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I. ÒRGANS DE GOVERN 

1. Director 

El Dr. Antoni Pigrau Solé és el director del CEDAT des de l’1 de desembre de 2007, renovat successivament l’1 de maig de 2012 
i el 21 d’abril de 2015. 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 de l’organisme, i es va escollir com per al càrrec 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 

El Consell de Direcció del CEDAT el formen les persones següents:  

 Dr. Antoni Pigrau Solé, director. 

 Dra. Lucía Casado Casado, subdirectora i responsable de recerca. 

 Dra. Susana Borràs Pentinat, responsable del Màster 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 dels afers relatius al doctorat.  

 Dr. Alfonso González Bondia, responsable de cooperació.  

 Dr. Jordi Jaria i Manzano. 

 Dra. Maria Marquès i Banqué, directora de la Clínica Jurídica Ambiental. 
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 Dr. Victor M. Merino Sancho, secretari de la Revista Catalana de Dret Ambiental. 

 Dra. Anna Pallarès Serrano. 

 Sra. Mercè Figueras Saludes (Secretària) 

Durant l’any 2018, el Consell de Direcció del CEDAT s’ha reunit en dates següents: l’1 de febrer, el 24 d’abril, el 5 de juny i el 2 
d’octubre. 

3. Comissió de Seguiment 

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

1. Personal 

1.1. Investigadors del CEDAT 

1.1.1. Personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili 

Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic: 

 Dr. Adolf Barceló Barceló, Professor Ad Honorem 

 Dra. Lucía Casado Casado, Professora titular d’Universitat 

 Dr. Endrius Cocciolo, Professor agregat interí 

 Dra. Aitana de la Varga Pastor, Professora Agregada interina 

 Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Professor titular d’Universitat  

 Dra. Anna Pallarès Serrano, Professora agregada  

 Dra. Marina Rodríguez Beas, Personal Investigador d’Accés al SECTI 

 Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, Professor Associat  

Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic: 

 Dr. Jordi Barrat Esteve, Professor titular d’Universitat 

 Dr. Jordi Jaria Manzano, Professor Agregat Serra Húnter 

 Dra. Neus Oliveras Jané, Professor titular d’Escola Universitària 

 Dra. Laura Roman Martín, Professora titular d’Universitat 

 Dr. Jaume Vernet Llobet, Catedràtic d’Universitat (Serveis Especials), Associat 

Àrea de Dret internacional públic i Relacions Internacionals, Departament de Dret Públic: 
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 Dra. Susana Borràs Pentinat, Professora agregada 

 Dr. Santiago José Castellà Surribas, Professor titular d’Universitat 

 Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, Professor titular d’Universitat 

 Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic d’Universitat 

Àrea de Dret Penal, Departament de Dret Públic: 

 Dra. Maria Marquès Banqué, Professora col·laboradora permanent 

 Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic Ad honorem  

 Dra. Núria Torres Rosell, Professora agregada 

Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic: 

 Dra. Àngels Galiana Saura, Professora agregada 

 Dr. Víctor Merino, Lector 

 Dr. Juan Ramon Fallada García-Valle, PI-SECTI 

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

 Dr. Antoni Maria Jordà Fernández, Catedràtic d’Universitat 

1.1.2. Personal investigador extern a la URV 

Universidad de Granada 

 Dra. Teresa Fajardo del Castillo, Professora titular d’Universitat de Dret internacional públic 
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Universidad de Murcia 

 Dr. Santiago Manuel Álvarez Carreño, Professor titular d’Universitat de Dret administratiu 

Universidad de Navarra 

 Dr. Ángel Ruíz de Apodaca Espinosa , Professor titular d’Universitat de Dret Administratiu 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:  

 Dr. Fernando Garcia Rubio, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 

Universidade de Santiago de Compostela 

 Dra. Alba Nogueira López, Professora titular d’Universitat de Dret administratiu 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 Dra. Judith Gifreu Font, Professora titular d’Universitat de Dret administratiu 

 Dra. Isabel Pont Castejón, Professora titular d’Universitat de Dret administratiu  

Universitat de Barcelona: 

 Dra. Mar Campins Eritja, Professora titular d’Universitat de Dret internacional públic i relacions internacionals 

 Dr. Xavier Fernández Pons, Professor titular d’Universitat de Dret internacional públic i relacions internacionals 
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Universitat de València 

 Dr. Albert Noguera Fernández, Professor ajudant doctor de Dret Constitucional 

Universitat Jaume I de Castelló 

 Dr. José Luís Blasco Díaz, Professor titular d’Universitat de Dret administratiu 

University of Strathclyde: 

 Dr. Antonio Cardesa Salzman, Lecturer in EU Environmental Law. 

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. Va finalitzar el seu contracte el 31 de gener de 2018. 

1.3. Becaris 

1.3.1 Personal contractat d’investigació URV 

a) Contractes postdoctorals: 

 Dra. Marina Rodríguez Beas, personal investigador d’accés al SECTI. Incorporada el 10 de juliol de 2014. 

 Dra. Paola Villavicenio Calzadilla. beca postdoctoral Martí i Franqués. Incorporada el 3 de desembre de 2018.  
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b) Contractes predoctorals: 

 Jeronimo Basilio Sao Mateus, beca FPI (Ministerio de Ciencia e Innovación). Incorporat l’1 de setembre de 2015. 
Finalitza el 31 d’agost de 2019  

 Itzel Ramos Olivares, beca predoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), del Gobierno 
de México). Incorporada l’1 de setembre de 2015. Finalitza el 30 d’abril de 2019. 

 Marcos de Armenteras Cabot, beca del Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investigació. Incorporat l’1 de març 
de 2017. Finalitza el 28 de febrer de 2020. 

 Gastón Alejandro Médici Colombo, beca del Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investigació (COFUND 2017). 
Incorporat el 10 de novembre de 2017. Finalitza el 9 de novembre de 2020. 

 Patricia Melissa Sangama Suazo, beca del Programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador novell 
FI-2018). Incorporada l’1 de març de 2018. 

c) Estudiants en pràctiques: 

Durant el curs 2017-18, al CEDAT li han estat assignats tres alumnes del Grau de Dret per a la realització de pràctiques externes: 

 Sra. Lucía Araceli Pachas Mooore. Incorporada el 23 d’octubre de 2017. Va finalitzar el 31 de juliol de 2018 (durada: 
160 hores). 

 Sr. Xavier Tena Montoya. Incorporat l’1 de febrer de 2018. Va finalitzar el 30 de maig de 2018 (durada: 135 hores). 

 Sra. Lidia Rios Vera, incorporada l’1 de febrer de 2018. Va finalitzar el 30 de maig 2018 (durada: 135 hores). 

1.4. Passanties i estades de recerca  
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 La Sra. Tatiana Ribeiro de Souza, de la Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP, va realitzar una estada al nostre 
centre des del 25 de setembre de 2017 fins al 24 de setembre de 2018, per desenvolupar una investigació relativa 
a la gestió de desastres ambientals en el dret comparat. Va presentar la ponència titulada “La justicia epistémica. 
Presentación del Desaste en Río Doce/Brasil”, al Seminario Internacional de Investigación doctoral y postdoctoral: 
Derecho Público y globalización: administración, medio ambiente, tecnologías y desigualdad, que es va dur a terme 
els dies 25 i 26 de juny de 2018, al Campus Catalunya.  

 La Sra. Renata Calheiros Zarelli, de la Universidade Estadual de Londrina-UEL (Brasil), va realitzar una estada al 
nostre centre, des del 13 de febrer fins al dia 2 de març de 2018. El tema de recerca va ser la crisis ecològica i la 
justicia ambiental. 

 El Sr. Fabio Massimo Battaglia, estudiant va realitzar una estada al nostre centre de l’1 de març fins al 31 de maig 
de 2018. 

 La Sra. Laura Núñez Guzmán, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Mèxic) va realitzar una 
estada al nostre centre, del 15 de maig al 18 de juliol de 2018. 

 El Dr. Paul Martin, Director de l’Australian Centre for Agriculture and Law (University of New England) va realitzar 
una estada de recerca al CEDAT durant el mes de juny de 2018. Durant l’estada va impartir el Seminari titulat “Water 
Governance. Lessons from Australia” el dia 20 de juny, al Seminari 1 del Campus Catalunya. 

 La Sra. Cecilia Elisabeth López Muñoz, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (Perú), va realitzar una estada 
de recerca al CEDAT  del dia 13 al 29 de juny de 2018. 
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 La Sra. Karla Guzmán Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México, va realitzar una estada al 
nostre centre del dia 26 d’agost al  26 d’octubre de 2018.  

 El Dr. Santiago Manuel Álvarez Carreño, Professor Titular de Dret Administratiu de la Universidad de Murcia, ha 
realitzat diverses estades d’investigació amb la finalitat de participar en cursos, jornades i activitats formatives en 
l’àmbit del dret ambiental i d’aigües durant el curs acadèmic 2018-2019.  

1.5. Investigadors convidats 

 El professor Louis J. Kotzé, de la North-West University (Àfrica del Sud), va ser convidat impartir un seminari sobre 
Earth System Law, que es va dur a terme el dia 13 de desembre de 2018 al Seminari 1 del Campus Catalunya. 
Aquest seminari es va programar amb l’objectiu de definir noves línies de recerca del centre, a partir del treball 
desenvolupat en el projecte “Constitución climática global: gobernanza y Derecho en un contexto complejo” 
(DER2016-80011-P). El seminari va consistir en una presentació general per part del ponent i una ronda 
d’intervencions dels investigadors participants en relació amb l’objecte proposat.  

2. Seu i contacte 

 
La seu del CEDAT està ubicada a la Facultat de Ciències Jurídiques (Campus Catalunya), Av. Catalunya, 35,Tarragona, 
despatxos 104 i 19 bis. 
L’adreça de correu electrònic del CEDAT és: cedat@urv.cat 
L’adreça comuna dels becaris del CEDAT és: becaris.cedat@urv.cat 
El CEDAT manté perfils a Facebook i Twitter, amb els enllaços següents: 
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 

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
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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 

L’adreça del web del CEDAT, creat el 2008, és la següent: www.cedat.cat. Durant l’any 2018 s’han rebut 9.385 visites des de 89 
estats. D’altra banda, l’adreça del web de la Revista Catalana de Dret Ambiental, al servidor de Revistes URV, que gestiona el 
Servei de Publicacions de la Universitat, és la següent: http://revistes.urv.cat/index.php/rcda. 

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 2018 s’han publicat els 
butlletins nº 96 al nº 106. 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 2018: 

En diversos mitjans durant la setmana del 15 al 21 de gener de 2018, en relació a la celebració a Tarragona del Primer Congrés 
Català de Dret Ambiental. 

Diari digital de la URV, 14 de març de 2018, en relació a la concessió  la professora Laura Roman de la Distinció M. Antònia 
Ferrer 2018 que atorga l’Observatori de la Igualtat pels voltants del Dia Internacional de les Dones. 

Diari digital de la URV, 10 de maig de 2018, en relació amb la investidura del professor Gonzalo Quintero com a Doctor Honoris 
Causa per la Universitat de Cantabria.  

http://www.cedat.cat/
http://revistes.urv.cat/index.php/rcda
http://cedat.cat/butlleti/index.php
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Diari digital de la URV, 17 de maig de 2018, en relació amb el Premi del Consell Social URV a la Qualitat concedit al projecte 
“Horts socials a la URV: l’educació ambiental per a la innovació social”, on participaven les professores Àngels Galiana, Maria 
Marqués i Susana Borràs, membres del CEDAT. 

Diari digital de la URV, 17 de maig de 2018, en relació amb tercer Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC). 

Diari digital de la URV, 14 de juny de 2018, en relació amb un seminari connectat amb el projecte “Defender a los defensores: 
estrategias de protección y defensa integral de las personas defensoras del medio ambiente”, encapçalat per la professora 
Susana Borràs. 
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El CEDAT ha estat esmentat en l’informe del Secretari General de les Nacions Unides “Armonía con la Naturaleza”, Doc. 
A/73/221, de 23 de juliol de 2018, a propòsit de diverses activitats realitzades, en els paràgrafs 66 i 92. 

Diari digital de la URV, dia 20 de juliol de 2018, en relació amb l’assessorament d’un equip d’investigadors del CEDAT al Govern 
de les Illes Balears per a l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei de Transició Energètica i Canvi Climàtic.  

Diari digital de la URV, 25 d’octubre de 2018, en relació amb l’exposició “25 anys de recerca en Dret”, on es mostrava, entre 
altres, l’activitat dels Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). 

4. Fons bibliogràfic 

Entre els anys 1993 i 2016, la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha adquirit documents en relació amb el dret ambiental 
i les matèries que li són connexes 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 
electrònic, 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 electrònics d’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 l’any 2018, s’han realitzat les trobades institucionals següents: 
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El dia 26 de  febrer de 2018, hi va haver una reunió dels directors o subdirectors de totes les càtedres amb els vicerectors  Dr. 
Miquel Àngel Bové i Dr. Jordi Tous, que van explicar la nova política en relació amb elles, consistent en el següent: supressió de 
complements econòmics i supressió de la reducció docent (tret que es trobi algun patrocinador que assumeixi el cost del contracte 
d’associat corresponent).  

El dia 13 d’abril de 2018 el Dr. Josep Ramon Fuentes i la Dra. Aitana de la Varga van participar en la reunió anual de l’Observatorio 
de Políticas Ambientales a Madrid. 

El dia 14 d’abril de 2018 el Dr. Pigrau es va reunir amb el Dr. Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona 
per plantejar la possible renovació del conveni amb la institució. La idea era renovar el conveni incorporant les beques per cursar 
el MUDA i suprimir el premi a la millor tesi doctoral en dret ambiental . 

El dia 25 d’abril de 2018 la Dra. Lucía Casado va anar a Madrid per invitació de l’IIDMA (Instituto Internacional de Derecho y 
Medio Ambiente) a una jornada de presentació d’un projecte europeu a l’Oficina de representació de la Comissió Europea, 
concretament, el projecte A2J EARL, sobre accés a la justícia dirigit a professionals del sector jurídic a Espanya, finançat pel 
Programa LIFE Unió Europea en una sessió que hi havia representants de les administracions ambientals autonòmiques, jutges 
i magistrats, i advocats ambientalistes. 

El dia 30 de maig de 2018 la Dra. Aitana de la Varga va assistir a una reunió d’un grup de treball sobre la mobilització dels 
sediments retinguts als embassaments de la Conca de l’Ebre a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya. 

