ISSN: 2014-038X. 
 

 



 

 

 

 
 CAMPINS ERITJA, M., “Bio-prospecting in the Arctic: An Overview on the Interaction between the Rights of Indigenous Peoples and Access and Benefit Sharing” (2017), 

Boston College Environmental Affairs Law Review, Volume 44, Issue 2. 
 

 CAMPINS ERITJA, M., “'Drill, baby, drill': La posición de Estados Unidos ante el reto ambiental de la exploración y explotación de hidrocarburos en el Ártico” (2017), Revista 
Catalana de Dret Ambiental, vol.VIII, n. 2, pp. 1-49. 
 

 CASADO CASADO, L., “La legislación básica de protección del medio ambiente: primer semestre de 2017”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8,  núm. 1, 2017. ISSN: 
2014-038X. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., “Análisis jurídico de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y de las competencias autonómicas en materia de EIA de 
proyectos”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 25, abril 2017, pp. 11-50.  DOI: 10.2436/20.8080.01.14. ISSN electrònic: 2014-8658. ISSN paper: 1886-2632. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña.”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017. ISSN: 2014-038X. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña.”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 2, 2017. ISSN: 2014-038X. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., “Tendencias y retos pendientes de la inspección ambiental en el actual contexto de liberalización de las actividades económicas”, Revista de 
Derecho Urbanístico y medio ambiente, núm. 313, abril-maig 2017, pp. 133-188. ISSN 1139-4978. Depósito legal: M-5233-1967.  
 

 FUENTES I GASÓ, J. R., “Avances en la protección y conservación del medio marino español. El nuevo marco para la ordenación del espacio maritimo”, Revista Catalana 
de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017, p. 1-44. ISSN: 2014-038X. 
 

 GARCÍA RUBIO, F., “El desarrollo de los modelos urbanísticos en Iberoamérica desde un prisma de sostenibilidad”, en WPS Review International on Sustainable Housing 
and Urban Renewal: RI-SHUR, núm. 6 (Ejemplar dedicado a: Monográfico sobre las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), 2017, pp. 13-53. 
 

 GIFREU FONT, J., “Cataluña: estudios incidència y desarrollo de la Ley de Suelo de 2007 en punto al desarrollo urbanístico sostenible y la garantia del derecho a la 
vivienda”, Práctica urbanística. Revista mensual de urbanismo, núm. 146, 2017. 

 
 GIFREU FONT, J., “La tutela jurídica del paisaje en el décimo aniversario de la ratificación espanyola del Convenio Europeo del Paisaje. Especial referencia a la integración 

de prescripciones paisajísticas en el Derecho urbanístico”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017. 
 

 JARIA I MANZANO, J., “Constitución, desarrollo y medio ambiente en un contexto de crisis”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017, 46 pp. ISSN: 2014-
038X. 
 

 JARIA I MANZANO, J., “Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente (primer semestre 2017)”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, 
núm. 1, 2017, 21 pp. ISSN: 2014-038X. 
 

 JARIA I MANZANO, J., “Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente (segundo semestre 2017)”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, 
núm. 2, 2017. ISSN: 2014-038X. 
 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Pack premium o pack básico. ¿Ordenamiento ambiental dúal?”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 38, septiembre-diciembre 2017, p. 297-
325. 
 

 PALLARÈS SERRANO, A., “Estudio sobre las fortalezas y debilidades de la planificación de montes”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 314, junio 
2017, pp. 97-139. ISSN: 1139-4978. 
 

 PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017. ISSN: 2014-038X. 
 



 

 

 

 
 PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 2, 2017. ISSN: 2014-038X. 

 
 PIGRAU SOLÉ, A.; CARDESA-SALZMANN, A., “La agenda 2030 y los objetivos para el desarrollo sostenible. Una mirada crítica sobre su aportación a la gobernanza global en 

términos de justicia distributiva y sostenibilidad ambiental”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. 69, núm. 1, enero-junio 2017, pp. 279-285. 
http://dx.doi.org/10.17103/redi.69.1.2017.2.  ISSN: 0034-9380. 
 

 QUINTERO OLIVARES, G., “Ley penal, aguas internacionales y extraterritorialidad de la ley penal”, Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, 2017. 
 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “Derecho y políticas ambientales en Cataluña (primer semestre 2017)”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017. ISSN: 2014-038X. 
 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “Derecho y políticas ambientales en Cataluña (segundo semestre 2017)”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 2, 2017. ISSN: 2014-
038X. 
 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “La legislación básica de protección del medio ambiente: primer semestre de 2017”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017. 
ISSN: 2014-038X. 

 
2.4.4. Articles en altres revistes científiques 
 

 BORRÀS PENTINAT, S.; QUEIROZ CAÚLA, B.; MAIA DE MENESES COUTIN, J., “Jean-Jacques Roussseau e o desastre ambiental de Mariana: propagação das ondas da 
eco-filosofia”, Revista Direito, Estado e Sociedade (PUC Rio), núm. 51, 2017. ISSN: 1516-6104. 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Retos e incertidumbres en la protección jurídica internacional de las migraciones ambientales”, Revista Temas Socio-Jurídicos, vol. 36, núm. 72, 
pp. 129-156. ISSN: 0120-8578. ISSN electrònic: 2590-8901. 

 
2.4.5 Altres publicacions 
 

 CAMPINS ERITJA, M., Editorial “Entre la urgència a Fiji i la complexitat a Bonn. El lent camí per a la posada en marxa de l'Acord de Paris”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental, vol.VIII, n. 2, 2017, pp. 1-8.CASADO CASADO, L., Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
4ª, Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo), Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 74 (Desembre), 2017, pp. 86-89. ISSN-e 1989-5666. 

 

 CASADO CASADO, L., Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso), 
Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 73 (Novembre), 2017, pp. 69-74. ISSN-e 1989-5666. 
 

 CASADO CASADO, L., Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Espín Templado), 
Actualidad Jurídica Ambiental, Nº. 73 (Novembre), 2017, pp. 75-80. ISSN-e 1989-5666. 
 

 CASADO CASADO, L., Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Ángel Ramón 
Arozamena Laso), Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 72 (Octubre), 2017 pp. 51-55. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Comunidad Valenciana. Aguas. Urbanismo. 22 de febrero de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Islas Baleares. Catálogo de caminos. 27 de febrero de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Islas Baleares. Contaminación acústica. 27 de febrero de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Islas Baleares. Reservas marinas. 25 de abril de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 
 

http://dx.doi.org/10.17103/redi.69.1.2017.2


 

 

 

 
 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Cataluña. Urbanismo. Protección especial ambiental. 26 de abril de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-

5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Cataluña.. Autorización Ambiental. Vertidos. 6 de junio de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Islas Baleares. Aguas pluviales. 27 de junio de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Cataluña. Vertidos. Planeamiento urbanístico. 18 de julio de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Comunidad Valenciana. Contaminación acústica. Principio “Quien contamina paga”. 25 de julio de 2017, Actualidad 
Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Islas Baleares Responsabilidad Patrimonial. Urbanismo. 12 de septiembre de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-
e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Comunidad Valenciana. Autorización Ambiental Integrada. 10 de octubre de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-
e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Comunidad Valenciana. Comtaminación acústica. Acceso a la información. 11 de octubre de 2017, Actualidad Jurídica 
Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Comunidad Valenciana. Residuos. Compensación econòmica municipal. 25 de octubre de 2017, Actualidad Jurídica 
Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Cataluña. Contaminación acústica. 7 de noviembre de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Islas Baleares. Suelo urbano. Autorizaciones. 22 de noviembre de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-
5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Cataluña. Plan Especial de establecimiento de concurrència pública. Hotelería. 28 de noviembre de 2017, Actualidad 
Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Cataluña. Autorización ambiental integrada. Residuo municipal. 20 de diciembre de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. 
ISSN-e 1989-5666. 
 