El dia 31 de maig el Dr. Pigrau es va reunir amb al Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

El dia 22 de juny el Dr. Pigrau i la Dra. Borràs es van reunir amb representants de la Plataformaen Defensa de l’Ebre, per fer el 
seguiment de les accions legals impulsades en els darrers mesos. 
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El dia 26 de setembre el Dr. Pigrau es va reunir amb el vicerector de Recerca, el Dr. Francesc Díaz per comentar-li les gestions 
que s’havien fet en relació al llistat Carhus Plus en referència a la Revista Catalana de Dret Ambiental. També es va parlar del 
finançament del grup de recerca consolidat i de la possibilitat de crear un Institut de sostenibilitat a la URV. 

El dia 8 d’octubre el Dr. Pigrau i la Dra. Pallarès es van reunir amb el Professor Juan Carlos Blanco de la Universidad Tecnològica 
Nacional, a La Plata (Argentina) per discutir les condicions de col·laboració en un projecte de recerca. 

El dia 7 de novembre el Dr. Pigrau i la Dra. Marquès van assistir a una reunió de grups de recerca convocada pel Vicerector Dr. 
Díaz, per tractar de la possibilitat de la creació d’un Institut de recerca multidisciplinar en l’àmbit de la sostenibilitat. 

2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT 

Durant el 2018, el CEDAT ha impulsat la signatura dels convenis de col·laboració següents, relatius als estudis de dret Ambiental 
o a les activitats del centre:  

 Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili relatiu als 
estudis de dret ambiental. Signat el dia 20 de febrer de 2018. 

 Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques relatiu al Primer Congrés Català de Dret Ambiental. Signat el dia 1 de juliol de 2018. 

 Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la 
Universitat Rovira i Virgili per a la coedició de la Revista Catalana de Dret Ambiental. Signat el dia 9 d’octubre de 
2018.  

 Addenda III al Conveni Marc de col·laboració i cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de 
Tarragona relatiu a la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere LLoret (CEDAT). Signat el 
dia 17 de desembre de 2018. 

3. Altres 
 
Afiliació a la IUCN Academy of Environmental Law 
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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. La IUCN va confirmar l’admissió de la URV el 27 de gener 
de 2009. Des d’aleshores, la URV n’ha format part, organitzant-ne el col·loqui anual el 2014 i assumint la gestió del web en 
castellà el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Recherche en Droit Public de l’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 
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El 2012 es va formalitzar 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. Des d’aleshores, el centre ha col·laborat 
en l’elaboració dels informes anuals, els que hi participen els professors esmentats i, des de 2017, la professora Aitana de la 
Varga. 

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 memòria d’aquesta contribució al procés que va culminar en la fundació del 
centre, es va impulsar des de la Diputació de Barcelona el 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.  

L’any 2018 es va convocar la quarta edició, amb dues modalitats la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o 
acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a 
les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació 
de sol·licituds.  

Després d’avaluar les diferents tesis doctorals presentades, el jurat, reunit el 14 de març de 2019, va decidir atorgar el Premi 
Josep Miquel Prats Canut, en la modalitat 1, a la tesi presentada per la Dra. Irene Ruiz Olmo, amb el títol “El régimen retributivo 
de la electricidad fotovoltaica”, dirigida pels Drs. Roberto Rafael Galán Vioque i Francisco Delgado Piqueras, defensada a la 
Facultat de Dret de la Universidad de Sevilla. En la modalitat 2, el premi va restar desert. 
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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 del Graduat 
Superior en Dret Ambiental, antiga titulació pròpia de la URV, que s’impartia des del curs 2002-2003). La Dra. Susana Borràs 
n’és la coordinadora des del curs 2008-2009. 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 el 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 i de l’accés a la seva biblioteca especialitzada en Dret Ambiental. 

1.1.1. Nous alumnes 

Durant el curs 2018-2019 s’ha assolit el nombre de 55 estudiants matriculats al Master Universitari en Dret Ambiental, dels quals 
30 són estudiants de nou accés del curs 2018-2019. 

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 també poden accedir a altres programes de beques de postgrau, com ara els 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 del sud de Catalunya, a través de convenis de col·laboració 
que gestiona el Departament de Dret Públic.  
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El 13 de juliol de 2018 es va publicar la resolució de les beques CEDAT per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental durant 
el curs acadèmic 2018-2019. 7 estudiants del Màster han accedit als ajuts CEDAT en concepte d’ajut a la matrícula (beca parcial). 
A banda també s’han convocat ajuts de matricula CEDAT destinats a persones col·legiades al COAMB per cursar el Màster 
Universitari en Dret Ambiental. 

1.1.3. Activitats del Màster 

a) Actes públics 

El dia 16 de juny de 2018 es va celebrar el II Encuentro de profesores y estudiantes del Master de Derecho Ambiental de la URV. 
Aquesta trobada té la finalitat de què els professors i els estudiants tinguin l’oportunitat d’establir contacte personal. Es fa primer 
una benvinguda al Campus Catalunya. Després es realitza una visita al CRAI i el fons bibliogràfic de Dret Ambiental de Dret 
Ambiental i s’acaba la trobada amb un dinar. 

Els dies 25 i 26 de juny de 2018 es va celebrar el III Seminari Internacional d’Investigació Doctoral i Postdoctoral “Derecho Público 
y Globalización: Administración, medio ambiente, tecnologías y desigualdad”. L’acte es va dur a terme a la Sala de Juntes del 
Campus Catalunya, organitzat pel CEDAT en el marc del projecte “Constitución Climática Global: Gobernanza y Derecho en un 
contexto compejo”, amb la col·laboració de CNPq, CAPES, PUCPR, NUPED i el Màster Universitari en Dret Ambiental. 
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b) Activitat acadèmica 

i. 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 
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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 

ii. Pràctiques externes  

Durant el curs 2017-2018, es van realitzar pràctiques externes en les següents entitats en el Campus Patrimoni Cultural i Natural 
de la Universitat de Girona (1 de març de 2018 a 30 de setembre de 2018). A més, l’alumna Tifaine Pons, estudiant del Màster 
Universitari en Dret Ambiental ha realitzat pràctiques curriculars al centre els mesos d’abril i maig de 2018.  

Durant l’any 2018, s’han realitzat les següents estades internacionals per part d’estudiants del Màster: 

 L’alumne Jorge Esteban Ortiz Maridueña, a la Dirección Provincial del Ambiente de Pastaza, Equador, des de l’1 
de maig fins al 31 de juliol de 2018. 

 L’alumne Francisco Melón Carraro, a Sodepaz (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz), des del 9 de juliol fins al 24 
d’agost de 2018.  
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iii. Clínica Jurídica Ambiental  

En el marc del Màster Universitari de Dret Ambiental, la Clínica Jurídica Ambiental ha estat treballant durant el curs 2017-2018 
en els casos següents: 

ContraMINAcción (rede contra a minaría destrutiva na Galiza): Es demana a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre 
la necessitat de sotmetre a avaluació ambiental i participació pública la reobertura d'explotacions mineres sense activitat 
extractiva durant períodes de més de 15 anys, com és el cas de les mines de San Finx i Santa Corda, segons el marc legal 
aplicable a Galícia. 

Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat (Parcs del Garraf, Olèrdola, Foix i Sant Llorenç del Munt i l’Obac): Entre 
els Parcs Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, es troba el Parc del Garraf. Dins de l'àrea protegida d'aquest parc 
s'inclouen les costes del Garraf. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la situació normativa 
d'aquesta zona costanera on coexisteixen diferents figures jurídiques de protecció de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per 
a saber i delimitar quins poden ser els àmbits d'actuació i de gestió que la Diputació de Barcelona pot realitzar en aquestes àrees 
costaneres i marines. 

Greenpeace-Espanya: S’encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic en el qual es resolguin les següents 
qüestions: 1) Identificar i analitzar el marc normatiu internacional per a poder fer front al problema de la pesca il·legal, no declarada 
i no reglamentada (INDNR); 2) Identificar les institucions internacionals/regionals competents en la matèria i a les quals es podria 
acudir per a denunciar aquestes activitats il·lícites; 3) Identificar les mesures/mecanismes per a fer front a les activitats dels 
vaixells “pirates” i protegir la pesca artesanal/sostenible; 4) Com protegir les espècies, especialment vulnerables i en perill 
d'extinció enfront d'aquestes activitats il·lícites; i 5) Com protegir a les poblacions vulnerables de la pesca industrial sense control 
en molts països, com els africans. 

Greenpeace-Espanya: S’encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic en el qual es resolguin les següents 
qüestions:1) Identificar i analitzar el marc normatiu internacional per a poder fer front al problema del tràfic il·legal de fusta; 2) 
Identificar les institucions internacionals/regionals competents en la matèria i a les quals es podria acudir per a denunciar aquestes 
activitats il·lícites; i 3) Identificar les mesures/mecanismes jurídics per a fer front al tràfic il·legal de fusta al Brasil  i a Espanya, 
amb especial referència al Dret penal. 
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iv. Acció tutorial i de coordinació  

1. Sessions de coordinació 

Al llarg del curs acadèmic es realitzen sessions grupals amb la coordinació del Màster amb l’objectiu de poder analitzar el 
transcurs del curs i poder resoldre les incidències que puguin sorgir o atendre els suggeriments l’alumnat. 

2. Tutories acadèmiques 

Les tutories acadèmiques estan dissenyades per informar, orientar i/o assessorar a l’alumnat del Màster, de forma 
individualitzada, en relació a qualsevol aspecte relacionat amb el pla d’estudis i les activitats organitzades pel CEDAT, així com 
en relació amb les diferents qüestions que afecten la formació acadèmica i l’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. 

3. Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

L’objectiu del Pla d’Acció Tutorial (PAT) és millorar l’atenció als estudiants, aprofundint en un tracte o relació més personal i 
individualitzada. L’atenció a les diferents fases de transició en la vida acadèmica així com la inserció al mercat laboral 
constitueixen indicadors de qualitat i competitivitat de les universitats catalanes. 

 Així mateix, l’alt volum d’alumnes procedents d’altres països que volen cursar el programa de Màster en Dret Ambiental, exigeix 
un suport addicional d’orientació en diversos aspectes. Les tutories periòdiques i coordinades desenvolupades en el context del 
PAT permeten implementar un procés de caràcter formatiu, orientador i integral, amb la finalitat d’acompanyar i d’orientar a cada 
estudiant en tot el seu procés formatiu. 

c) Treballs finals del Màster  
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Els treballs de fi de màster defensats durant el curs 2017-2018 han estat els següents: 

 “Implantación de un Sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en 
una escuela infantil de la Comunidad Autónoma de Castilla y León”, defensat el 10 de setembre de 2018.  

 “Perú: Avances y Retos de la Política Climática”, defensat el 17 de juliol de 2018.  

 “Estudi de protecció jurídica del Delta de l’Ebre: Especial referencia a la problemática dels sediments”,  defensat el 
12 de setembre de 2018. 

 “El marco normativo de los residuosde envases plásticos desde la perspectiva europea y su regulación en España 
y Reino Unido.  

 “La contaminación odorífera: Límites y posibilidades de la actuación de un municipio en Cataluña”, defensat el 12 
de setembre de 2018. 

 “Desarrollo y naturaleza: Conflicto de bienes constitucionales en la Amazonia ecuatoriana”, defensat el 13 de 
setembre de 2018.  

 “El conflicto socioamiental del Páramo de Santurbán”, defensat el 13 de setembre de 2018. 

 “El comerç il·legal de vida silvestre”, defensat el 13 de setembre de 2018. 

 Los defensores y las defensoras de los derechos humanos ambientales. La situación en América Latina, defensat 
el 14 de setembre de 2018. 

1.1.4. Activitats dels alumnes 

L’ Associació d’Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT), que es va crear el 27 de novembre de 2009, 
ha realitzat diverses activitats al llarg de l’any 2018, entre les que destaquen les que es consignen a continuació. 

a) Seminaris predoctorals i postdoctorals  

Amb la finalitat de compartir coneixements i experiències relacionats amb l’activitat investigadora, entre els mesos de març i 
novembre es van dur a terme 10 seminaris d’investigació pre i postdoctoral, en la que els diferents investigadors de doctorat i 
alumnes i ex alumnes del Màster en Dret Ambiental van presentar els seus avenços en l’àmbit de la recerca. Les presentacions 
que es van dur a terme són les següents: 
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 Jerónimo Basilio Sao Mateus, “La naturaleza jurídica de los sitios naturales sagrados en el derecho internacional”. 

 Itzel Ramos Olivares, “Hacia una transición energética justa en México” 

 Rudy Paco Ancalle, “La consulta previa en Bolivia: ¿herramienta para libre determinación de los pueblos indígenas 
o mera formalidad jurídica?”. 

 Fabio Massimo Bataglia, “La perspectiva de género en las migraciones inducidas por el cambio climático”. 

 Javier Francisco Arenas, “Litigación y conflictos ambientales; variabilidad y restricción”. 

 Isabel Villaseca, “Derecho a ser consultado sobre el propio modelo de desarrollo. Teoría y práctica de un nuevo 
derecho”. 

 Gastón Médici, “Climate Litigation in Latin America”. 

 Patricia Sangama Suazo, “Las inversiones en la lucha contra el cambio climático y su rol para alcanzar la justicia 
ambiental”. 

 Marcos de Armenteras “Justicia entre generaciones: derecho, política y ficción”. 

 Laura Presicce, “Entes locales y cambio climático. Responsabilidades, retos y oportunidades”. 

b) Ecobescanvi i seminari sobre el consum conscient  

Al setembre, es van dur a terme dues activitats relacionades. Primer es va realitzar un bescanvi de béns usats (ecobescanvi) on 
els participants van poder intercanviar articles que els convenien per altres que ja no feien servir, allargant la vida d’aquests. En 
segon lloc, la Sra. Valentina Thörner, experta en temes relatius al consum conscient i vida minimalista va presentar una tesi sobre 
els punts de vista alternatius a l’ideal consumista. L’acte es va dur a terme el dia 14 de setembre, a la Sala de Juntes del Campus 
Catalunya. 

c) Activitats de cooperació amb Enginyeria sense fronteres (Tarragona) 

A l’abril es van dur a terme les Jornades de reflexió i debat organitzades en col·laboració amb Enginyeria sense fronteres 
(Tarragona), que van tractar qüestions relatives als conflictes ambientals, moviments socials de la resistència a la província de 
Tarragona i activitats d’intercanvi d’experiències en conflictes socials. A la sessió inaugural, el dia 17 d’abril, hi van participar el 
Sr. Joan Pons, ambientòleg i consultor de dret ambiental, i el Dr. Marco Aparicio, professor de Dret Constitucional de la Universitat 
de Girona i president  de l’Observatori DESC. 
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El dia  20 de juny es va realitzar un debat sobre la gestió de l’aigua a la província de Tarragona, tenint en compte els dos 
processos de democratització de l’aigua que es duen a terme a la província de Barcelona, amb la participació de les persones 
següents: Dante Mashio, d’Aigua és Vida; Juan Martínez, de Taula de l’Aigua de Terrassa; i Daniel Pi. També es va dur a terme 
un debat sobre l’energia com a bé comú, amb la participació del Sr. Xavier Prats, soci de Som Energia i enginyer en organització 
industrial, i el Sr. Arnau Piqué, politòleg especialitzat en conflictes armats i membre de l’ESF.  