 DE LA VARGA PASTOR, A., Jurisprudencia al día. Cataluña. Contaminación acústica. 21 de diciembre de 2017, Actualidad Jurídica Ambiental. ISSN-e 1989-5666. 
 

 FAJARDO DEL CASTILLO, T., “Transnational environmental crime: a challenging problem but not yet a legal concept”, Völkerrechtsblog, 17/02/2017, DOI: 
10.17176/20170215-170333.  
 

 FAJARDO DEL CASTILLO, T., “Sobre los 25 Años de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VIII Núm. 1 
(2017) - Editorial -, pp. 1-8. 
 

 FAJARDO DEL CASTILLO, T., recensió del llibre SOBRIDO PRIETO, M. (Ed.), Espacios Polares y Cambio Climático: Desafíos Jurídico-Internacionales, Instituto 
Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga de la Universidad de A Coruña, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, 252 pp.”, REEI, Nº 34, Diciembre 2017, pp. 1-4, 
DOI: 10.17103/reei.34.26. 
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 JARIA I MANZANO, J.; PIGRAU SOLÉ, A., “Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz conceptual para la gobernanza global”, Proyecto “Del desarrollo 

sostenible a la justicia ambiental: Hacia una matriz conceptual para la gobernanza global" (DER2013-44009-P), informe núm. 11 (final), 2017, 30 p. 
 
 
2.5. Tesis doctorals 
 

Durant l’any 2017, s’ha realitzat la defensa de les següents tesis doctorals dirigides per membre del CEDAT: 
 

 El dia 21 de setembre de 2017 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral del Sr. Antoni Gifreu Font, titulada “La implantació de l’energia eòlica terrestre a Catalunya”, 
dirigida pels Drs. Josep Ramon Fuentes Gasó i Aitana de la Varga Pastor. 

 El dia 26 de setembre de 2017 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral del Sr. Daniel Iglesias Márquez, titulada “La regulación de las empresas transnacionales 
domiciliadas domiciliadas en la Unión Europea en relación con sus estándares de comportamiento y su responsabilidad por los daños ambientales causados en terceros 
Estados”, dirigida pel Dr. Antoni Pigrau Solé. 

 El dia 11 d’octubre de 2017 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral de la Sra. Sílvia Carmona Garias, titulada “Democracia y gobierno abierto: una nueva cultura 
administrativa”, dirigida per la Dra. Lucía Casado Casado. 

 El dia 13 d’octubre de 2017 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral de la Sra. Thays Ricarte Lopes, titulada  "La transición energética como matriz para el diseño de 
una nueva gobernanza local”, dirigida pel Dr. Jordi Jaria Manzano. 

 El dia 2 de novembre de 2017 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral de la Sra. Caúla Bleine Quiroz, titulada “A aplicabilidade das normas constitucionais 
ambientais à luz dos ordenamentos brasileiro e portugués”, dirigida per la Dra. Susana Borràs Pentinat. 

 El dia 3 de novembre de 2017 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral de la Sra. Ana Paula Araújo de Holanda, titulada “Contornos possíveis das escolas de direito 
no brasil: humanização do ensino do direito ambiental”, dirigida per la Dra. Susana Borràs Pentinat. 

 
2.6. Quaderns de Dret Ambiental 
 

El Grup de recerca i els Estudis en Dret Ambiental de la URV l’any 2005 van decidir iniciar, amb el patrocini de l’Ajuntament de Vila-seca, una col·lecció amb el títol “Quaderns de 
Dret Ambiental”, on es publicaría, entre d’altres, el millor treball de fi de Màster dels Estudis de Dret Ambiental de la URV. 
 
Fins a l’actualitat, s’han publicat els següents números: 
 

 Quadern número 1: “L’informe ambiental en el planejament urbanístic”, Irene Martín Abellan, Publicacions URV, USBN: 978-8424-082-2, 2007. 

 Quadern número 2: “La contaminació lumínica a Catalunya”, especial referencia als municipis, Isabel Junquera i Muriana  Publicacions URV, ISBN : 978-84-8424-099-0. 

 Quadern número 3: “Régimen jurídico de la edificación sostenible”, Isabel Toro Flores  Publicacions URV, ISBN 978-84-8424-410-9. 

 Quadern número 4:  “El derecho ambiental como instrumento de gestión del riesgo tecnológico”, Paula Cerski Lavratti. Publicacions URV, ISBN 978-84-8424-176-8, 2011. 
2011. 

 Quadern número 5: “La investigación e ‘imputación policial’ en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, Pedro Fernández Sánchez, Publicacions URV, 
ISBN 978-84-8424-193-5, 2011. 

 Quadern número 6: “Marc jurídic de l’estalvi d’aigua. Especial referència a l’àmbit local”, Jordi Recordà Cos. Publicacions URV, ISBN: 978-84-8424-226-0. 

 Quadern número 7: “Eines per a la regulació dels serveis ambientals dels ecosistemes a Catalunya”, Joan Pons Solé. Publicacions URV, ISBN: 978-84-8424-268-0. 

 Quadern número 8: “El régimen jurídico de los incendios forestales”, Marta Aguilera Sánchez. Publicacions URV, ISBN: 978-84-8424-343-4. 

 Quadern número 9: “La incidencia de la directiva de emisiones industriales en el régimen jurídico catalán de prevención y control ambiental de actividades”, Alejandro Ruíz 
Lobato.  

 
 



 

 

 

 
 
El dia 18 d’octubre de 2017, es va presentar el quadern núm. 9 de la col·lecció Quaderns de Dret Ambiental, del Sr. Alejandro Ruiz Lobato.  
 
L'acte va comptar amb la presència de la Sra Mercè Rius i Serra, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i autora del pròleg del llibre; del Dr. Xavier Farriol, Delegat del rector d'organització i recursos i Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vila-seca; i la Dra. Lucía Casado 
Casado, Professora Titular de Dret Administratiu de la URV i Subdirectora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quadern número 10: “La protección de la calidad del aire en el Marco de la Smart City: Barcelona”, Carlotta Faccioli. 
 

En aquests moments, hi ha tres nous quaderns pendent de publicació: 
 
 Quadern número 11: “La tutela judicial frente al daño ambiental en Argentina y España. Radiografia del Acceso a la Justicia Ambiental”, Gastón Alejandro Medici.  
 
 Quadern número 12: “El reconocimiento y la protección jurídica internacional de las migraciones climáticas: las realidades de los pequeños Estados insulares en desarrollo”, 

Dídac Julio Sales. 
 
 Quadern número 13: “Acciones locales frente a los retos del cambio climático en España”, Raquel Solà Nadal. 

 
 
2.7. Revista Catalana de Dret Ambiental 
 

Després de la realització d’un estudi de viabilitat i com a conseqüència de les converses iniciades el 2008, a través de la Subdirecció General d’Informació i Educació Ambiental, es 
va arribat a un acord amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, a través del qual la URV i l’esmentat  Departament coeditarien una nova publicació científica: 
la Revista Catalana de Dret Ambiental. El corresponent conveni es va signar amb data 25 de febrer de 2010. El 9 de novembre de 2010 es va signar una Addenda que modifica 
alguns aspectes del Conveni de col·laboració. Anualment s’han anant signants les addendes que renoven l’acord entre la URV i l’ara Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 



 

 

 

 
 
El 30 de setembre de 2009 es va constituir el Consell de Redacció de la revista. En formen part 41 persones, tots ells acadèmics o advocats experts en dret ambiental. Hi són 
representades 18 universitats: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Granada, 
Universidad de Murcia, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Valladolid, Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat d’Alacant, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira 
i Virgili. 
 
Igualment, s’ha format el Consell Assessor de la Revista, del que formen part prestigiosos experts, nacionals i estrangers. 
 
Aquesta publicació té la següent llicéncia Creative Commons Attribution 3.0 License.  
 
L’ISSN és: 2014-038X. La seva web és: www.rcda.cat. 

 
La revista té una periodicitat semestral, és electrònica i d’accés obert. 
 
Durant el 2011 es va sol·licitar la incorporació de la RCDA a diversos índexs de revistes científiques.  
 
La RCDA ha estat inclosa en el directori de revistes d’accés obert DOAJ. També a Dialnet I també s’ha autoritzat el Portal VLEX (portal) perquè publiqui la RCDA.  
 
La RCDA ha estat també incorporada a DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), del CSIC i l’ANECA 
(http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=2014-038X) 
 
La RCDA ha estat també incorporada a LATINDEX-Catálogo i reuneix 35 dels 36 criteris de qualitat per a revistes electròniques 
(http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=20777) 

 
Finalment, la RCDA ja està present a RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) on es reconeix a la RCDA l’acompliment de 18 criteris de qualitat de la 
CNEAI, sobre 19 possibles, i també 18 criteris de qualitat d’ANECA, sobre 21 possibles (http://epuc.cchs.csic.es/resh/). 
 
La RCDA forma part de l’edició 2014 de CARHUS+ i s’hi inclou en la categoría B. 
 
La RCDA està inclosa en els següents directoris, índexs i bases de dades de revistes científiques: 
 

o ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) ERIH PLUS 
o Directory of Open Access Journal. DOAJ 
o Revistes Catalanes amb Accés Obert RACO 
o Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias REBIUN 
o V/Lex 
o Dialnet 
o MIAR 2015 Live Information Matrix for the Analysis of Journals 
o DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), CSIC / ANECA. 
o LATINDEX-Catálogo. La RCDA acompleix els 36 criteris de qualitat. 
o RESH. La RCDA acompleix 17 dels 18 criteris de qualitat de la CNEAI, i 20 dels 22 criteris de qualitat fixats per ANECA. 
o CARHUS+ 2014  Qualificació B. 
o REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico REDIB. 
o Sumarios ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades 
o ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources 
o SUDOC. 
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La RCDA forma part de e-Revistas (Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas) i el Directorio Dulcinea, del CSIC. Es continuen les 
gestions per incorporar la RCDA a altres índexs i bases de dades. Durant l’any 2016 s’ha incorporat el DOI (Digital Object Identifier) a tots els textos publicats a la RCDA: 
 
Durant el 2017 han aparegut els números 1 i 2 del Volum 8 (www.rcda.cat). 
 
2.8. Estades de recerca 
 

 La Dra. Thays Ricarte Lopes va realitzar una estada de recerca des de l’1 d’octubre de 2016 fins el 28 de febrer de 2017 al Departament de Ciències Polítiques de la Wien 
Universität, Viena, Àustria. Tutor: Dr. Ulrich Brand. Tema: “Nuevos modelos de protección ambiental en el marco de una gobernanza alternativa”. 

 El Dr. Victor Merino va realitzar una estada de recerca des de l’1 d’octubre de 2016 fins al 31 de gener de 2017 al Migration Section - Vrije Universiteit Amsterdam (Països 
Baixos). Tema: 'Disidencias migratorias: Evaluación crítica de la influencia del derecho en las demandas de asilo y las experiencias de los refugiados por motivos de 
orientación sexual e identidad de género' Estancia de movilidad en el extranjero 'José Castillejo' para jóvenes doctores, Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades (Resolución de convocatoria de 3 de diciembre de 2015, BOE del 29 de diciembre).  

 La Dra. Maria Marquès i Banqué va realitzar una estada de recerca durant el mes de juny (4 setmanes) a l’Asia-Pacific Centre for Environmental Law, National University of 
Singapore. 

 La Dra. Mar Campins va realitzar una estada com a professora visitant a l’ Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, el mes de gener de 
2017. 

 La La Dra. Mar Campins va realitzar una estada de recerca a la Lapland University, School of Law, Rovaniemi, Finland, el mes de juny de 2017. 
 
 
3. Transferència  

 
3.1. Projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins 
 

Durant el 2017, s’han formalitzat els següents projectes/contractes de transferència: 
 

 T17203S – Dictamen sobre la contractació in house de SIRUSA – Servei d’Incineració de Residus Urbans, SA (SIRUSA). 
 T17038S – Dictamen sobre l’excepcionalitat i l’absència d’homogeneïtat de la remuneració del lloc de treball de la Gerència de SIRUSA – Servei d’Incineració de Residus 

Urbans, SA (SIRUSA). 

 T17134S – Assessorament i suport jurídic relatiu a l’estratègia d’empresa i drets humans – Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència. 
 
3.2. Clínica Jurídica Ambiental  
 

El nou pla d’estudis del Màster Universitari en Dret Ambiental preveu l’assignatura de Clínica Jurídica Ambiental com una matèria que es cursa durant el segon quadrimestre del 
segon curs de l’ensenyament. Es poden consultar els casos treballats durant el curs 2016-2017 i 2017-2018 a l’apartat 1.1.3.2.3. d’aquesta Memòria. 

 
4. Cooperació 

 
Projecte dels Horts Socials a la URV. - L’educació ambiental per a la innovació social.  
 
La Dra. Susana Borràs, professora de Dret Ambiental i membre investigadora del CEDAT, la Sra. Thays Ricarte, exalumna del Master Universitari en Dret Ambiental i becària 
predoctoral del Cedat, i les alumnes del Grau en Història de l’Art Sra. Anna Solé i Sra. Clàudia Egea van presentar aquest projecte que va ser el guanyador de la convocatòria per a 
Projectes d'Innovació Social URV, que compta amb els fons recaptats a la I Cursa Solidària URV d'abril de 2013 (4.500 €). 
 