El dia 30 de novembre, la Sra. Isbel Vilaseca i la Sra. Alejandra Durán van presentar les conclusions de l’informe sobre la injustícia 
ambiental a Tarragona. A continuació es va projectar el documental “Un país dempeus”, de Mariela Acja i Jordi Oriala, sobre els 
conflictes ambientals a Catalunya. En altres dates, es van projectar també els documentals “Las Damas Azules” i “Las mujeres 
deciden”. 

d) Organització del 3r Tarragona International Environmental Law Colloquiu (TIEC) 

L’AAEDAT va col·laborar amb el CEDAT en l’organització d’un col·loqui sobre dret ambiental d’àmbit internacional. El 
3r.Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC), amb el títol d’”Ecological Justice and Environmental Law in the 
Anthropocene”, es va dur a terme els dies 17 i 18 de maig, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. 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. 

La col·laboració de l’AAEDAT amb aquesta activitat s’ha materialitzat en dos aspectes: d’una banda, el comitè organitzador està 
format per doctorandes i doctorands del CEDAT, que alhora són membres de l’AAEDAT; i, de l’altra, s’ha contribuït 
econòmicament en el finançament del 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.  

Entre els assistents hi va haver gent provinents de diferents estats, com ara Espanya, el Regne Unit, Rússia, Itàlia, Qatar, 
Austràlia, els Estats Units, Canadà, Iran, Brasil, Colòmbia i Mèxic, entre altres. Es van convidar dos conferenciants d’universitats 
internacionals i un de la Universitat Rovira i Virgili per a impartir una conferència magistral el Dr. Louis Kotzé, de la North-West 
University (Àfrica del Sud), la Dra. Saskia Vermeylen de la University of Strathclyde (Regne Unit), i el Dr. Jordi Jaria de la 
Universitat Rovira i Virgili). 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Col·laboració amb el projecte educatiu Joctícia Ambiental 

En el marc del projecte educatiu Joctícia Ambiental es van desenvolupar les activitats següents: 

 Dues sessions a l’Institut Tarragona per a reflexionar sobre el dret humà a l’aigua i la problemàtica existent en torn 
al seu ús.  

 Presentació de la comunicació “Los residuos electrónicos”, en el IV Seminario Internacional de Educación para el 
Cambio Climático, que es va dur a terme a Santiago de Compostela els dies 26 i 27 d’octubre de 2018.  
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 Presentació de l’experiència educativa “Proyecto Joctícia Ambiental. Guía Docente: E-Waste: L’Altra Cara de la 
Tecnologia”, en el Congreso Nacional de Educación Ambiental, que es va dur a terme a Girona els dies 16 i 17 de 
novembre de 2018.  

f) Activitat conjunta amb l’Associació Micològica de Tarragona 

L’AAEDAT va organitzar conjuntament amb l’Associació Micològica de Tarragona una sortida a buscar bolets i conèixer el bosc 
de Prades el dia 1 de novembre de 2018.  

1.1.5. Seguiment de la qualitat del Màster 

El Comitè de Qualitat del Màster, creat el febrer del 2011, a partir de les conclusions 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” (2009-2010), 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. Des de la seva creació, 
ha realitzat un seguit d’activitats de suport a la millora de la qualitat del programa. 

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 2018 s’han realitzat els següents seminaris: 
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 Del 29 de gener al 25 de febrer de 2018, es va impartir el Seminari “La migración por causas ambientales”, a càrrec 
de la Dra. Danielle Annoni, Professora titular de Dret internacional públic de la Universidade Federal de Paraná 
(UFPR), Brasil, i Titular de la Cátedra Sérgio Vieira de Mello de Direito dos Refugiados (ACNUR-Brasil), de la 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil.  

 Del 26 de febrer al 24 de març de 2018, 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 16 d’abril fins al 14 de maig de 2018, es va impartir el Seminari “Derechos indígenas y Medio Ambiente”, a 
càrrec de la Sra. Cláudia Gafner-Rojas, Professora i investigadora de la Universidad Externado de Colombia i de la 
Universität St. Gallen (Suïssa) 

 Del 26 de noviembre fins al 23 de desembre de 2018, es va impartir el Seminari “Las negociaciones internacionales 
sobre el cambio climático” a càrrec de la Dra. Mar Campins, Catedrática de Derecho internacional público,Titular de 
la Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental de la Unión Europea. 

1.4. Projectes d’innovació docent 

Els projectes i/o activitats d’innovació docent en què els investigadors del CEDAT han treballat durant el 2018 són els següents: 

 “Horts socials a la URV: l’educació ambiental per a la innovació 
social”, amb la participació de les investigadores del CEDAT  Àngels 
Galiana, Maria Marqués i Susana Borràs.  
A través d’aquest espai d’aprenentatge experimental i pràctic, els 
estudiants dels deu centres involucrats han desenvolupat diverses 
activitats d’aprenentatge i servei.  

Aquest projecte va ser premiat pel Consell Social de la URV el dia 
17 de maig de 2018. A més, el projecte ha rebut també el premi en 
la modalitat col·lectiva d’innovació docent de la Fundació Bofill i la 
distinció Jaume Vicens Vives, que la Generalitat atorga als 
projectes d’excel·lència en docència universitària. 
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 El dia 12 de juliol de 2018 es va dur a terme la V Jornada d’Innovació docent, titulada “La motivació en la docència”, 
a la Facultat de Ciències Jurídiques. La Dra. Àngels Galiana, vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques de 
la URV i nvestigadora del CEDAT va impartir el discurs d’inauguració de la jornada. En el Comitè Científic hi van 
participar diferents investigadors del CEDAT: Antoni Pigrau Solé, Maria Marquès i Banquès i Núria Torres Rosell. 

2. Recerca 

2.1. Projectes 

2.1.1. Projectes finançats 

A continuació, es detallen els projectes de recerca actius relacionats amb les línies de recerca del CEDAT on participen 
investigadors del Centre. 

a) Projectes amb Investigador Principal membre del CEDAT 

 “Jean Monnet Chair on European Union Environmental Law”, finançat per l’EACEA (Comissió Europea); ref: 
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” (DER2017-85406-P), finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència. Investigador 
principal: Mar Campins Eritja (2018-2021).  

 “Constitución climática global: gobernanza y derecho en un contexto complejo -proyecto CONCLIMA” (DER2016-
80011-P), finançat per la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y 
Competividad. Investigadors principals: Jordi Jaria i Susana Borràs (2016-2019). 

 PEJ-2014-A-44826, en el marc del Programa de ayudas para la promoción del empleo joven e implantación de la 
garantía juvenil en I+D+I, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador principal: Antoni Pigrau 
Solé (2016-2018). 

 “Defensar els defensors: Estratègies de protección i defensa integral de les persones defensores del medi ambient” 
(2016RICIP00009), finançat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Investigadora responsable: Susana 
Borràs (2016-2018). 
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 “Empreses i acaparament de terres (land grabbing): una anàlisi jurídica de les tendències i les seves conseqüències” 
(2017 RICIP 00028), finançat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Investigadora responsable: Susana 
Borràs (2018-2019).  

 Ayuda de Consolidación e estruturación 2017: Grupos con Potencial de Crecemento, finançat per la Xunta de 
Galicia. Investigadora Principal: Alba Nogueira (2017-2019). 

 “Vulnerabilidad social, crisis económica y derecho a la vivienda. Las políticas públicas de garantía social” (DER2016-
79913-R), finançat per la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y 
Competividad. Investigadora principal: Alba Nogueira (2016-2019). 

 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 al període 2017-
2019, encara que no li ha estat assignat finançament. 

b) Projectes amb participació de membres del CEDAT 

 “Recovery and utilization of nutrients 4 low impact fertilizer (RUN4LIFE)” finançat per la Unió Europea; ref. 730285. 
Investigador principal: Juan Lema Devesa. Hi participa: Alba Nogueira López (2017-2021). 

 “Transition from linear 2 circular: Policy and Innovation” (R2PI)”, finançat per la Unió Europea; ref. 730378. 
Investigador principal: Xavier Vence Deza. Hi participa: Alba Nogueira López (2016-2019). 

  “La minería extractiva en el siglo XXI: retos jurídicos y ambientales” (DER2016-78393-R), finançat per la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competividad. Investigadors principals: 
Encarnación Montoya Martín i José Luis Rivero Ysern. Hi participen: Lucía Casado i Josep Ramon Fuentes (2016-
2019). 

 “Los servicios urbanos del agua en España y Europa: retorno a la gestión directa o colaboración público-privada 
pero con un efectivo gobierno y control público del servicio” (DER2017-87789-R), finançat pel Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. Investigador principal: Estanislao Arana García. Hi participa: Ángel Ruiz de Apodaca 
(2018-2021). 

 “Raíces jurídico-administrativas de la corrupción” (DER2014-53740-P), finançat per la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competividad. Investigador principal: Andrés 
Betancor Rodríguez. Hi participa: Ángel Ruiz de Apodaca (2016-2019). 
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 “Dret Internacional i dret de la Unió Europea (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya, SGR)” 
(2017SGR1371), finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Investigador 
principal: Andreu Olesti Rayo. Hi participa: Mar Campins (2017-2019). 

 “Problemática de los daños ambientales históricos en la Región de murcia: desafíos, amenazas y soluciones” 
(19491pi/14), finançat per la Fundación Séneca (Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región De Murcia. 
Investigadora principal: Blanca Soro Mateo. Hi participa: Santiago M. Álvarez (2015-2018). 

 “Bioderecho ambiental y protección de la vulnerabilidad: hacia un nuevo marco jurídico” (DER2017-85981-C2-1-R), 
finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Investigadora principal: Blanca Soro Mateo. Hi 
participa: Santiago M. Álvarez (2015-2018). 

 “De la Iurisdictio a la Soberanía: formas de organización política y jurídica de las monarquías hispánicas (siglos XIII-
XX)” (DER2016-75830-P), finançat per la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de 
Economía y Competividad. Investigador principal: Tomàs de Montagut. Hi participa: Antoni Jordà (2016-2019). 

 “La nueva posición del estado garante de los intereses generales en el sector energético” (DER2015-65223-C3-3-
R), finançat per la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y 
Competividad. Investigador principal: Mercè Darnaculleta. Hi participa: Endrius Cocciolo (2016-2018). 

 “La construcción de Europa a través de la cooperación judicial en materia de protección de víctimas de violencia de 
genero” (MINECO 70568/2015), finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora principal: 
Elena Martínez García. Hi participa: Neus Oliveras (2016-2018). 

 “Formas contemporaneas de violència de genero: mecanismes jurídicos de protección de las víctimas” (DER2015-
64506-C2-1-R), finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Investigadora principal: Dra. Carolina Villacampa 
Estiarte. Hi participa: Núria Torres (2015-2018). 

 « Dix ans de QPC en matière d’environnement : quelle (r)évolution ? ». Dirigit pel CRIDEAU, de l’Université de 
Limoges. Finançat pel Conseil constitutionnel de França. Hi participen: Jordi Jaria i Antoni Pigrau (2018-2020). 

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). 
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2.2. Participació en Jornades i Congressos 

Ascencio Serrato, S. V., “Adaptación al cambio climático y políticas públicas: una revisión sobre su operatividad en México)”. 
Primer Congreso Catalán de Derecho Ambiental (El cambio climático: Una mirada desde Cataluña). Universitat Rovira i Virgili. 
Tarragona, 17-19 de gener de 2018. 

Ascencio Serrato, S. V., E:waste and Environmental Justice. Hiroshima International Seminar on Human Rights. URV. (Ponente). 
28 marzo 2018, Tarragona. 

Ascencio Serrato, S. V., “Adaptation to climate change: a review of its operability within public policy in Mexico”. 5th International 
Climate Change Adaptation Conference (Adaptation Futures). Ciutat del Cap (Àfrica del Sud), 18-21 de juny de 2018. 

Ascencio Serrato, S. V., Residuos Electrónicos: Una oportunidad para debatir sobre justicia ambiental en el aula de secundaria. 
IV Seminario Internacional RESCLIMA (Comunicación oral). 26-27 octubre 2018, Santiago de Compostela. 

Barrat i Esteve J., “Tensions et bilan de la décentralisation politique en Espagne: le défi catalan”. Autonomie(s) en mouvement, 
Aosta (Itàlia), 26 de febrer de 2018. 
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Barrat i Esteve J., “Status Quo in E-Voting & Its Future”. Election Management Capacity Building Program, Association of World 
Electoral Bodies (A-WEB), Incheon (Corea del Sud), 12 de juny de 2018. 

Barrat i Esteve J., “The future of eVoting”, Specialized Training Program on ICT-based Election Management, Association of 
World Electoral Bodies (A-WEB), Incheon (Corea del Sur), 19 de juliol de 2018 

Barrat i Esteve J., “El futuro del voto por Internet: entusiasmo, prudencia y suspicacia”, Jornada: Digitalización de la democracia: 
herramientas informáticas en los procesos electorales y los mecanismos de participación ciutadana. Instituto Electoral de Ciudad 
de México, Ciutat de Mèxic, 24 de setembre de 2018. 

Barrat i Esteve J., “Alternativas del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero hacia el futuro“, Jornada: Evaluación 
del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Elecciones 2018. Instituto Nacional Electoral (INE), Ciutat de Mèxic, 
28 i 29 d’octubre de 2018. 

Barrat i Esteve J., “Panorama internacional del voto desde el extranjero”, Jornada: Evaluación del Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. Elecciones 2018. Instituto Nacional Electoral (INE), Ciutat de Mèxic, 28 i 29 d’octubre de 2018. 

Barrat i Esteve J., “Internet Voting for primary elections and other party internal decisions”. Workshop (Cyber parties: New parties, 
ICTs and organization in the digital age). Universitat de València, València, 13 i 14 de desembre de 2018. 

Basilio São Mateus, J., “Notas sobre el concepto de Conflictos ambientales ontológicos”. II Seminario Internacional de 
Investigación Doctoral y Postdoctoral (Derecho Público y Globalización: Administración, tecnologías y desigualdad). Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona, 25 i 26 de juny de 2018. 

Basilio São Mateus, J., “El Impacto de la encíclica Laudato Si en las actuaciones en materia de cambio climático por parte de 
Organizaciones religiosas católicas (pòster)”. Primer Congreso Catalán de Derecho Ambiental (El cambio climático: Una mirada 
desde Cataluña). Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 17-19 de gener de 2018. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Basilio São Mateus, J., “How to Deal With Agency in the Anthropocene?”. III Tarragona International Environmental Law 
Colloquium (Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene. A new paradigm for earth community). Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona, 17 i 18 de maig de 2018. 

Basilio São Mateus, J., “El derecho a la libertad religiosa y la protección de los Sitios Naturales Sagrados: análisis del caso nación 
Ktunaxa vs. Columbia Británica”. IV Seminario Internacional: Empresas y Derechos Humanos. Universitat Jaume I, Castelló, 4-5 
d’octubre de 2018. 

Blasco Díaz, J., “El arquitecto y los supuestos de responsabilidad en la nueva Ley de Contratos del Sector Público”. Jornadas 
Arquitectura y Derecho. Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Castelló, 17 de maig de 2018. 

Blasco Díaz, J., “Buenas prácticas en la aplicación de la nueva ley de contratación pública. La implantación de los nuevos 
procedimientos de contratación”. Jornada: La aplicación de la nueva Ley de Contratación Pública en universidades. Universitat 
d’Alacant, Alacant, 14 de febrer de 2018. 

Borràs Pentinat, S., “Giustizia climatica e il contencioso strategico climatico”. Torino, Itàlia, 22/02/2018 Denominació de l’acte: 
Climate change and power struggles, Conferenze Comitato Promotore ELSA Torino. 

Borràs Pentinat, S., “Brexit i Dret Ambiental de la Unió Europea” Taula rodona - Càtedra Jean Monnet de Dret ambiental de la 
UE Universitat de Barcelona, Barcelona, 9 de març de 2018. 

Borràs Pentinat, S., “La valorización de residuos municipales. Retos y oportunidades”; Taula rodona; Ajuntament de Reus, Reus, 
22 març 2018 

Borràs Pentinat, S., “L’assistència i suport als governs locals en el marc internacional. La governança multinivell en un Estat 
compost” Barcelona, 11/05/2018. L’acció exterior dels governs locals La consolidació d’un nou actor polític en l’agenda 
internacional Organitzat per l’Associació Catalana de municipis i comarques (ACM). 
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Borràs Pentinat, S., “Els instruments de coordinació, cooperació i participació dels governs locals en l’espai internacional La 
defensa dels interessos locals”. Barcelona, 12/05/2018 Denominació de l’acte: L’acció exterior dels governs locals La consolidació 
d’un nou actor polític en l’agenda internacional Organitzat per l’Associació Ctalana de municipis i comarques (ACM). 

Borràs Pentinat, S., “Los retos transformadores de la Jurisprudencia de la Tierra”. Seminario Internacional XII Diálogo Ambiental, 
Constitucional e Internacional. Lisboa, 6-7 juny 2018. 

Borràs Pentinat, S., “Economia Circular: ¿hacia una revolución global?”. Seminário Empreendimentos Econômicos, 
Desenvolvimento e Sociedade "Desafios da Sustentabilidade" (SEEDS). Marilia (Brasil), 19 de juny de 2018. 

Borràs Pentinat, S., “Climate Migrations in a Context of Gender Inequalities: Tackling the Injustices of Poverty”. IUCN Academy 
of Environmental Law Colloquium (The Transformation of Environmental Law and Governance: Innovation, Risk and Resilience). 
University of Strathclyde, Glasgow (Regne Unit), 4-6 de juliol de 2018. 

Borràs Pentinat, S., “El dret humà a l’aigua”, Reus, 03/10/2018 Denominació de l’acte: Taula Rodona Energia i aigua: la gestió 
de dos recursos escassos, Ajuntament de Reus. 

Borràs Pentinat, S., “El robo de la tierra: entre la indefensión y la impunidad”;  Rio de Janeiro País, Brasil, 08/10/2018 . 
Universidade Candido Mendes Campus Ipanema 

Borràs Pentinat, S., “Land Grabbing: los derechos a la tierra en la encrucijada”. XIII Diálogo Ambiental, Constitucional e 
Internacional. Universitá degli studi di Teramo, Teramo (Itàlia), 10 d’octubre de 2018. Localitat: Teramo País: ITÀLIA Data: 
10/10/2018 Denominació de l’acte: (Italia) 

Borràs Pentinat, S., “I diritti sociali a trent’anni dall’entrata in vigore della CRFB- Ambiente, Salute, territorio”. Teramo, Ita`lia, 
11/10/2018 Denominació de l’acte: Taula rodona: I diritti sociali a trent’anni dall’entrata in vigore della CRFB- Ambiente, Salute, 
territorio, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche (Italia). 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Borràs Pentinat, S., “Un patto globale per l’ambiente”, Torino, Itàlia 19/10/2018 Denominació de l’acte: Un patto globale per 
l’ambiente-Università degli Studi di Torino (Italia). 

Borràs Pentinat, S., “Migraciones y desplazamientos climáticos: ¿podemos seguir ignorándolos?”. 14º Congreso Nacional del 
Medio Ambiente. Madrid (Espanya), 27 de novembre de 2018. 

Borràs Pentinat, S., “Women environmental defenders protecting indigenous”. Ninth Multidisciplinary Conference on Indigenous 
Peoples: Territories in dispute: epistemologies, resistances, spiritualities and rights. University College Roosevelt. Middelburg 
(Països Baixos), 30 de maig-1 de juny de 2018. 

Borràs Pentinat, S., “La violència envers les dones a les diferents cultures”. Vila-seca, 23/11/2018 Denominació de l’acte: Taula 
Rodona Multicultural: la violència envers les dones a les diferents cultures. 

Borràs Pentinat, S., “Rights of Nature in Europe: challenging the perception of rights”. 7th Annual International Conference on 
Rights Of Nature for Peace and Sustainable Development. Nacions Unides, 10-13 de desembre de 2018. 

Campins Eritja, M., “From ‘Go beyond oil’ to ‘Drill, baby, drill’: The wavering US policy on Arctic oil and gas drilling”. IUCN Academy 
of Environmental Law Colloquium (The Transformation of Environmental Law and Governance: Innovation, Risk and Resilience). 
University of Strathclyde, Glasgow (Regne Unit), 4-6 de juliol de 2018. 

Campins Eritja, M., “La Unión Europea y las negociaciones sobre el cambio climático”. Primer Congreso Catalán de Derecho 
Ambiental (El cambio climático: Una mirada desde Cataluña). Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 17-19 de gener de 2018. 

Casado Casado, L., Membre del comitè científic i del comitè organitzador del I Congrés Català de Dret Ambiental “El canvi 
climàtic: una mirada des de Catalunya”, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) amb el suport 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i realitzat a la Facultat de Ciències Jurídiques, a 
Tarragona, els dies 17, 18 i 19 de gener de 2018. 
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Casado Casado, L., Accés a la información en medi ambient”. Seminari: Formació en Dret ambiental de la UE, organizado por la 
Cátedra Jean Monet de Derecho Ambiental de la Universidad de Barcelona.    Barcelona, 15 de maig de 2018. 

Casado Casado, L., “El marc normatiu i competencial en matèria de contaminació lumínica en especial referència al món local”. 
II Jornades de Medi Ambient i Ens Locals (La contaminació lumínica: marc jurídic). La Pobla de Mafumet, 10 de maig-7 de juny 
de 2018. 

Casado Casado, L., 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. 
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Casado Casado, L.; Fuentes Gasó, J. R., direcció de les II 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 
realitzades els dies 10 de maig i 7 de juny de 2018, a la Pobla de Mafumet. 

Casado Casado, L., Moderadora de la taula rodona “Els reptes de la gestió local de la contaminació lumínica”, a la segona sessió 
de les II Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, sobre “La contaminació lumínica: marc jurídic”, 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 la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental, la 
Fundació URV (FURV) i l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet, i realitzades a La Pobla de Mafumet, els dies 10 de maig i 7  de 
juny de 2018. 

Casado Casado, L., “El nuevo Pilar Europeo de Derechos Sociales: ¿hacia un fortalecimiento real de la dimensión social de la 
Unión Europea?”. VIII Congreso internacional de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo. Salamanca 
(Espanya), 28 i 29 de juny de 2018. 

Casado Casado, L., “El nuevo Pilar Europeo de Derechos Sociales: ¿hacia un fortalecimiento real de la dimensión social de la 
Unión Europea?”. Seminario: Los Desafíos de la Organización Administrativa del Siglo XXI. Universidad Nacional del Litoral, 
Paraná (Argentina), 13 de juliol de 2018. 

Casado Casado, L., Membre del comitè científic del Congreso Internacional “El año del patrimonio cultural europeo y el camino 
de Santiago”, organitzat per la Universidade de Santiago de Compostela i realitzat a Santiago de Compostela, els dies 23, 24 i 
25 d’octubre de 2018. 

Casado Casado, L., Direcció juntament amb el Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de la Jornada Nova Llei de Contractació Pública i 
implicacions per als professionals del medi ambient, organitzades pel Col·legi Oficial d’Ambientòlegs i el Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili, i realitzada a Tarragona, el dia 27 de novembre de 2018. 

Castellà Surribas, S.J, ’Desenvolupament urbà intel·ligent: Construint un territoiri Smart’. Tarragona, 20/06/2018. Denominació 
de l’acte: Taula Rodona, III Jornada Smart Region - L’Economia del Coneixement: L’horitzó de la Tarragona smart Regió. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Castellà Surribas, S.J, “Visión Gobal de la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Tipus de participació: Ponència. 
Congrés: Jornades 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Entitat organitzadora: 5487 - CECOS-Centre 
d’Esudis sobre Conflictes Socials. Ciutat: Tarragona - Varsovia – París, 2018. 

Castellà Surribas, S.J, La revolució digital davant el Dret internacional, els drets humans i el dret humanitari: impactes d’un món 
en transformació’. Barcelona, 17/07/2018. Denominació de l’acte: XI Jornada de Justícia Penal Internacional i Universal. Els drons 
com a mitjà d’obtenció de proves per als tribunals i com a armes de guerra, organitza Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Espoecialitzada de la Generalitat de Catalunyta, amb l’ICAB, i el BPI/ICB 

Castellà Surribas, S.J, “Les architerctes de l’Europe: la construction féderale dans un monde globalisé”. Bruxelles, Bèlgica, 
05/09/2018. Denominació de l’acte: Colloque ’Egalité: de droit ou de fait?’, organisé par l’Alliance Maçonnique europèenne (AME) 
et l’Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe, al Parlament Europeenne 

Castellà Surribas, S.J, “El rol de los actores sociales incidentes en el proceso educativo para la implementación de una educación 
para la paz y la formación de líderes transformacionales”. Ciudad de Guatemala, Guatemala, 03/10/2018. Denominació de l’acte: 
CUMBRE MUNDIAL DE INTEGRACIÓN POR LA PAZ - CUMIPAZ 2018 Guatemala. 

Castellà Surribas, S.J, “Urbanisme intel·ligent en mobilitat i seguretat”. Salou, 06/10/2018. Denominació de l’acte: I Jornada Smart 
Mobility Salou. 

Castellà Surribas, S.J, “Diálogos sobre identidad europea y patrimonio urbano”. Tarragona, 25/10/2018. Denominació de l’acte: 
Jornada Internacional Smart Heritage City, de la tecnología a la gamificación. La Jornada Smart Heritage City cuenta con la 
colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Tarragona, la Fundación Tarragona Smart Mediterranean Region, la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Castellà Surribas, S.J, ’Apropem les ciutats a l’economia circular’. Tarragona, 15/11/2018. Denominació de l’acte: XXVI Jornades 
Científiques MARE TERRA - FUNDACIÓ MEDITERRANIA: ’Economia Circular: Utopia o brealitat?’ 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Castellà Surribas, S.J, “Aproximació jurídica internacional al robatori de nadons a Catalunya”. Alella, 20/11/2018. Denominac ió 
de l’acte: ’Robatori de Nadons a Catalunya: com va poder ser?’, organitza Asssociació Dones Solidaries d’Alella, Ajuntament 
d’Alella i Biblioteca Ferrer i Guàrdia. 

Cocciolo, E., Modeerador de la Sessió "Anthropocene and Law: towards a new legal paradigm?", Ecological Justice and 
Environmental Law in the Anthropocene. A new paradigm for earth community III Tarragona International Environmental Law 
Colloquium (TIEC) 17 - 18 May 2018. 

Cocciolo, E., Ponencia en Seminario “Derecho Público y Globalización: Administración, Medio Ambiente, Tecnologías y 
Desigualdad", 25 y 26 de junio de 2018; Universitat Rovira i Virgili 

Cocciolo, E., Miembro del Comité Científico y Organizador del II Seminario Internacional de Investigación Doctoral y Postdoctoral 
“Derecho Público y Globalización: Administración, Medio Ambiente, Tecnologías y Desigualdad”, 25 y 26 de junio de 2018; 
Universitat Rovira i Virgili 

Cocciolo, E., “Governing Climate Geoengineering. In Pursuit of the ‘Just Transition’ for the Earth System: Governance, Law and 
Just Transition”. IUCN Academy of Environmental Law Colloquium (The Transformation of Environmental Law and Governance: 
Innovation, Risk and Resilience). University of Strathclyde, Glasgow (Regne Unit), 4-6 de juliol de 2018. 

Cocciolo, E., “Geoingeniería y Sistema Tierra. Una aproximación desde la perspectiva de la gobernanza, el derecho y la justic ia 
climática”. II Seminario Internacional de Investigación Doctoral y Postdoctoral (Derecho Público y Globalización: Administración, 
tecnologías y desigualdad). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 25 i 26 de juny 2018. 

Cocciolo, E., “Transición energética justa y cierre de centrales. Una aproximación jurídica”. Seminario Emprendimientos 
Económicos, Desarrollo y Sociedad – SEEDS. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 5 de setembre de 2018. 

Cocciolo, E., “Estado garante, justicia y transición energéticas”. Jornadas: Retos del Estado garante en el sector energético: la 
influencia del Derecho europeo y nacional en España y Alemania. Girona, 19 i 20 de gener de 2018. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

De Armenteras Cabot, M., “Intergenerational Justice: an alternative discourse to Sustainable Development”. XIX ISA World 
Congress of Sociology. Toronto (Canada), 15-21 de juliol de 2018,  

De Armenteras Cabot, M., “Future Generations v. Colombia: Climate Change litigation”. Workshop (Climate Change Litigation: 
Trends, Policy Implications and the Way Forward). Aarhus University (Dinamarca), 14-15 de juny de 2018. 