És un projecte que proposa la preparació, construcció, arranjament i conversió d'una zona del Campus Catalunya de la URV, que es troba en desús, en un espai agrourbà, que 
implicarà la participació de col·lectius socialment vulnerables amb els membres de la comunitat universitària de la URV, per poder incentivar la convivència social i ambiental en 
aquest espai. El projecte contempla la posada en marxa d'entre 15 a 20 horts socials d'aproximadament 10 m2. 

http://www.rcda.cat/


 

 

 

 
 
L'objectiu de l'acció és desenvolupar un projecte d'innovació social que permeti integrar a uns col·lectius socialment vulnerables amb la cultura de la protecció, conservació i 
sostenibilitat ambiental. 
 
A l'abril del 2015 el projecte va obtenir el premi d'Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueres que atorga la Fundació Plataforma Educativa en la categoria d'Innovació Social. 
Per tal d’avançar en el projecte per a consolidar-se no només a la universitat sinó també a la ciutat, les impulsores de la iniciativa, entre les quals hi ha la Dra. Susana Borràs, que és 
membre del CEDAT, van decidir participar d’una campanya crowdfunding per part de la Fundació Triodos per finançar els Horts Socials URV. 
 
La Dra. Susana Borràs va participar com a ponent i responsable de l’Hort Social de la URV a la Jornada técnica del Departament d’Agricultura “Els Horts Urbans, el horts socials i el 
horts escolars ”, que va tenir lloc el dia  6 de juny, al Campus Catalunya, de la URV. 

ANNEX I:  

REGLAMENT DEL CENTRE 
D’ESTUDIS DE DRET 
AMBIENTAL DE TARRAGONA 
ALCALDE PERE LLORET, DE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

 
Preàmbul 
 
El Centre d’Estudis de Dret Ambiental 
de Tarragona (CEDAT) va néixer com 
una càtedra que implicava 

l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), mitjançant el conveni signat el 23 de maig de 2007. El CEDAT té com a finalitats l’organització d’activitats de formac ió, de recerca, de transferència de coneixements i de 
sensibilització i creació d’opinió en el camp del dret ambiental. Mitjançant una addenda al conveni, signada el 15 de novembre de 2010, s 'hi va afegir el Servei Municipal d'Habitatge i 
Actuacions Urbanes SA de Tarragona (SMHAUSA). 
 
A proposta dels investigadors que en formaven part, el Consell de Govern, en la sessió del juliol de 2008, va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a centre de 
recerca de la URV. Aquesta etapa va culminar amb l’aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en la sessió del Consell de Govern del 30 d’abril de 2009. 
 
En aquest marc, el CEDAT es va constituir com un centre compartit entre la URV i altres entitats, creat mitjançant un conveni, a l’empara de l'article 127 de l'Estatut de la URV, en la 
modalitat prevista en l'apartat 2.b. Així, doncs, té el reconeixement com a centre de recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Un cop caducat el conveni signat el 2007, el CEDAT va 
deixar de ser un centre compartit i es va convertir en un centre propi de la URV. Des del punt de vista de l’estructura administrativa, és sota el paraigua del Departament de Dret 
Públic. D’acord amb les normes aplicables, els instituts i centres de recerca propis de la URV han de dotar-se d’un reglament de funcionament intern. 
 

Capítol I. Disposicions generals 

 
Article 1.  Denominació i règim jurídic 
 
1. El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) és una estructura de recerca pròpia de la URV d’acord amb allò que preveu l’article 127.2.a de l’Estatut de la 

Universitat Rovira i Virgili. Es configura com un centre virtual que no modifica l’adscripció als departaments del personal docent i investigador o el personal d’administració i serveis 
que hi treballa. 

 



 

 

 

2.  El CEDAT es regeix: 
 

a) Per la legislació vigent que hi sigui d’aplicació. 
b) Per l’Estatut de la URV. 
c) Per la normativa de la URV reguladora dels centres de recerca i altres normatives de desenvolupament adoptades o que puguin adoptar els òrgans competents de la URV 

que els puguin afectar. 
d) Per les disposicions d’aquest reglament intern i altres normes que es desenvolupin, sempre que no envaeixin l’àmbit competencial d’un altre òrgan o administració. 

 
Article 2.  Objectius i activitats 
 
1. L’objectiu del CEDAT és generar i socialitzar el coneixement en l’àmbit del dret ambiental, sobre la base del compromís pel desenvolupament sostenible. 
2. Per  assolir aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el CEDAT durà a terme les activitats següents: 
 

a) Desenvolupar projectes de recerca i difondre’n els resultats mitjançant l’edició i la participació en publicacions,  organitzar congressos, col·loquis i seminaris científics i 
participar-hi. 

 
 
 

b) Participar en l’organització d’estudis de postgrau, doctorat i altres cursos d’especialització i d’actualització professional en l’àmbit de les seves competències i impartir-los 
d’acord amb la normativa vigent. 

c) Dur a terme treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent, amb 
atenció especial a les qüestions d’interès per a la ciutat de Tarragona i el Camp de Tarragona. 

d) Desenvolupar activitats de divulgació científica i de prestació de serveis pro bono en l’àmbit del dret ambiental, mitjançant la formació, l’elaboració d’estudis o 
l’assessorament. 

 
Article 3.  Recursos humans, materials i de gestió 
 
1. El CEDAT pot comptar amb els recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments als grups de recerca que l’integren, així com investigadors associats, 

visitants i  predoctorals. 
2. La vinculació de nous membres al Centre, a proposta del director o la directora, l’ha d’acordar el Consell de Direcció. 
3. Les formes i els requisits de vinculació corresponents al Centre són les següents: 

 
3.1. És membre de ple dret del CEDAT el PDI doctor de la URV amb dedicació a temps complet o parcial, que hagi fet una sol·licitud prèvia o a proposta d'un membre de ple dret 

del Centre, sempre que almenys una de les línies de recerca tingui relació amb l'àmbit científic del Centre. Els membres de ple dret del CEDAT perden la seva condició en el 
cas que deixin de ser PDI de la Universitat o abandonin la recerca en l’àmbit científic del CEDAT. 
 

3.2. També pot ser membre del CEDAT el personal investigador que treballi en línies de recerca relacionades amb l’àmbit científic del Centre, en les modalitats següents, sense 
que la vinculació amb el CEDAT impliqui cap mena de relació laboral amb la Universitat: 
 

a) Investigadors associats:  
 

3.2.a.1. Poden tenir aquesta condició, a proposta del director o de la directora, els professors i investigadors d'universitats i centres de recerca, experts i professionals, 
nacionals o internacionals, que tinguin una trajectòria especialment destacada en l'àmbit científic del Centre, sempre que col·laborin en alguna de les activitats 
del CEDAT. La condició d'investigador associat o investigadora associada es perd si passen dos anys sense fer cap activitat de col·laboració amb el CEDAT.  
 