De Armenteras Cabot, M., “Justice between generations in the Anthropocene”. III Tarragona International Environmental Law 
Colloquium (Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene. A new paradigm for earth community). Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona, 17 i 18 de maig de 2018. 

De la Varga Pastor, Aitana, “The legal protection of the coast and natural spaces: from theory to practice”, VI International Seminar 
on Human Mobility and Human Rights, organitzat per la URV i la Universitat d’Hiroshima en el marc de la INU, el 1 de març de 
2018. 

De la Varga Pastor, Aitana, Moderadora de la Taula rodona “Els reptes de la gestió dels riscos dels camps electromagnètics a 
nivell local” a les II Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, a la primera sessió “La contaminació electromagnètica: marc jurídic”, 
celebrada a la Pobla de Mafumet el 10 de maig de 2018, organitzada pel Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i 
Virgili i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), i la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín. 

Galiana Saura, À., Facultad de Derecho de la Universitat de València,  Participació com a ponent a: "Cine, Literatura y Derecho. 
Seminario Mario Ruiz”, organizado por el Instituto de Derechos Humanos y el Departamento de Filosofía del Derecho de la 
Universitat de València, 18 d’octubre de 2018. 

Galiana Saura, À., Participació i coordinació de l' Acte homenatge a Mario Ruiz Sanz: Les seves visions del Dret, 14 de novembre 
de 2018, Sala de Graus FCJ, URV 

Gifreu Font, “Mecanismos para facilitar la contención de los precios del mercado de vivienda privada en alquiler: el índice de 
referencia de precios de alquiler en Cataluña”. II Jornada Internacional Vivienda y Vulnerabilidad. Vigo, 16 de novembre de 2018. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Gifreu Font, “La disciplina dei titoli abilitativi edilizi nell’ordinamento spagnolo”. Congrés: La nuova disciplina dei titoli abilitativi 
edilizi. Ariano Irpino (Itàlia). 10 de novembre de 2018. 

Gifreu Font, “La tutela della legalità urbanistica in Spagna: conseguenze delle infrazioni su terzi in buona fede”. Congrés: Illeciti 
edilizi e demolizione dell’opera abusiva. Aversa (Itàlia), 17 d’octubre de 2018. 

Gifreu Font, “The necessary optimization of available water resources in the prevision of a more sustainable new urban 
development: a lesson that we have yet not learn (pòster)”. Primer Congreso Catalán de Derecho Ambiental (El cambio climático: 
Una mirada desde Cataluña). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 17-19 de gener de 2018. 

Felipe, B.”Rethinking Corporate Responsibility to Respect Human Rights as a Tool for Climate Justice”.  II Postgraduate 
Conference in International Law and Human Rights (The Notion of Change in International Law and Human Rights). Liverpool 
University, Liverpool (Regne Unit), 26-27 de març de 2018. 

Felipe, B., “Las migraciones climáticas en el marco jurídico internacional del cambio climático: avances y desafíos”. 8º Congreso 
Nacional de Investigación en Cambio Climático. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciutat de Mèxic (Mèxic), 8-12 
d’octubre de 2018. 

Fuentes Gasó, J. R., Moderador de la sesión sobre “La nueva ley catalana sobre el cambio climática: análisis y perspectivas”. 
Congreso: “El cambio climático: una mirada desde Cataluña. Primer congreso catalán de derecho ambiental”. Lugar de 
celebración: Tarragona. 17 a 19 de gener de 2018 

Fuentes Gasó, J. R., “La responsabilidad de la Administración Local por daños sufridos en la vía pública”. Congreso: 
Responsabilidad patrimonial y procedimiento sancionador. Lugo (Espanya), 25 d’abril de 2018. 

Fuentes Gasó, J. R., “Smart city y patrimonio cultural”. Seminario: La protección jurídica del patrimonio cultural. Lugar de 
celebración: San Cristóbal de la Laguna. Año: 2018 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Fuentes Gasó, J. R., “Los funcionarios habilitados de la administración local en el Estado Español y los “segretari comunali” en 
Italia en extinción y su función preventiva de la corrupción”. VIII Congreso internacional de la Red Docente Eurolatinoamericana 
de Derecho Administrativo. Salamanca (Espanya), 28 i 29 de juny de 2018. 

Fuentes Gasó, J. R., “La tutela del medio marino español. Especial referencia al nuevo marco para la ordenación del espacio 
marítimo”. XIII Coloquio Luso Español de profesores de Derecho Administrativo. Santiago de Compostela (Espanya), 26 i 26 
d’octubre de 2018. 

Fuentes Gasó, J. R., “Casos prácticos de remunicipalizaciones en Cataluña”. Congreso: La recuperación de los servicios públicos 
locales en Portugal y España. Coimbra (Portugal), 31 d’octubre de 2018. 

Fuentes Gasó, J. R., “Le sanzioni conseguenti alla violazione della disciplina dei titoli abilitativi nell’ordinamento spagnolo”. 
Congreso: Illeciti edilizi e demolizione dell’opera abusiva. Lugar de celebración: Aversa, Napoles (Italia). Año: 2018 

Fuentes Gasó, J. R., “La disciplina urbanistica e i reati edilizi ed urbanistici”. La nuova disciplina dei titoli abilitativi edilizi. Ariano 
Irpino (Itàlia), 10 de novembre de 2018.  

Jaria-Manzano, J., “La justiciabilitat del dret a un medi ambient adequat: la litigació climática”. III Congrés de Drets Humans del 
Consell de l’Advocacia Catalana (La justiciabilitat com a garantia dels drets socials). Terrassa, 1 i 2 de març de 2018.  

Jaria-Manzano, J., “Constitution as Culture in the Anthropocene”. III Tarragona International Environmental Law Colloquium 
(Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene. A new paradigm for earth community). Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona, 17 i 18 de maig de 2018. 

Jaria-Manzano, J., “Rebuilding Constitutional Discourse for Climate Justice”. IUCN Academy of Environmental Law Colloquium 
(The Transformation of Environmental Law and Governance: Innovation, Risk and Resilience). University of Strathclyde, Glasgow 
(Regne Unit), 4-6 de juliol de 2018. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Jaria-Manzano, J., “Explorando la interdependencia: nuevas ideas constitucionales para el Antropoceno”. Seminario 
Emprendimientos Económicos, Desarrollo y Sociedad – SEEDS. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 5 de setembre de 2018. 

Jordà Fernández, A., “Recuperando la memoria: la transición política, 1975-1982”. Congreso: La transición democrática. De la 
dictadura a la democracia en el País Valenciano. Universidad Miguel Hernández, Oriola, 15 i 16 octubre de 2018. 

Marquès i Banqué, M., “The role of technology and innovation in environmental crime”. IUCN Academy of Environmental Law 
Colloquium (The Transformation of Environmental Law and Governance: Innovation, Risk and Resilience). University of 
Strathclyde, Glasgow (Regne Unit), 4-6 de juliol de 2018. 

Médici, G., “Buscando un responsable: litigación, cambio climático y empresas”. IV Seminario Internacional: Empresas y 
Derechos Humanos. Universitat Jaume I, Castelló, 4-5 d’octubre 2018. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Médici, G., “Litigación climática en América Latina: proyecto de tesis”. II Seminario Internacional de Investigación Doctoral y 
Postdoctoral (Derecho Público y Globalización: Administración, tecnologías y desigualdad). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 
25 i 26 de juny 2018. 

Médici, G., “Climate Litigation as a Legal Expression of the Anthropocene: Allocating Post-Holocene Responsibility (pòster)”. III 
Tarragona International Environmental Law Colloquium (Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene. A new 
paradigm for earth community). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 17 i 18 de maig de 2018. 

Médici, G., “Litigación estratégica: haciendo foco en la información como insumo de la justicia climática”. Primer Congreso Catalán 
de Derecho Ambiental (El cambio climático: Una mirada desde Cataluña). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 17-19 de gener 
de 2018. 

Merino Sancho, V., “Human Rights Learning within interdisciplinary contexts: between Street Law and COIL Programes”. 
Conference Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Some Reflections about the Development of the Mediterranean 
Legal Clinic Model. Università di Torino (Itàlia), 11 de maig de 2018. 

Merino Sancho, V., “Los instrumentos regionales de protección de derechos en la lucha contra la violencia de género: aprender 
de la experiencia latinoamericana, en el Panel: Violencias políticas y género: viejos y nuevos escenarios”. LASA Latin American 
Studies in a Globalized World. Barcelona, 23 de maig de 2018. 

Morales Vives, F.; Marquès I Banqué, M.; Camps Llauradó, M.; Lombardi Bolaño, A.; Vicens Calderón, P.; Tierno García, J.M.; 
Ponce Alifonso, C., “Evaluación del impacto del programa de aprendizaje servicio en la Universitat Rovira i Virgili”, CIDUI 2018, 
Girona, juliol 2018 

Presicce, L., “Climate Adaptation Partnership: el rol de los entes locales en las políticas de adaptación al cambio climático de la 
Unión Europea”. Primer Congreso Catalán de Derecho Ambiental (El cambio climático: Una mirada desde Cataluña). Universitat 
Rovira i Virgili. Tarragona, 17-19 de gener de 2018. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Nogueira López, A., “The right to housing in the age of sharing economy: the Spanish case”. Tenant Law Conference. Malta, 10 
i 11 d’octubre de 2018. 

Nogueira López, A., “Housing policies in Spain: Regional and local iniciative vs. Central protection of economic freedoms”.  
European Network of Housing Research 2018 Conference. Uppsala (Suècia), 26-29 de juny de 2018. 

Nogueira López, A., “12 notas y una reflexión sobre el modelo de universidad y empleo público docente que propician los criterios 
de acreditación”. XIII Congreso AEPDA. Salamanca, 9-10 de febrer de 2018. 

Nogueira López, A., “Transferencia de conocimiento. ¿Proteger la marca o facilitar ingresos placebo?”. Congreso de malas 
prácticas universitarias. Universitat de València, 21-23 novembre de 2018. 

Nogueira López, A., “Cláusulas sociales en la contratación pública: retos y perspectivas”. III Foro de Economía Social. 
Ayuntamiento de Santiago (Espanya), 11 d’octubre de 2018. 

Nogueira López, A., “La distribución competencial en la regulación del alquiler vacacional”. Seminario: Alquiler vacacional. ¿Qué 
hacemos?. Fundación Cesar Manrique. Lanzarote (Espanya), 17-18 de maig de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nogueira López, A., “Crise económica, dereitos sociais e sostibilidade ambiental”. II Encontro Internacional USC-U. Do Minho. 
12 d’abril de 2018. 

Nogueira López, A., “A perspectiva europea e competencial: liberalización de servizos e técnicas de control de riscos”. Jornada: 
Cando a lei vai de festas. Novo marco legal das verbenas en Galicia. Diputación da Coruña-UdC, 2 de març de 2018. 

Noguera Fernández, A., “Los derechos sociales: de la Constitución de 1978 a la actualidad”. Congreso: Repensando la 
Constitución 40 años después. Departamento de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Universitat de València, 28 de 
novembre de 2018. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Noguera Fernández, A., “La Constitución del 78: los límites del proceso constituyente”. Jornadas: A 40 años de la Constitución 
española. Sobre la transición espanyola. Instituto para la Democracia y el Municipalismo. Madrid, 27 de novembre de 2018. 

Noguera Fernández, A., “La forma jurídica en Marx, ¿puede el Derecho ser emancipador?”. II Congreso de constitucionalismo y 
teoría crítica (200 años de Marx: ¿continua siendo el marxismo válido para pensar la crisis y la igualdad?). Universitat de València, 
21 de novembre de 2018. 

Noguera Fernández, A., “Los derechos sociales en los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador: balance, despliegue y 
lecciones”. Congreso Constitucionalización de los derechos sociales: balance internacional, perspectivas y propuestas. 
Observatori DESC / Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Barcelona, 20 de novembre de 2018. 

Noguera Fernández, A., “Constitución y democracia de partidos ¿redefinición de los partidos o de la democracia?”. VI Congreso 
Internacional: Teoría y práctica del Poder Constituyente. Democracia + i Grupo interuniversitario de investigación sobre poder 
constituyente y nuevo constitucionalismo. Universitat de València, 12 de novembre de 2018. 

Noguera Fernández, A., “Marxismos y pluralismo jurídico: diálogos paradigmáticos para una construcción del pensamiento 
jurídico crítico”. XIII Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica. Universidad Autónoma de México, 25 d’octubre de 2018. 

Noguera Fernández, A., “Evolución de la teoría de los Derechos Humanos y retos para el futuro”. XIII Conferencia 
Latinoamericana de Crítica Jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México, 24 de octubre de 2018. 

Noguera Fernández, A., “La UE como club de Estados y no como unión de pueblos y naciones de Europa”. Encontros 
internacionais: Dereitos dos pobos de Europa (A articulación dos dereitos dos pobos de Europa no proceso de construción da 
Unión Europa). Fundación Galiza Sempre. A Coruña, 7 de julio de 2018. 

Noguera Fernández, A., “Derechos de participación política: los dos espíritus de la Constitución venezolana de 1999”. I 
Conferencia: Mecanismos de Participación Ciudadana. Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado. 
Contraloría General de la República de Venezuela. Caracas, 29 de maig de 2018. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Noguera Fernández, A., “La Constitución venezolana de 1999 y la garantía de los derechos”. I Encuentro internacional: Procesos 
de cambio en América Latina. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Caracas, 28 de maig de 2018. 

Noguera Fernández, A., “Sujetos políticos y procesos constituyentes en América Latina”. Seminario de investigación. Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Caracas, 24 de maig de 2018. 

Oliveras Jané, N., “Por qué las mujeres no mandan en las empresas? Lo que dicen y lo que no dicen los datos”. Jornada: Carrera 
profesional de la mujer en sectores tradicionales. CENFIM. Tortosa 9 d’octubre de 2018. 

Pigrau Solé, A., Membre del comitè científic i del comitè organitzador del I Congrés Català de Dret Ambiental “El canvi climàtic: 
una mirada des de Catalunya”, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) amb el suport del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i realitzat a la Facultat de Ciències Jurídiques, a Tarragona, 
els dies 17, 18 i 19 de gener de 2018. 

Pigrau Solé, A., Participación en el XX Seminari sobre el Dret internacional humanitari, organizado en el marco del Convenio 
suscrito el 9 de marzo de 1994 por la Oficina Provincial de la Cruz Roja de Tarragona y la Universitat Rovira i Virgili, con la 
colaboración de l’Institut Català Internacional per la Pau: “La persecución de los crímenes de guerra: Justicia penal internacional”, 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Tarragona, 23 de març de 2018. 

Pigrau Solé, A., “La perspectiva ambiental del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos de España”. 
Congreso: I Plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. Evaluación, seguimiento y propuestas de revisión. 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 14 i 15 de juny de 2018. 

Pigrau Solé, A., “The International Court of Justice and Chagos”. Workshop. Universität St. Gallen (Suïssa), 19 i 20 d’octubre de 
2018. 

Pigrau Solé, A., “Cambio climático, elevación del nivel del mar y los pequeños Estados insulares y archipelágicos”. Jornada: El 
derecho del mar y las personas y grupos vulnerables. Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo (Espanya), 24 de maig de 2018. 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

Pigrau Solé, A., “El Plan de acción nacional español de empresas y derechos humanos”, IV Seminario Internacional. Empresas 
y Derechos Humanos, 4-5 octubre 2018, Castellón, España. Universitat Jaume I / Universitat Rovira i Virgili. 

Presicce, L., “Climate Adaptation Partnership: el rol de los entes locales en las políticas de adaptación al cambio climático  de la 
Unión Europea”. Congreso:  I Congreso Catalán de derecho ambiental “El cambio climático: una mirada desde Cataluña”. Lugar 
de celebración: Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Fecha: 17/19 de enero 2018. Tipo de participación: Comunicación Póster. 

Presicce, L., “L’aumento dell’asimmetria delle competenze municipali proprie in Spagna, in seguito alla riforma locale del 2013 e 
alla recente giurisprudenza costituzionale”. XXII Congreso Italo-español de profesores de Derecho administrativo. Universitá degli 
Studi di Messina (Itàlia), 17-19 de maig de 2018. 

Presicce, L., “Los planes locales de adaptación al cambio climático. Herramienta indispensable en la acción local”. II Seminario 
Internacional de Investigación Doctoral y Postdoctoral (Derecho Público y Globalización: Administración, tecnologías y 
desigualdad). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 25 i 26 de juny de 2018. 

Presicce, L., “La política energética española en materia de autoconsumo tras la reciente jurisprudencia: ¿Necesidad de una 
revisión a la luz de la política energética de la Unión Europea?”. VIII Congreso internacional de la Red Docente 
Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo. Universidad de Salamanca (Espanya), 28-29 de juny de 2018. 

Presicce, L., “Cambiamento climático: sfida globale o sfida locale?”. Seminari de recerca. Universitá del Salento, Lecce (Itàlia), 5 
de desembre de 2018. 

Ramos Olivares, I, “Posibles implicaciones socioambientales derivadas de la implementación de la política energética mexicana”. 
II Seminario Internacional de Investigación Doctoral y Postdoctoral (Derecho Público y Globalización: Administración, tecnologías 
y desigualdad). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 25 i 26 de juny de 2018. 

Ramos Olivares, I, “Cambio climático y conflictos socioambientales asociados a la producción de energía eólica en México: 
Justicia ambiental en el Istmo de Tehuantepec (póster)”. Primer Congreso Catalán de Derecho Ambiental (El cambio climático: 
Una mirada desde Cataluña). Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 17-19 de gener de 2018. 
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Rodríguez Beas, M., Coordinació del IX Fòrum d’Actualització en Dret Local, organitzat pel Departament de Dret Públic de la 
Universitat Rovira i Virgili, mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, i la Fundació Universitat Rovira 
i Virgili, i realitzat del 14 de desembre de 2017 al 7 de juny de 2018, a la Pobla de Mafumet. 

Rodríguez Beas, M., “Las Diputaciones provinciales tras la reforma local y la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. 
XXII Congresso Italo-Spagnolo dei Professori di Diritto amministrativo. Università Deglio Studi di Messina (Itàlia), 17-19 de maig 
de 2018. 

Ruiz de Apodaca Espinosa, Á., “Ciudades y cambio climático: retos y oportunidades”. Primer Congreso Catalán de Derecho 
Ambiental (El cambio climático: Una mirada desde Cataluña). Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 17-19 de gener de 2018. 

San Lucas, M., “Los pueblos indígenas como defensores de derechos humanos ambientales: Protección y resistència”. Ninth 
Multidisciplinary Conference on Indigenous Peoples: Territories in dispute: epistemologies, resistances, spiritualities and rights. 
University College Roosevelt. Middelburg (Països Baixos), 30 de maig-1 de juny de 2018. 

San Lucas, M., “Land Rights and Traditional Knowledge to Mitigate and Adapt to Climate Change: The Sarayaku Case”. Primer 
Congreso Catalán de Derecho Ambiental (El cambio climático: Una mirada desde Cataluña). Universitat Rovira i Virgili. 
Tarragona, 17-19 de gener de 2018. 

Sangama, P., “Las inversiones en la lucha contra el cambio climático y su rol para alcanzar la justicia ambiental”. II Seminario 
Internacional de Investigación Doctoral y Postdoctoral (Derecho Público y Globalización: Administración, tecnologías y 
desigualdad). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 25 i 26 de juny de 2018. 

Sangama, P., “Deforestando la economía de la Amazonia peruana”. Seminario Emprendimientos Económicos, Desarrollo y 
Sociedad – SEEDS. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 5 de setembre de 2018. 
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Sangama, P., Comunicación técnica "Las inversiones sostenibles en el contexto del cambio climático". Congreso Nacional de 
Medio Ambiente. 28 al 29 de noviembre de 2018 – Madrid. 

Torres Rosell,  N., “La resposta jurídico penal als matrimonis forçats”, taula rodona moderada a la Jornada Manifestacions 
contemporànies de la violència de gènere: matrimonis forçats, dia 9 de març de 2018, Universitat de Lleida. 

Torres Rosell,  N., “Forced marriages in Spain”,.18th Annual Conference of the European Society of Criminology (Crimes Against 
humans and Crimes against Humanity). Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 29 d’agost-1 de setembre 2018). 

Torres Rosell,  N., C. Villacampa Estiarte, M. J. Gómez Adillón, “Aproximación empírica al fenómeno del matrimonio forzado en 
España”. XII Congreso español de Criminología. Oviedo, 27-29 de juny de 2018.  

Torres Rosell,  N., “Matrimonio forzado”. I Congreso Internacional Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el 
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Torres Rosell,  N., “La pena de trabajo en beneficio de la comunida. Referencia a la intervención de la institución penitenciaria. 
Posibilidades en relación con los casos de violència de genero”. Jornadas: La prisión como marco de tratamiento y las penas y 
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español”. X Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia. 
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Vilaseca Boixareu; I. Lutfi Royo, M.; Serra Calvó, J., “The “political question doctrine” in climate change case law: a comparative 
assessment of courts’ approach in different jurisdictions” (póster). Climate change: a view from Catalonia. First Catalan 
Conference on Environmental Law. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 17, 18 y 19 de enero de 2018. 
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2.4.1. Llibres dirigits, coordinats o editats 

 Borràs, S., P. Villavicencio (eds.), El Acuerdo de París sobre el cambio climático ¿un Acuerdo histórico o una 
oportunidad perdida? Análisis Jurídico y perspectivas futuras, Thomson-Reuters Aranzadi. Cizur Menor, 2018. 

 Casado Casado, L., La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente, Institut 
d’Estudis de l’Autogovern. Barcelona, 2018. 

 Felipe, B., D. Iglesias, L. Martínez (eds.), Rethinking Sustainable Development in terms of Justice. Cambridge 
Scholars Publishing. Cambridge, 2018. 

 Fuentes Gasó, J. R., J. Gifreu i Font, (coords.), Esquemas de procedimiento administrativo, Tirant lo Blanch. 
Valencia, 2018 (3a. edició). 

 Galiana Saura, A., M. T. Franquet Sugrañes, A. Pigrau Solé (coords.), Dret, economia i societat: qüestions actuals 
(25 anys de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili), Tirant lo Blanch. València, 2018. 

 Jordà Fernández, A. (cood.), Diputaciones provinciales. Historia, actualidad, futuro, Fundación Democracia y 
Gobierno Local. Madrid, 2018.  

 Manjón-Cabeza Olmedo, A.; Ventura Püschel, A.; Quintero Olivares, G.; Carbonell Mateu, J.C.; García Rivas, N. y 
Álvarez García, F.J. (dir.), Esquemas de teoría jurídica del delito y de la pena (corregida y adaptada a la LO 1/2015, 
de 30 de marzo) Tirant lo Blanch, València, 2018. 

 Miranda, J., C. Amado Gomes, Carla; S. Borràs Pentinat (eds.), Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional. 
Vol. 10, Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018. 
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 Ascencio Serrato, S. V., “Adaptation to climate change and public policy in Mexico: operability review” en VVAA, 
Adaptation Futures Conference 2018. Conference Proceedings, 2018. 
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 Ascencio Serrato, S.; Ramos Olivares, I., “Políticas Climáticas en México y derecho al desarrollo: algunos puntos 
de desencuentro”,  Jorge Miranda, Carla Amado Gomes y Susana Borràs (coord.) Diálogo Ambiental, Constitucional 
e Internacional, Vol. 10, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2018. 

 Álvarez Carreño, S. M., “Apuntes críticos sobre el régimen jurídico de las universidades públicas españolas”, F. J. 
Jiménez de Cisneros Cid (ed.), Homenaje al Profesor Ángel Menéndez Rexach (I), Thomson/Aranzadi. Cizur Menor, 
2018. 

 Basilio São Mateus, J., “Fostering Environmental Protection through the Right to Religious Freedom”, H. Tegner 
Anker, B. Egelund Olsen (eds.), Sustainable Management of Natural Resources: Legal Instruments and 
Approaches, Intersentia. Cambridge, 2018.   

 Basilio São Mateus, J., “Religion, Sustainability and Law”. B. Felipe, Iglesias, D., Martínez, L. (eds.), Rethinking 
Sustainable Development in terms of Justice. Cambridge Scholars Publishing. Cambridge, 2018. 

 Barrat i Esteve J., “La organización territorial del Estado: el Estado autonómico”, en J. M. Renieu (ed.), Sistema 
político español, Huygens. Barcelona, 2018. 

 Borràs, S., “La acción popular frente a la omisión de protección climática internacional”, R. Giles Carnero, R. (coord.) 
Desafíos de la acción jurídica internacional y europea frente al cambio climático, Atelier. Barcelona, 2018. 

 Borràs, S., “El principio de Responsabilidades Comunes, pero diferenciadas: 25 años después”. VVAA, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento: Os 25 anos da Declaração do Rio-92, Instituto de Desenvolvimento Humano Global 
(IDG). São Paulo, 2018. 

 Borràs, S., “El mecanismo de pérdidas y daños: el tercer pilar del Acuerdo de París”, S. Borràs, P. Villavicencio 
(eds.), El Acuerdo de París sobre el cambio climático ¿un Acuerdo histórico o una oportunidad perdida? Análisis 
Jurídico y perspectivas futuras, Thomson-Reuters Aranzadi. Cizur Menor, 2018. 

 Borràs, S., “In dubio pro natura: un principio transformador del derecho ambiental en América Latina”. Miranda, J., 
C. Amado Gomes, Carla; S. Borràs Pentinat (eds.), Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional. Vol. 10, 

Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018. 

 Borràs, S., B. Felipe,”Las migraciones ambientales: un análisis de las actualizaciones jurídico-políticas”, L. L. Jubilut, 
E. Pires Ramos, C. Claro, F. de Salles Cavedon-capdeville (eds.), Refugiados ambientales, Editora da UFRR. Boa 
Vista, 2018. 

 Campins Eritja, M., “La gestión de los recursos hídricos en los países de Asia Central y su incidencia en la 
emergencia de conflictos susceptibles de afectar la estabilidad regional”, A. Badia Martí (dir.), Agua, recurso natural 
limitado. Entre el desarrollo sostenible y la seguridad internacional, Marcial Pons. Barcelona, 2018. 
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 Casado Casado, L., “Las inspecciones en materia de medio ambiente: la norma y la realidad”, A. Garcia Ureta (dir.), 
M. C. Bolaño Piñeiro (coord.), Nuevas perspectives del Derecho ambiental en el siglo XXI / New perspectives on 
environmental law in the 21th century, Marcial Pons. Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, 2018. 

 Casado Casado, L., “Administración local: los gobiernos locales ante la nueva Agenda Urbana de la Unión Europea”, 
F. López Ramón (coord.), Observatorio de Políticas ambientales 2018, Ministerio de Medio Ambiente-Ciemat. 
Madrid, 2018. 

 Casado Casado, L., “La consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas locales: algunas 
incertidumbres”, F. J. Jiménez de Cisneros Cid (ed.), Homenaje al Profesor Ángel Menéndez Rexach (I), 

Thomson/Aranzadi. Cizur Menor, 2018. 

 De La Varga Pastor, A., M. Rodriguez Beas, “El desarrollo de las acciones de la Unión europea frente al cambio 
climático por parte de las comunidades autónomas en el estado español”, R. Giles Carnero (ed.), Los nuevos 
desafíos de la acción jurídica internacional y europea frente al cambio climático, Atelier. Barcelona, 2018. 

 De La Varga Pastor, A., “El suelo: una aproximación general a su protección”, F. López Ramón (coord.), 
Observatorio de Políticas ambientales 2018, Ministerio de Medio Ambiente-Ciemat. Madrid, 2018. 

 De La Varga Pastor, A., “La iniciación del procedimiento”, J. R. Fuentes Gasó, J. Gifreu i Font, (coords.), Esquemas 
de procedimiento administrativo (IX), Tirant lo Blanch. Valencia, 2018 (3a. edició). 

 De La Varga Pastor, A., “La responsabilidad patrimonial de la Administración”, J. R. Fuentes Gasó, J. Gifreu i Font, 
(coords.), Esquemas de procedimiento administrativo, Tirant lo Blanch. Valencia, 2018 (3a. edició). 

 Fajardo, T., “Environmental law principles and general principles of international law”, L. Kramer y E. Orlando (eds.), 
Principles of Environmental Law, Elgar Encyclopaedia of Environmental Law (VIII), 2018. 

 Felipe, B., “Una propuesta de marco de protección jurídica para las migraciones climáticas forzadas de carácter 
internacional”, R. Giles Carnero, R. (coord.) Desafíos de la acción jurídica internacional y europea frente al cambio 
climático, Atelier. Barcelona, 2018. 

 Felipe, B. “Moving Beyond the Shortcomings of International Law: a Proposal for the Legal Protection of Climate 
Migrants”, S. Behrman, A. Kent (eds.) Climate Refugees: Beyond the Legal Impasse, Routledge. Londres, 2018. 