3.2.a.2. Poden tenir també la condició d'investigadors i investigadores associats aquelles persones formades en els programes acadèmics del CEDAT així com aquelles 
que hagin obtingut el doctorat sota la direcció d'un membre del CEDAT, de ple dret o associat, que presentin un pla d'activitats de dos anys validat i supervisat 
per un membre de ple dret del CEDAT. El pla pot incloure el desenvolupament d'activitats de recerca, publicacions, participacions en congressos i conferències 



 

 

 

o altres activitats relacionades amb el Centre. La pertinença es pot renovar en períodes successius de dos anys, sempre que es presentin els plans d’activitat 
corresponents, en les mateixes condicions. 
 

b) Investigadors visitants: tenen aquesta condició aquelles persones que, d’acord amb el procediment establert pel Centre, hi facin una estada temporal amb l'objectiu de 
desenvolupar activitats de recerca o de reforç de la cooperació interinstitucional. 
 

c) Investigadors predoctorals: tenen aquesta consideració  aquelles persones que siguin beneficiàries d'una beca per matricular-se en un programa de doctorat de la 
URV, quan aquests estudis estiguin vinculats a un projecte o línia d'investigació del Centre. També aquelles que durant els estudis de doctorat a la URV hi tinguin una 
relació contractual amb finalitats de suport a la investigació o siguin beneficiàries d'una beca o ajuda d'investigació finançada pel mateix Centre. També tenen la 
consideració d'investigadors predoctorals els doctorands de la URV la tesi dels quals tracti sobre temes ambientals, a proposta del director o directora de tesi, sempre 
que aquest sigui membre de ple dret del CEDAT o, si no és el cas, a proposta del director o directora i sense que ser’n derivin obligacions per al CEDAT ni que la 
vinculació amb el CEDAT impliqui cap mena de relació laboral amb la Universitat. Perden aquesta condició quan deixin de complir els requisits per formar-ne part. 
 

4. El Centre ha d’elaborar protocols interns per definir els seus procediments de vinculació en les formes previstes a l'article 3.2, lletres a) i b). 
 
5. Es poden vincular temporalment al CEDAT persones procedents d’altres universitats o institucions públiques o privades mitjançant un conveni de col·laboració que ha de definir 

les persones que es vinculin, la durada i les condicions de la vinculació. 
 

6. La desvinculació de membres del Centre, a proposta del director o la directora o de la persona interessada, l’ha d’acordar el Consell de Direcció del Centre. 
 

7. El director o la directora ha de mantenir actualitzada la relació dels membres del CEDAT. 
 
 
Capítol II. Organització 

 
 
Article 4.  Estructura del CEDAT 
 
El CEDAT té els òrgans de govern i gestió següents: 
 

a) El director o directora 
b) El subdirector o subdirectora, si escau 
c) El Consell de Direcció, 

 
Article 5.  El director o directora i el subdirector o subdirectora 
 
1. El director o directora del CEDAT és elegit entre els professors i professores del Departament de Dret Públic de la URV, a proposta del Consell de Direcció. 
 
2. El director o la directora el nomena el rector o rectora de la URV, per un mandat de tres anys, renovable per períodes d’igual durada. El director o directora pot ser cessat en 
qualsevol moment pel rector o rectora de la URV, a proposta de les parts en el conveni de creació a través de la Comissió de Seguiment. 
 
3. Són funcions del director o directora: 
 

a) Representar el Centre, dirigir-lo i gestionar-lo. 
b) Proposar als òrgans competents contractar els recursos humans propis. 
c) Executar el programa d’accions aprovat pel Consell de Direcció. 
d) Signar els contractes programa que es puguin establir entre el centre de recerca i la URV. 
e) Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció. 
f) Autoritzar les despeses del CEDAT. 



 

 

 

g) Trametre anualment al vicerector competent les modificacions que s’hagin pogut produir en la relació dels membres del CEDAT. 
h) Totes les altres funcions que li atribueixi aquest reglament i aquelles altres relatives a la direcció de la gestió ordinària del CEDAT que aquest reglament no atribueixi al 

Consell de Direcció. 
 

4. Quan el volum d’activitat del Centre ho requereixi, el director o directora pot designar un coordinador o coordinadora que l’assisteixi en la gestió de les activitats del CEDAT. 
 
5. El CEDAT pot comptar amb un subdirector o subdirectora elegit pel Consell de Direcció, a proposta del director o directora, amb la mateixa durada del mandat que el director o  
directora, que l’assisteix en les seves funcions. El subdirector o subdirectora el nomena el rector o rectora de la URV. 
 
 
Article 6.  El Consell de Direcció 
 
1. El Consell de Direcció, presidit pel director o directora, està format per un nombre no inferior a onze investigadors amb grau de doctor o doctora, entre els investigadors de la URV 
vinculats al CEDAT, un representant dels investigadors en formació que duguin a terme la seva activitat de recerca al CEDAT i un membre del personal tècnic de suport vinculat al 
CEDAT. Tots són designats pel director o directora, després d’haver-ho consultat als els membres del CEDAT. 
 
2. El membre del personal tècnic de suport fa les funcions de secretari o secretària encarregat d’elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció. 
 
3. Són competències del Consell de Direcció: 
 

a) Elaborar les línies d’acció estratègiques del CEDAT, i garantir-ne el desenvolupament i la revisió. 
b) Aprovar el pressupost anual del CEDAT. 
c) Aprovar les línies de recerca i la programació d’activitats del CEDAT. 
d) Aprovar la memòria anual d’activitats del CEDAT. 
e) Elaborar el Reglament del CEDAT i les possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de Govern perquè l’aprovi. 
f) Acordar la vinculació i desvinculació dels membres del CEDAT. 
g) Aprovar la proposta dels contractes programa que eventualment es puguin establir amb la URV. 
h) Avaluar i autoritzar els projectes de transferència que es duguin a terme des del CEDAT. 
i) Aprovar les accions formatives en què participi el CEDAT. 

 
4.  El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada al trimestre, i en sessió extraordinària sempre que el director o directora ho cregui oportú per iniciativa pròpia, 

o a petició d’una tercera part dels membres. 
 
5. Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. No es poden prendre acords vàlids respecte de nous 

assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell i se n’aprovi la inclusió amb el vot favorable de la majoria. 
 
6. Per a la constitució vàlida del Consell de Direcció en primera convocatòria és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del Consell, a més a més 

de la del director o directora o subdirectora o subdirectora, i del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de ser mitja hora 
després de la primera, el Consell de Direcció queda vàlidament constituït si hi són presents, a més a més del director o directora i del secretari o secretària o les persones que els 
substitueixin, un terç dels membres. Els acords s’adopten per assentiment i, quan sigui necessària una votació, per majoria s imple dels membres que es trobin presents en el 
moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del director o directora té valor diriment. 

 
7. Per adoptar acords sobre la modificació del Reglament, l'aprovació del pressupost i de la memòria cal el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Capítol III. Règim econòmic 

 
Article 7.  Gestió econòmica 
 
1. Les despeses del centre de recerca les ha d’autoritzar el director o directora. 
2. La gestió econòmica depèn directament del CEDAT i a efectes administratius es du a terme des del Departament de Dret Públic. 
3. Tots els projectes de recerca o de transferència relatius al dret ambiental en què la persona responsable o investigador principal sigui un membre del centre vinculat a la URV, es 

gestionen al CEDAT des del Departament de Dret Públic. 
4. La part de cànons corresponent a departaments de projectes de recerca i transferència obtinguts pel CEDAT es distribueixen entre els departaments participants en el projecte de 

manera proporcional al nombre d’investigadors de cadascun dels departaments. 
 