 Fernández Pons, X., Lembo, C. “The case EC – Seal products: the WTO Dispute Settlement System before a 
‘trilemma’ between free trade, animal welfare and rights of indigenous peoples”, A. do Amaral Júnior, M. L. de 
Oliveira Sa Pires, C. Carneiro Lucena, C. (eds.), The WTO Dispute Settlement Mechanism: A Developing Country 
Perspective, Springer, 2018.  
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 Fernández Pons, X., “The Dispute on the Brazilian import ban of retreaded tyres at the WTO: An intersection 
between trade, health and environment”, S. Negri (ed.), Environmental Health in International and European Law, 
Giappichelli, Routledge, 2018. 

 Fuentes Gasó, J. R., C. Juncosa Vidal, “Principales novedades, régimen transitorio y cuestiones adicionales”, C. 
Campos Acuña (dir.), La nueva contratación pública en el ámbito local, Wolters Kluwer. Las Rozas, 2018 

 Fuentes Gasó, J. R., “L’espropriazione forzata nell’ordinamento spagnolo: le anomalie di un sistema da riformare”, 
G. de Giorgi, G. Greco, G. Mobidelli, P. Portaluri, F. G. Scoca (coords.), Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani 
(II), Edizioni Scientifiche Italiane, Nàpols, 2018. 

 Fuentes Gasó, J. R., “Il requiem per la protezione dell’interesse comune”, G. de Giorgi (coord.), Gestione delle coste 
e sviluppo sostenibile, Aracne. Canterano, 2018. 

 Fuentes Gasó, J. R., J. Gifreu Font, J., “La mutabilité du service public en Mediterranée”, M. Touzeil-Divina, S. 
Ktistaki (dirs.), Service(s) public(s) en Méditerranée, L’Epitoge. Atenes, Tolosa, 2018. 

 García Rubio, F., “La coordinación y la cooperación territorial: el marco de referencia supramunicipal de las políticas 
urbanas”, M. R. Alonso Ibáñez (dir.), Retos del desarrollo urbano sostenible e integrado, Tirant lo Blanch, València, 
2018. 

 García Rubio, F., “Les regions en Espagne face á la crise de l’État autonomique”, Groupement de Recherches sur 
l'Administration Locale en Europe, Droit et gestion des collectivités territoriales 2018. Les grandes régions : textes, 
jurisprudence, doctrine et pratiques, Le Moniteur, 2018. 

 García Rubio, F., “La expropiación forzosa”, J. R. Fuentes Gasó, J. Gifreu i Font, (coords.), Esquemas de 
procedimiento administrativo, Tirant lo Blanch. Valencia, 2018 (3a. edició). 

 Gifreu Font, “Strumenti d’intervento urbanistico sul mercato del suolo e dell’alloggio in Spagna”, G. de Giorgi Cezzi, 
G. Greco, G. Morbidelli, P. L. Portaluri, F. G. Scoca (eds.), Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani (II), Edizioni 
Scientifiche Italiane. Nàpols, 2018. 

 Jaria-Manzano, J., “La Constitución es un proceso. Poder constituyente y reforma constitucional en Suiza”, J M. 
Castellà Andreu (ed.), Parlamento, ciudadanos y entes territoriales ante la reforma constitucional ¿Quién y cómo 
participa?, Tirant lo Blanch. Valencia, 2018. 

 Jaria-Manzano, J., “Consideraciones constitucionales en relación con la protección de las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos causadas por la actividad de las empresas españolas en el extranjero”, M. Ch. Marullo, 
F. J. Zamora Cabot (eds.), Empresas y derechos humanos. Temas actuales, Editoriale Scientifica. Nàpols, 2018. 
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 Jaria-Manzano, J., “Tudo é polis: cidade, governança e Direito na era do Antropoceno”, R. Lunardelli Cavallazzi, G. 
Fauth (eds.), Direito e urbanismo. Volume 4: Cidade standard e novas vulnerabilidades, PROURB. Rio de Janeiro, 
2018. 

 Jaria-Manzano, J., “Sustainability and Justice: A Constitution of Fragility”. B. Felipe, Iglesias, D., Martínez, L. (eds.), 
Rethinking Sustainable Development in terms of Justice. Cambridge Scholars Publishing. Cambridge, 2018. 

 Jordà Fernández, A., “El régimen electoral como condicionante de la participación política en la Administración Local 
Española (1812-1978)”, R. Morán Martín (dir.), Participación y exclusión política. Causas, mecanismos y 
consecuencias, Tirant Lo Blanch. València, 2018. 

 Jordà Fernández, A., “Diputaciones provinciales y órganos intermedios locales: perspectiva històrica”, A. Jordà 
Fernández (cood.), Diputaciones provinciales. Historia, actualidad, futuro, Fundación Democracia y Gobierno Local. 
Madrid, 2018. 

 Marquès i Banqué, M., “Protección penal del medio ambiente en la Unión Europea. Luces y sombras”, P. M. de la 
Cuesta Aguado et al (coord.), Liber amicorum: estudios jurídicos en homenaje al profesor doctor Juan Ma. 
Terradillos Basoco, Tirant lo Blanch. Valencia, 2018. 

 Marquès i Banqué, M., “Towards the Institutionalization of Legal Clinics in Spain”, A. Alemanno, L. Khadar (eds.), 
Reinventing Legal Education: How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2018. 

 Marquès i Banqué, M., “Aprenentatge servei en l’àmbit del Dret a la Universitat Rovira i Virgili: la Clínica Jurídica 
Ambiental”, A. Escofet, M. T. Fuertes (coords.), Construint vincles entre universitat i societat. 20 experiències 
d’aprenentatge servei a les universitats catalanes, Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona, 2018. 

 Marquès i Banqué, M., “El viaje sin retorno de los delitos de peligro”, F. Morales Prats, J. M. Tamarit Sumalla, R 
García Albero (coords.), Represión penal y Estado de Derecho. Homenaje al Profesor Gonzalo Quintero Olivares, 
Thomson-Reuters Aranzadi. Cizur Menor, 2018. 

 Médici Colombo, G., “Access to Environmental Information in Latin America: The Inter-American Court of Human 
Rights to the Rescue”, B. Felipe, Iglesias, D., Martínez, L. (eds.), Rethinking Sustainable Development in terms of 
Justice. Cambridge Scholars Publishing. Cambridge, 2018. 

 Nogueira López, A., “El demediado derecho a un medio ambiente adecuado”, en B. Pendás (dir.), España 
constitucional (1978-2018). Trayectorias y perspectivas (III), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Madrid, 2018. 
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 Nogueira López, A., “Doce notas y una reflexión sobre el modelo de Universidad y empleo público docente que 
propician los criterios de acreditación de derecho”, F. López Ramón, R. Rivero Ortega, M. M. Fernando Pablo 
(coord.), Organización de la Universidad y la ciencia, INAP. Madrid, 2018. 

 Nogueira López, A., “Las competencias sobre el alojamiento colaborativo. Entre el “derecho a la ciudad” y la garantía 
de la vivienda y la dura lex económica”, A. M. de La Encarnación Valcarce (dir.), La regulación del alojamiento 
colaborativo. Viviendas de uso turístico y alquiler de corta estancia en el Derecho español, Thompson-Reuters 
Aranzadi. Cizur Menor, 2018. 

 Nogueira López, A., “Directiva de Servicios & Asociados: Contexto, ámbito de aplicación y objetivos” en S. Iglesias, 
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constitucionales y perspectivas constituyentes, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2018. 

 Noguera Fernández, A., “La Constitución social como acumulación de soluciones antidemocráticas a las crisis”, 
VVAA, Fraude o esperanza: 40 años de la Constitución, Akal, Madrid, 2018. 

 Pallarès Serrano, A. “Los procedimientos del régimen de subvenciones”, J. R. Fuentes Gasó, J. Gifreu i Font, 
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Esquemas de procedimiento administrativo, Tirant lo Blanch. Valencia, 2018 (3a. edició). 

 Pigrau Solé, A., “Empresas multinacionales y derechos humanos: la doble vía del Consejo de Derechos Humanos 
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actuales, Editoriale Scientifica. Nàpols, 2018. 

 Pigrau Solé, A., “Calentamiento global, elevación del nivel del mar y pequeños estados insulares y archipelágicos: 
un test de justicia climàtica”, en G. A. Oanta (coord.), El Derecho del mar y las personas y grupos vulnerables, 
Bosch Editor. Barcelona, 2018. 

 Presicce, L., “El procedimiento sancionador”, J. R. Fuentes Gasó, J. Gifreu i Font, (coords.), Esquemas de 
procedimiento administrativo, Tirant lo Blanch. Valencia, 2018 (3a. edició). 
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 Quintero Olivares, G., “El castigo de la delincuencia económica y el riesgo de derecho penal de autor”, P. M. de la 
Cuesta Aguado et al (coord.), Liber amicorum: estudios jurídicos en homenaje al profesor doctor Juan Ma. 
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 Quintero Olivares, G., “La exclusión de la antijuricidad por causas ocultas”, VVAA, Libro Homenaje a Lorenzo 
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 Quintero Olivares, G., “La teoría clásica del delito y el Derecho penal de la precaución”, Galiana Saura, A., M. T. 
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Santiago de Compostela, 2018 
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 San Lucas, M., “Los derechos de los pueblos indígenas ante la explotación petrolera del Yasuní-ITT”  A. Tomaselli, 
M. Rosti, R. Cammarata, Ch. Scardozzi (eds.), Challenges to indigenous political and socio-economic participation 
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ambiental en España”, Revista de Direito Econômico e Socioambiental 9(1), 2018. 

 Casado Casado, L., “La aplicación del trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de 
normes locales dos años después de su entrada en vigor”, Revista Aragonesa de Administración Pública 52, 2018. 

 Casado Casado, L., “La legislación básica de protección del medio ambiente: primer semestre de 2018”, Revista 
Catalana de Dret Ambiental 9(1), 2018. 

 Casado Casado, L., “Derecho y políticas ambientales en Cataluña: primer semestre de 2018”, Revista Catalana de 
Dret Ambiental 9(1), 2018. 

 Castellà Surribas, S. J., “La protecció de la llengua catalana per la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries: una mirada als disset anys de l’entrada en vigor a l’Estat espanyol”, Revista de Llengua i Dret 69, 2018. 

 De La Varga Pastor, A., J. Pons Solé, “Innovative legal tools applied in land stewardship for the conservation of 
ecosystem services in Catalonia”, Ecosystem Services 29, 2018. 

 De La Varga Pastor, A., “Control e inspección en la prevención y control integrados de la contaminación”, Actualidad 
Jurídica Ambiental, 79, 2018. 

 De La Varga Pastor, A., “Estudio de la ley catalana 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático, y análisis 
comparativo con otras iniciativas legislativas subestatales.”,  Revista Catalana de Dret Ambiental 9(2), 2018.  

 De La Varga Pastor, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental 9(1), 2018. 

 De La Varga Pastor, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental 9(2), 2018. 

 Fajardo, T., “El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático: Sus aportaciones al desarrollo progresivo del Derecho 
Internacional y las consecuencias de la retirada de los Estados Unidos”, Revista Española de Derecho Internacional 
70(1), 2018. 
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 Fajardo, T., “Back to the Future: the Rio Declaration on Environment and Development and its Principles in their 
25th anniversary with a Spanish perspective”, Spanish Yearbook of International Law 21, 2018. 

 Fallada García-Valle, J. R., "Los debates sobre la gobernanza en el Ártico. Entre el realismo, la utopía y la distopía", 
Revista Catalana de Dret Ambiental 9(2), 2018. 

 Fuentes Gasó, J. R., C. Juncosa i Vidal, “La armonización europea de la contratación administrativa en el Estado 
Español: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público”, Revista de Direito Econômico e 
Socioambiental 9(1), 2018. 

 Fuentes Gasó, J. R., “Sobre el ámbito competencial de los entes locales. La interpretación de la jurisprudencia 
constitucional de su alcance en materia ambiental”, Revista Vasca de Administración Pública 112, 2018. 

 Gifreu Font, “Ciudades adaptativas y resilientes ante el cambio climático: estrategias locales para contribuir a la 
sostenibilidad urbana”. Revista Aragonesa de Administración Pública 52, 2018. 

 Górriz Royo, E., M. Marquès i Banqué, N. Torres Rosell, “Jurisprudencia penal ambiental (primer semestre 2018)”, 
Revista Catalana de Dret Ambiental 9(1), 2018. 

 Górriz Royo, E., M. Marquès i Banqué, N. Torres Rosell, “Jurisprudencia penal ambiental (segundo semestre 2018)”, 
Revista Catalana de Dret Ambiental 9(2), 2018. 

 Jaria-Manzano, J., “El federalismo como cultura en el constitucionalismo global”, federalismi.it especial 2, 2018. 

 Jaria-Manzano, J., “Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente (primer semestre 
2018)”, Revista Catalana de Dret Ambiental 9(1), 2018. 

 Jaria-Manzano, J., “La litigació climàtica a Espanya: una prospectiva”, Revista Catalana de Dret Ambiental 9(2), 
2018. 

 Jaria-Manzano, J., “Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente (segundo semestre 
2018) ”, Revista Catalana de Dret Ambiental 9(2), 2018. 

 Marquès i Banqué, M., “The utopia of the harmonizations of legal frameworks to fight against transnational organized 
environmental crime”, Sustainability 10(10), 2018. 

 Merino Sancho, V., “Una revisión de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la intimidad 
sexual y la autonomía individual”, Derechos y libertades 38, 2018. 

 Médici, G., “El Acuerdo Escazú: La implementación del Principio 10 de Río en América Latina y el Caribe”, Revista 
Catalana de Dret Ambiental 9(1), 2018. 

 Nogueira López, A., “Crónica legislativa de Galicia. Primer semestre de 2018”. Revista de Llengua i Dret 70, 2018. 

 Nogueira López, A., “Derecho y políticas ambientales en Galicia (Primer semestre 2018)”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental 9(1), 2018. 
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 Noguera Fernández, A., “El constitucionalismo andino de la década del 2000 y los ‘condenados de la Tierra’: 
inclusión constitucional y derechos de los grupos históricamente excluidos”, Revista Oñati Socio-legal Series 8(2), 
2018. 

 Pallarès Serrano, A. “Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo (Primer semestre 2018)”, Revista Catalana de 
Dret Ambiental 9(1), 2018. 

 Pallarès Serrano, A. “Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo (Segundo semestre 2018)”, Revista Catalana 
de Dret Ambiental 9(2), 2018. 

 Pallarès Serrano, A. “Análisis del régimen disciplinario de los estudiantes universitarios. Especial referencia a los 
comportamientos fraudulentos y al plagio, en particular”, Revista Catalana de Dret Públic 56, 2018. 

 Panizo Alonzo, L., M. Gascó, D. Yeregui, H. Alaiz, J. Barrat, “E-voting system evaluation based on the Council of 
Europe recommendations: Helios Voting”, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 1(1), 2018. 

 Pigrau Solé, A., “El caso de las Islas Marshall: colonialismo, armas nucleares y justicia ambiental”, Anuario Español 
de Derecho Internacional 34, 2018. 

 Presicce, L., “La legislación básica de protección del medio ambiente. Segundo Semestre 2018”, Revista Catalana 
de Derecho Ambiental 9(2), 2018. 

 Quintero Olivares, G., “La lucha contra la corrupción y la pancriminalización del autoblanqueo”, Estudios penales y 
Criminológicos 38, 2018. 

 Quintero Olivares, G., “Autoría, coautoría y dominio del hecho, ventajas y medias verdades”, Anuario de derecho 
penal y ciencias penales 71(1), 2018. 

 Rodríguez Beas, M., “La incidencia del acuerdo de París en las políticas públicas catalanas frente al cambio 
climático: la Ley 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático”, Revista Catalana de Derecho Ambiental 9(2), 2018. 

 Rodríguez Beas, M., “Competencias autonómicas en materia de ordenación de los equipamientos comerciales: 
estado de la cuestión tras la sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017, sobre la Ley de Unidad de Mercado”, 
Revista Vasca de Administración Pública 112, 2018. 

 Ruiz de Apodaca Espinosa, Á., “De campanarios y relojes. El Derecho y la jurisprudencia frente a un agresor 
acústico menor”, Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente, 2018. 

 Villacampa, C., Torres, N., “Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage 
through the criminal justice System”, International Review of Victimology 25(1), 2018. 

2.4.4. Articles en altres revistes científiques 
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 Casado Casado, L., “Competencias y obligaciones de los entes locales para hacer frente a la contaminación de las 
aguas. Especial referencia a la actuación local en materia de vertidos”, Cuadernos de Derecho Local 46, 2018. 

 Castellà Surribas, S. J., “La emergència de las ciudades en la nueva sociedad internacional: ¿hacia la ciudad 
estado?”, Tribuna Plural, núm. 13, 2018, pp. 85-99. 

 Gifreu Font, “La sfida delle periferie urbane: il diritto all’alloggio come strategia di integrazione urbana”. Nuove 
Autonomie 1, 2018. 

 Jaria-Manzano, J., “Derecho internacional del medio ambiente, constitucionalismo y praxis judicial: una perspectiva 
desde España”, Revista Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema (monogràfic sobre dret ambiental), 2018. 

 Jordà Fernández, A., “La Gaceta Municipal de Barcelona y el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona: Gestión 
administrativa y acción política (1914-1936)”, e-Legal History Review 27, 2018. 

 Nogueira López, A., “Desarrollo urbano sostenible: ¿Actuar localmente sin cambio global?”, Cuadernos de Derecho 
Local 46, 2018. 

 Presicce, L., “Spain Country Report: The energy transition before the highest State Courts”, IUCNAEL e-journal 9, 
2018. 

2.4.5 Altres publicacions 

 De la Varga Pastor, A.; Aparicio Wilhelmi, M., “El Dret al Medi Ambient” a Guia per a l’exigibilitat de drets econòmics, 
socials, culturals i ambientals, Consell de l’advocacia catalana i observatori DESC, 2018. pp. 56-68.  . 

 Felipe, B., Migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual, ECODES. Madrid, 2018. 

 Felipe, B., Desplazamientos y migraciones climáticas: un reto que debemos abordar, ECODES. Madrid, 2018. 

 Gascón Cuenca, A., Añón Roig, MJ., García Cívico, J., Merino Sancho, V.; Mora Castro, A., Estrategia valenciana 
para la igualdad de trato, no discriminación y la prevención de los delitos de odio, Institut Universitari de Drets 
Humans, Universitat de València, Generalitat, ISBN: 978-84-617-8985-6. 

 González Bondia, A., “Ejército europeo: entre el objetivo y la quimera”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 
118, pp. 261-263,  

 Pigrau Solé, A., El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos de España. Balance y retos 
pendientes, ICIP, Policy Paper 17, 2018. 

2.5. Tesis doctorals 
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Durant l’any 2018, s’ha realitzat la defensa de les tesis doctorals següents, dirigides per membres del CEDAT: 

17 de juliol de 2018, Sra. Ana Maria Solé Ramon, La prueba del delito de maltrato ocasional del articulo 153.1 del Código Penal. 
Nuevas Perspectivas, dirigida per la Dra. Elisabet Cerrato i la Dra. Núria Torres Rosell. La secretària del tribunal va ser la Dra. 
Maria Marquès i Banqué.  

30 de juliol de 2018, Sr. Jacobo Martínez Deó, La “plublificació” de les “urbanitzacions particulars” històriques, dirigida per la Dra. 
Judith Gifreu. El secretari del tribunal va ser el Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó. 

16 de noviembre de 2018, Sr. Miguel Ángel Guirado Espinosa, El dilema de la seguridad: riesgo, tecnología, y garantía del 
suministro en el Derecho Nuclear, dirigida pel Dr. Jordi Jaria Manzano. El vocal del tribunal va ser el Dr. Endrius Cocciolo. 

2.6. Quaderns de Dret Ambiental 

L’any 2005, amb el patrocini de l’Ajuntament de Vila-seca, es va iniciar la publicació d’una col·lecció de llibres sota el títol de 
“Quaderns de Dret Ambiental”, on es publiquen, entre d’altres, el millor treball de fi del Màster dels Estudis de Dret Ambiental de 
la URV. 

Els números més recents de la col·lecció son els següents: 

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

ISBN: 978-84-8424-646-7. 

 Quadern número 11: “La tutela judicial frente al daño ambiental en Argentina y España. Radiografia del Acceso a 
la Justicia Ambiental”, Gastón Alejandro Medici. ISBN: 978-84-8424-553-7. 

 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. Pendent de publicar  

 Quadern número 13: “Acciones locales frente a los retos del cambio climático en España”, Raquel Solà Nadal. 
Pendent de publicar 
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 Quadern número 14: “La contaminació odorífera: límites y posibilidades de la actuación de un municipio de Cataluña 
“, Alicia Valle Martín. Pendent de publicar. 

2.7. Revista Catalana de Dret Ambiental 

El 25 de febrer de 2010 es va signar el conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitatper a l’edició de la Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA). El corresponent conveni es va signar amb data 
25 de febrer de 2010, modificat mitjançant l’addenda de 9 de novembre de 2010. Des del 2010 fins al 2018, se n’han publicat dos 
números cada any. La Revista disposa de la Creative Commons Attribution 3.0 License i el seu ISSN és el següent: 2014-038X. 
El web és el següent: www.rcda.cat. 

La RCDA ha estat inclosa en el directori de revistes d’accés obert DOAJ, així com també a Dialnet. També s’ha autoritzat el 
Portal VLEX per a què publiqui la RCDA, que, així mateix, ha estat 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), i LATINDEX-Catálogo, on reunexi 35 dels 36 criteris de qualitat per a 
revistes electròniques (http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=20777). També és present a l’índex 

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/). En l’edició 2014 de CARHUS+, s’hi inclou en la categoría B. 

A banda, la RCDA està inclosa en els següents directoris, índexs i bases de dades de revistes científiques: 

 ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). 

 Directory of Open Access Journal (DOAJ) 

 Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) 

 Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 

 V/Lex 

 Dialnet 

 Live Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR 2015) 

http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=2014-038X
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 DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), 
CSIC / ANECA. 

 REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico REDIB. 

 Sumarios ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades). 

 ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources). 

 SUDOC. 

 CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. 

La RCDA forma part d’e-Revistas (Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas) 
i el Directorio Dulcinea, del CSIC. Durant l’any 2016 es va incorporar el DOI (Digital Object Identifier) a tots els textos publicats a 
la RCDA.  

Durant el 2018 han aparegut els números 1 i 2 del Volum 9. 

2.8. Estades de recerca 

La Dra. Susana Borràs va realizar una estada d’un mes, durant l’any 2018, a la Università di Torino (Dipartimento di 
Giurusprudenza), per fer recerca sobre canvi climàtic, gènere i migracions, així com impartir docència com a professora 
convidada. 

3. Transferència 

3.1. Projectes o contractes finançats de transferència 

Els projectes o contractes de transferència desenvolupats pel CEDAT durant el període cobert per aquesta memòria han estat 
sels següents:  

 Dictamen sobre la contractació in House de SIRUSA (Fundació URV). SIRUSA (T17203S). 

 Dictamen sobre límits a increments salarials a SIRUSA (Fundació URV). SIRUSA (T18256S). 
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 Participació en el Diploma de Postgrau en Dret Local (Fundació URV). Diversos clients (F17015N). 

 Dictamen jurídic sobre el text de l’avantprojecte de llei de canvi climàtic de les Illes Balears (Fundació URV). Govern 
de les Illes Balears (T18032S).  

 Pròrroga contracte de serveis de defensa jurídica (Fundació URV). Ajuntament de Valls (T18040S).  

 Dictamen sobre viabilitat jurídica de VECSA (Fundació URV). SIRUSA (T18042S).  

 Dictamen sobre liquidació de VECSA (fundació URV). SIRUSA (T18110S).  

 Redacció dels plecs de condicions relatives al concurs d’auxiliars de cabina i altres actuacions en matèria de 
contractació administrativa (Fundació URV). Aparcaments Municipals Tarragona, SA (T18127S).  

 Anàlisis jurídica sobre el gestor de càrrega elèctrica i altres qüestions (Fundació URV). Aparcaments Municipals de 
Tarragona SA (T18128S). 

 Redacció dels plecs de condicions i altres actuacions relatives a les instal·lacions per a la recàrrega de vehicles 
elèctrics (Fundació URV). Aparcaments Municipals de Tarragona SA (T18095S). 

 Dictamen jurídic sobre el manteniment dels edificis i instal·lacions del centres d’atenció primària de salut (Fundació 
URV). Fundació Centres Assistencials i d’Urgències (T18098S). 

 Redacció de conclusions del recurs contenciós-administratiu contra l’adjudicació de l’hemodiàlisi per gestió sanitària 
i assistencial de Tortosa (Fundació URV). Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SA (T18158S). 

 Diverses actuacions jurídiques relatives a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla (Fundació URV). Xarxa Sanitària 
i Social Santa Tecla (T18265S). 

 Dictamen jurídic organitzatiu (Fundació URV). Institut Català del Sol (T18275S). 

 Tramitació de diversos procediments administratius (Fundació URV). Ajuntament de Riudecols (T18264S). 

 Estudi jurídic organitzatiu sobre el cos de policia local de Mora d’Ebre i seguiment de la seva implementació 
(Fundació URV). Ajuntament de Mora d’Ebre (T18026S). 

 Informe sobre l’estructura organitzativa de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet (Fundació URV). Ajuntament de 
La Pobla de Mafumet (T18030S). 

 Assessorament jurídic en matèria de  contractació administrativa (Fundació URV). Ajuntament de La Pobla de 
Mafumet (T18164S). 

 Elaboración y seguimiento del proyecto de reconocimiento de un nuevo ámbito de protección mediante 
denominación de origen protegida (gestos variables 2018 del proyecto T16029S) (Fundació URV). Asociación de 
Bodegas de Rioja Alavesa, ABRA (T18145S). 
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 Reglamento de régimen interior y normativa de etiquetaje ABRA 20118 (Fundació URV). Asociación de Bodegas 
de Rioja Alavesa, ABRA (T18168S), per encàrrec de l’Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, ABRA. Data d’inici: 
27-06-2018. Data de finalització: 30-06-2019. Import: 7.200 euros. 

 Voter Education Needs and their Inclusion in the Curricula, Tirana. OSCE Presence in Albania, 15 de maig de 2018 

 Análisis de fortalezas y debilidades para la consideración del voto electrónico en Bolivia, La Paz. International 
Institute on Democracy and Electioral Assistance (IDEA) / Órgano Electoral Plurinacional (OEP), 4 de juny de 2018 

 Missió d’Observació Electoral (MOE), Ciudad de México. Organización de los Estados Americanos (OEA), 23 de 
juny a 3 de juliol de 2018 

 Missió d’Avaluació Electoral en la República Democràtica del Congo, Kinshasa. The Carter Center (TCC), 28 de 
novembre de 2018 a 11 gener de 2019. 
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4. Cooperació 

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  

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. 

Aquest projecte 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 €). Va ser presentat  per la  Dra Susana Borràs, professora del 
Departament de Dret Públic i membre del CEDAT; la Sra Thays Ricarte, doctoranda i membre de l'Associació d'Alumnes i Antics 
Alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT); i les Sres Anna Solé i Clàudia Egea, alumnes del Grau en Història de l'Art. 

En 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.   

Posteriorment, 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. 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.   

El curs acadèmic 2017-2018, el projecte “Horts socials a la URV: l’educació ambiental per a la innovació social”, un projecte 
col·lectiu amb participació de sis centres de la URV va obtenir el Premi del Consell Social URV a la Qualitat Docent, en la modalitat 
col·lectiva. Participen en aquest projecte diferents membres del CEDAT, en concret, les investigadores Ángeles Galiana Saura, 
Maria Marquès Banqué i Susana Borràs Pentinat. 
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El projecte compta amb el suport de la Facultat de Ciències Jurídiques, encara que a causa dels obres iniciades en el Campus 
Catalunya el mes de març de 2018, els horts es desplaçaran al campus de Bellisens. 

A banda, s’han realitzat diferents activitats de cooperación amb Enginyeria sense fronteres, impulades per l’Associació d’Alumnes 
i Exalumnes del Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT). Així, en aquest context, el dia 30 de novembre de 2018, la Sra. Isbel 
Vilaseca i la Sra. Alejandra Durán van presentar les conclusions de l’informe sobre la injustícia ambiental a Tarragona. A 
continuació es va projectar el documental “Un país dempeus”, de Mariela Acja i Jordi Oriala, sobre els conflictes ambientals a 
Catalunya. En altres dates, es van projectar també els documentals “Las Damas Azules” i “Las mujeres deciden”. 

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 formació, 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. 
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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 modif ica 
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: 



 
 
 

Memòra d’activitat 2018 

 
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:  
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a.I) 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.  

a.II) 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. 
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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. 
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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. 
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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 simple 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. 
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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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