 
 
 
Article 8.  Drets de propietat intel·lectual i industrial 
 
1. Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre mena de drets derivats de l’activitat desenvolupada pels membres del CEDAT vinculats a la URV en l´àmbit 

del dret ambiental són de titularitat de la URV. En tot cas, aquest fet no afecta la condició d’autors. 
2. En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat del centre i en la participació en conferències, cursos o congressos en l’àmbit del dret 

ambiental, els investigadors de la URV han d’identificar la pertinença al CEDAT, al Departament  i a la URV. 
 
 
Disposició final 

 
Aquest reglament entrarà en vigor un cop aprovat pel Consell de Govern, el dia de la publicació en el FOU. 
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ANNEX III:  

ALTRES PROJECTES DE RECERCA AMB PARTICIPACIÓ D’INVESTIGADORS DEL CEDAT 

 
 

Projectes vigents durant 2017 
 

 “El vot electrònic com a factor transformador de la democràcia associativa: el cas dels partits polítics catalans” (2017DEMOC00006), finançat per la Secretaria de 
Transparència i Govern Obert del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en el marc de la convocatoria de projectes de recerca en l’àmbit 
de la qualitat democràtica per a l’any 2017. Investigador responsable: Dr. Jordi Barrat Esteve. Durada: 1 any. Import: 9.600 euros. 

 “Procesos Electorales y Nuevas Tecnologías: El voto electrónico” (DER2015-68706-P). Ministeri d'Economia i Competitivitat. Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica 
d’Innovació (2013-2016). Investigador Principal: Dr. Jordi Barrat Esteve. Durada: 2016-2018. Import: 12.700 €. 

 “Secret del vot en sistema de vot electrònic remot”. Ajut per a la realització d’un projecte de doctorat industrial. Empresa: Scytl Secure Electronic Voting. Professor 
responsable de la URV: Dr. Jordi Barrat Esteve. Doctorand: Adrià Rodríguez Pérez. Import atorgat: 33.960 euros. 

 “La nueva posición del Estado garante de los intereses generales en el sector energético” (DER2015-65223-C3-3-R). Ministeri d’Economia i Competitivitat. Investigador 
principal: Dra. Mercè Darnaculleta i Gardella. Hi participa el Dr. Endrius Cocciolo. 

 “Ayuda de Consolidación e estruturación 2017”, Grupos con Potencial de Crecemento, Xunta de Galicia. Investigador principal: Alba Nogueira López. Import: 90.000 euros. 
2017-2019. 

 “Vulnerabilidad social, crisis económica y derecho a la vivienda. Las políticas públicas de garantía social” (DER2016-79913-R). Proyectos de I+D+i, del Programa estatal de 
investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad. Investigador principal: Alba Nogueira López. Import: 30.000 euros Duración: 2016-2018. 
 

 



 

 

 

ANNEX IV 

ALTRES PROJECTES O CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA AMB PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DEL CEDAT 

 
 

 T17046S – EU election mission to Honduras – PARTICIP GMBH. 

 T17045S – Assessorament sobre observació i assistència electoral – Patronat Catalunya Món. 

 T17122S – Legal Feasiblity Study for “AccessVote: The First European Platform for Accessible Paper Vote Cast” – Scytl Secure Electronic Voting. 

 T17040S – Elaboració i seguiment del projecte de reconeixement d’un nou àmbit de protecció mitjançant denominació d’origen protegida – Asociación de Bodegas de Rioja 
Alavesa (ABRA). 

 T17106S – Assessorament jurídic en materia de contractació administrativa – Ajuntament de La Pobla de Mafumet. 

 T17108S – Estudi sobre l’adequació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet (1ª fase) – Ajuntament de La Pobla de Mafumet. 

 T17107S – Redacció dels plecs de clàusules administratives i econòmiques per a l’explotació i manteniment de l’EDAR – Ajuntament de La Pobla de Mafumet. 

 T17195S – Redacció dels plecs de condicions per a la contractació dels equips i software per al control d’accessos als aparcaments – Aparcaments municipals de 
Tarragona, SA. 

 T17072S – Dictamen sobre una entitat col·laboradora urbanística al municipi de Pratdip – Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 T17047S – Assessorament, redacció de documents i realització de reunions per respondre a les segones observacions de la Comissió Europea a la modificació del plec de 
la DOQ Priorat i a una pregunta parlamentària al Parlament Europeu – Consell Regulador de la DOQ Priorat. 

 T17123S – Redacció de documents i realització d’actuacions professionals del canvi d’entitat de certificació del plec de la DOQ Priorat – Consell Regulador de la DOQ 
Priorat. 

 T17120S – Assessorament jurídic conveni marc de col·laboració del Pla estratègic en atenció sanitària Camp de Tarragona – Consorci per a l'Atenció i Social i a la 
Dependència (Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla). 

 T17027S – Dictamen relatiu al règim jurídic de nomenament i responsabilitats del Patronat de la Fundació Pere Badia de Torredembarra – Consorci per a l'Atenció i Social i 
a la Dependència (Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla). 

 T17043S – Diverses actuacions d’assessorament jurídic relatives a l’extinció dels consorcis públics de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla – Consorci per a l'Atenció i 
Social i a la Dependència (Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla). 

 T17042S – Diverses actuacions d’assessorament jurídic relatives al nou centre d’atenció primària de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla al Vendrell – Consorci per a 
l'Atenció i Social i a la Dependència (Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla). 

 T17073S – Diversos treballs sobre la prestació de serveis sanitaris mutuals per part dels centres del SISCAT – Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla. 

 T17179S – Informe jurídic sobre la subrogació de la concertació del Servei de CEDIAP – Consorci per a l'Atenció i Social i a la Dependència (Xarxa Sanitària i Social Santa 
Tecla). 

 T17051S – Redacció dels plecs de condicions per a la contractació administrativa d’uns autobusos – Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA. 

 T17255S – Dictamen sobre la naturalesa jurídica i les obligacions en matèria de transparència – Fundació Privada Auditori Josep Carreras. 

 T17134S – Assessorament i suport jurídic relatiu a l’estratègia d’empresa i drets humans – Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència. 

 T17078S – Implementation of the European Protection Order – Parlament Europeu. 



 

 

 

ANNEX V 

ALTRES CONFERÈNCIES, CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS PER MEMBRES DEL CEDAT  

 

 BARRAT I ESTEVE, J., “La perspectiva comparada dels delictes electorals”, Sessió sobre Delictes Electorals. Organitzadors: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
/ Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. Lloc: Barcelona. Data: 23 de maig de 2017. 

 BARRAT I ESTEVE, J., “Publicidad de informes de gobierno”, III Observatorio Internacional de Derechos Políticos (OiDP), Universidad Autónoma de Coahuila / Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación / Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 26-27 de Setembre de 2017, Saltillo (México). 

 BARRAT I ESTEVE, J., “The Future of eVoting”, Election ICT Capacity Building Program, Association of World Electoral Bodies (A-WEB), 1 de novembre de 2017, Seül 
(Corea del Sud). 

 BARRAT I ESTEVE, J., “Leveraging New Technologies to Transform Youth Political Participation”, OSCE/ODIHR, 17 de novembre de 2017, Tirana (Albània). 

 BARRAT I ESTEVE, J., Training on New Voting Technologies. How can NVT increase trust in the election process?, Consell d'Europa,  4-8 de Desembre de 2017, Tbilisi 
(Georgia) https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/-/winter-school-on-new-voting-technologies 

 BARRAT I ESTEVE, J., “Electronic voting and counting: a comparative analysis of benefits and challenges”, New Voting Technologies: standards, best practices and 
challenges of application of technology in elections, OSCE/ODIHR, 13 de desembre de 2017, Tirana (Albània). 

 BARRAT I ESTEVE, J.; WIKSTROM, D. et al. “How Could Snowden Attack an Election?, E-VOTE-ID 2017, eVoting.cc, 24-27 d’octubre de 2017, Lochau/Bregenz (Àustria). 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Il diritto alla salute oggi: diritto UE e diritto internazionale”. Congreso internacional: Il diritto alla salute oggi: quale futuro per lo Stato Sociale?, 
Università di Torino, Italia, 31 de març de 2017. 

 CASADO CASADO, Lucía, “La incidència de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques sobre la potestat normativa local”, ponència 
invitada al Seminari del Grup de Recerca de l’Observatori de l’Evolució de les Institucions (OBSEI), realitzat a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, el dia 8 de 
febrer de 2017.  

 CASADO CASADO, L., “Las competencias municipales en España tras la reforma local y la reciente jurisprudencia constitucional” , ponència invitada al VII Congreso 
Internacional de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, realitzat a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, a 
Cuenca, els dies 27 i 28 d’abril de 2017. 

 CASADO CASADO, L., “Incidència de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques en la potestat normativa local”, ponència invitada a la 30ª 
edició del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona, 10 de novembre de 2017. 

 CASADO CASADO, L i FUENTES GASÓ, J. R., direcció del  VIII Fòrum d’Actualització en Dret Local, organitzat pel Departament de Dret Públic i el Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, la 
Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV) i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, i realitzat del 16 de març al 22 de juny de 2017, a la Pobla de Mafumet. 

 CASADO CASADO, L. i FUENTES GASÓ, J. R., direcció de les Jornades d’estudi: Una nova era per al sector públic local? L’harmonització europea de la legislació 
contractual, organitzada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i realitzada a Barcelona els dies 10 i 11 d’octubre de 2017. 

 CASADO CASADO, L. i FUENTES GASÓ, J. R., direcció del  IX Fòrum d’Actualització en Dret Local, organitzat pel Departament de Dret Públic i el Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, la 
Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV) i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, i realitzat del 14 de desembre de 2017 al 7 de juny de 2018, a la Pobla de Mafumet. 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S. J., ponència presentada a la Jornada de Expertos Principios Rectores de Naciones Unidas, Empresas y derechos humanos, Universidad Rey 
Juan Carlos (dins del projecte de recerca “Actores económicos internacionales y derechos humanos” -DER 2014-55848-P- i de la “Red de excelencia Nuevos desafíos del 
Derecho internacional” -DER 2015-69273-REDT-), organitzada per la Universidad Carlos III de Madrid i la Universidad Rey Juan Carlos. 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S. J., ponent i coorganitzador de la IX Edició dels Dijous CooperActius “Europa com a refugi. Notes per entendre el fenomen”, organitzats per la 
URV Solidària i el Centre de Cooperació al Desenvolupament de la URV i realitzats els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de març.  

 
 
 

https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/-/winter-school-on-new-voting-technologies


 

 

 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S. J., ponència “La emergencia de las ciudades en la nueva sociedad internacional: ¿hacia la Ciudad Estado?”, presentada en el Congreso Europeo 
de Investigaciones Interdisciplinarias “La Evolución de la Ciencia en el Siglo XXI”, organitzat per la Real Academia Europea de Doctores, Bàltic, 20 de juliol de 2017.  

 CASTELLÀ SURRIBAS, S. J., ponent del Foro Judicial “Justicia para la paz: Nuevas propuestas para la prevención y sanción del delito de genocidio”, celebrat en el Saló 
d’Actes Pérez Amat de la Universidad Rey Juan Carlos per l’Ambaixada Mundial d’Activistes per a la Pau, el 12 de maig de 2017. 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S. J., ponent de la Cumbre de Integración por la Paz (CUMIPAZ) “Educación para la paz”, del 16 al 21 d’octubre de 2017 en el Parlament 
Latinoamericà, Ciudad de Panamá, Panamá. 

 COCCIOLO, E., “El modelo institucional de integridad pública y de lucha contra la corrupción en Cataluña: de la Oficina Antifraude al control de los grupos de interés”, VII 
Congreso Internacional de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Cuenca, 27 i 28 d’abril de 2017, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Castilla la Mancha. 

 FUENTES I GASÓ, J. R., “El impacto de la LRSAL y su interpretación constitucional en el Derecho Local catalán”, ponència invitada al VII Congreso Internacional de la Red 
Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, realitzat a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, a Cuenca, els dies 27 i 28 
d’abril de 2017. 

 FUENTES I GASÓ, J. R., moderador de la sessió “La contratación pública en los sectores excluidos, con especial referencia al agua”, Contratación pública y agua. El 
impacto de la nueva regulación de los contratos públicos en el Derecho de Aguas, Múrcia, 2017. 

 FUENTES I GASÓ, J. R., “La mutabilité dans le service public en Méditerranée”, ponència convidada a Congrés Services publics en Mediterranee, Atenens (Grècia), 2017. 

 GALIANA SAURA, A., “La vivienda como derecho fundamental en construcción y su conexión con el derecho emergente a la ciudad”, en el Workshop “Derecho a la vivienda 
y sinhogarismo”, Congrés Internacional Legal Aspects of Housing, Ensuring the effective exercise of the right to housing in the EU. Access to adequate and affordable 
housing for all, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. 

 GONZÁLEZ BONDIA, A., “La dimensió internacional del dret a decidir” al curs De l'autonomia al dret a decidir: les claus juríd iques del procés polític de la XLIX 
UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU, Prada de Conflent (França), 22 d’agost de 2017. 

 GONZÁLEZ BONDIA, A., “La colaboración OTAN-UE, un reto ineludible” al Curs La seguridad y defensa de Europa de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, San 
Sebastian, 5 de setembre de 2017. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., “La vía penal en relación con las vulneraciones de derechos humanos cometidas por empresas: un panorama de la práctica actual”, III Seminario 
de investigación: "Empresas y derechos humanos", 19-20 d’octubre de 2017, Tarragona (España). 

 JARIA I MANZANO, J., “El federalismo como cultura en el constitucionalismo global”, al Convegno Internazionale Italo-Iberoamericano di Diritto Costituzionale ‘Il federalismo 
in tempi di transizione’, organitzat pel Centro Studi sul Federalismo, de la Università degli Studi di Torino i realitzat a Torino els dies 16 i 17 d’octubre de 2017. 

 JARIA I MANZANO, J., Debat sobre identitat cultural, Tercer Seminario de Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema de la República de Chile, realitzat a Santiago de Chile 
els dies 30 i 31 d’octubre de 2017. 

 JARIA I MANZANO, J., “Crisis, recentralización y deconstrucción del Estado social”, ponencia invitada a la Jornada ‘Crisis de l Estado social y garantía de los derechos 
sociales’, organitzada pel Departamento de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y de la Administración de la Universitat de València i realitzada a València el 30 de 
novembre. 

 JARIA I MANZANO, J., coordinació de la III Jornada hispano-francesa sobre análisis comparado de cuestiones actuales de política criminal ‘El terrorismo y el derecho: 
reflexiones sobre los nuevos retos de la violencia política y la respuesta jurídica en europa occidental’, organitzada pel Departament de Dret Públic y la Facultat de Ciències 
Jurídiques, de la Universitat Rovira i Virgili, y el Departament de Dret Públic, de la Universitat de Lleida. Tarragona 20 de gener de 2017. 

 JORDÀ FERNÁNDEZ, A. M., “Diputaciones provinciales y órganos intermedios locales: perspectiva històrica”, en DIPUTACIONES PROVINCIALES: HISTORIA, 
ACTUALIDAD, FUTURO, Diputación Provincial de Segovia, Segovia, 20-21 d’abril 2017. 

 JORDÀ FERNÁNDEZ, A. M., “Antonio Agustín, jurista” en International Symposium The Archbishop Antonio Agustín on the 5th centenary of his birth.  Reial Acadèmia de 
Bones Lletres. Barcelona-Tarragona, 1-2 juny de 2017. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 MERINO SANCHO, V. M., “Intersectionalities, Rights and Violence(s): An Analysis of the Different Legal Response to Gender-based Violence(s) against Migrant and/or 
Refugee Women”, Special Workshop: Political Violence and Gender: The (Im) Possibility of Peace and Human Rights for Women, 2017 IVR World Congress of the 
International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, 2017, Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa (Portugal). 

 MERINO SANCHO, V. M.; SÜSSNER, P.; SPIJKERBOER, T., “Gender Identity, Asylum Law & the ECHR Doctrine”, Out & Proud, LGBTI asylum in Europe, Centre for 
Gender & Sexuality The University of Amsterdam & COC Nederland, 2017, Amsterdam (Països Baixos). 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., Comunicació “The role of the Spanish Constitutional and Supreme Court towards housing rights in the economic crisis turmoil”, panel ‘Controversies 
in Social Rights”, ICON•S 2017 Conference on “Courts, power, and Public law”, July 5 to July 7, 2017, Copenhagen. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., Comunicación: “Procedimiento normativo y evaluación de impacto de género: preguntas y respuestas relevantes”, Facultad de Dret de la Universitat 
de Girona, Girona, 29 de septiembre de 2017. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Lenguas oficiales, procedimiento administrativo y actuaciones internas de la Administración”, Seminario L’ús de les llengües oficials en l’ambit de 
l’Administraciò: reptes de present i de futur”, Gobierno Illes Balears, Palma de Mallorca, 17 de novembre de 2017. 

 PIGRAU SOLÉ, A., Participació en la sessió sobre “Experiències d’avaluació i execució de projectes de recerca Horitzó 2020”, a Jornades de treball sobre la recerca a la Facultat 
de Dret. Primera jornada: Els projectes de recerca. Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, 19 de gener de 2017. 

 PIGRAU SOLÉ, A., Presentació i moderació de la sessió “Debate sobre el estado de situación y las prioridades para una efectiva implementación de mecanismos de acceso a 
remedio Judiciales en el marco español y europeo”, en Taller Acceso a Remedio, organizado por el Observatorio de la Responsabilidad Corporativa (OSC) y la Dirección General 
de Naciones Unidas y Derechos Humanos, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 16 de Juny de2017. Escuela Diplomática. Madrid. 

 PIGRAU SOLÉ, A., “La estrategia catalana de empresas y derechos humanos”; en Seminario de Investigación. Empresas y Derechos Humanos, 19-20 d’octubre de 2017, 
Tarragona. Universitat Rovira i Virgili - Universitat Jaume I – ICIP. 

 PIGRAU SOLÉ, A., Participació al Tercer Seminario de Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema de la República de Chile. Corte Suprema de Chile. “Derechos Humanos y 
Empresas”. 31 d’octubre de 2017. Santiago de Chile. Chile. Poder Judicial / Dirección de Estudios de la Corte Suprema. 
 
 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 PIGRAU SOLÉ, A., Participació en la taula sobre “Iniciativas internacionales en el ámbito de empresa y derechos humanos ¿comienza un verdadero camino hacia una mayor 
regulación?”. Foro sobre: Empresa, Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Organizado por la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), 
el Capítulo Español del Club de Roma y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, con el apoyo de Obra Social “la Caixa” y la colaboración de CaixaForum Madrid. 
13 de desembre de 2017. 

 PIGRAU SOLÉ, A., Director del Seminari d’ investigació, coorganitzat per la Universitat Jaume I i la Universitat Rovira i Virgili “Human Rights in Business”, CEDAT, Tarragona, 19-
20 d’octubre 2017. 

 PIGRAU SOLÉ, A., Coorganitzador del 6th International Conference on Business, Conflict and Human Rights, Geneva, Switzerland, 30 de novembre de 2017. 

 QUINTERO OLIVARES, G., “Las pretendidas funciones de los programas de compliance en el derecho penal”, UCLM Curso de Posgrado  Derecho penal económico y 
Derechos Humanos, Toledo, gener de 2017. 

 QUINTERO OLIVARES, G., “Las penas privativas de libertad y su situación en España”, Facultat de Dret, Universitat de Lleida, febrer de 2017. 

 QUINTERO OLIVARES, G., “Límites de la mediación en materia penal”, Seminario sobre mediación y conciliación, Universidad de Santiago de Compostela, març de 2017. 

 QUINTERO OLIVARES, G., Sessió Magistral en l’obertura del Seminario General de Doctorandos de las Universidades del Norte de Italia, Garda (Italia), maig de 2017. 

 QUINTERO OLIVARES, G., Sessió d’obertura del Seminari Trastornos mentales y justicia penal, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, octubre de 2017. 

 QUINTERO OLIVARES, G., Sessió Magistral sobre “La perspectiva histórica en el estudio del derecho penal”, II Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, Universidad 
de Cantabria, Santander, març de 2017. 

 QUINTERO OLIVARES, G., “La enseñanza del derecho y del derecho penal en nuestro tiempo”, Facultat de Dret, Universitat de València, 5 de maig de 2017.  

 QUINTERO OLIVARES, G., “Las concesiones administrativas como marco para la corrupción”, Dirección de la Función Pública, Santiago de Compostela, juny de 2017. 

 QUINTERO OLIVARES, G., “La regulación del delito de bancarrota en derecho español”, Facultat de Dret, Universitat de Lleida, octubre de 2017. 

 QUINTERO OLIVARES, G., Sessió Magistral “Contrattazione pubblica, finanziamento illegale dei partiti e nuove conseguenze penali per le persone fisiche e giuridiche”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, Trento (Italia), desembre de 2017. 

 TORRES ROSELL, N.; VILLACAMPA ESTIARTE, C., “La realidad del matrimonio forzado en España”, III Simposio de Investigación Criminológica, Elx, juny de 2017. 

 TORRES ROSELL, N.; LANASPA MAINZ, D., “El dispositivo Alcolock como mecanismo para la supervisión de la ejecución de sentencias en delitos contra la seguridad 
vial.”, III Simposio de Investigación Criminológica, Elche, España, juny de 2017. 

 TORRES ROSELL, N.; SANCHO CONDE, T., “Menores y consentimiento sexual”, III Simposio de Investigación Criminológica, Elche, España, juny de 2017. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


