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I. ÓRGANS DE GOVERN 

 
1. Director 
 
El Dr. Antoni Pigrau Solé és director del CEDAT des de l’1 de desembre de 2007. Amb data 1 de maig de 2012, el Rector renovà 
de nou el Dr. Antoni Pigrau com a director del CEDAT. Amb data 21 d’abril de 2015, el Dr. Antoni Pigrau va estar novament 
renovat en aquest càrrec. En la reunió del Consell de Direcció del CEDAT del dia 9 de desembre de 2015 s’acordà activar la 
figura de subdirector/a del CEDAT, prevista al Reglament del CEDAT, i es va escollir com a subdirectora la Dra. Lucía Casado 
Casado, nomenada pel Rector amb data 9 de desembre de 2015. 
 
En 2017, un cop signat el nou conveni marc de coordinació, col·laboració i cooperació entre la URV i l’Ajuntament de Tarragona 
relatiu a la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret, es van nomenar el Dr. Antoni Pigrau Solé i 
la Dra. Lucía Casado Casado com a director i subdirectora, respectivament, d’aquesta Càtedra, amb efectes del 27 de juny de 
2017 fins al 26 de juny de 2021. La Dra. Anna Pallarès es nomenada subdirectora de la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental 
de Tarragona Alcalde Pere Lloret l’1 de setembre de 2020. 
 
A la reunió del Consell de Direcció del CEDAT del 26 de setembre de 2019 es va acordar proposar a la Dra. Anna Pallarès com 
a subdirectora del CEDAT (Centre de Recerca), nomenada per la Rectora amb efectes a 1 d’octubre 2019. A la reunió del 
Consell de Direcció del CEDAT, del dia 10 de juliol de 2020 (via Teams), es va acordar que la Dra. Anna Pallarès continuaria 
com a subdirectora del CEDAT fins al setembre de 2021. 
 
2. Consell de Direcció 
 
El Consell de Direcció del CEDAT el formen les següents persones, amb les responsabilitats que s’esmenten: 
 

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

 Subdirectora: Dra. Anna Pallarès Serrano 

 Responsable de recerca: Dra. Lucía Casado Casado  

 Responsable del Màster de Dret Ambiental: Dra. Susana Borràs Pentinat 

 Directora de la Clínica Jurídica Ambiental: Dra. Maria Marquès Banqué 

 Responsable del Doctorat: Dra. Àngels Galiana Saura 
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 Responsable del Projecte de la Revista Catalana de Dret Ambiental: Dr. Victor Merino Sancho 

 Responsable de Relacions Externes: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó 

 Responsable de Cooperació: Dr. Alfonso González Bondia 

 Responsable de fons bibliogràfic: Sra. Laura Presicce. En substitució de la Dra. Aitana de la Varga Pastor que ho va 

ser fins al 16 de desembre de 2019 

 Dra. Aitana de la Varga Pastor (actual responsable de l’Ensenyament de Dret de la FCJ) 

 Dr. Santiago José Castellà Surribas 

 Dr. Endrius Cocciolo 

 Dr. Jordi Jaria Manzano 

 Secretària: Sra. Mercè Figueras Saludes 
 
Des de 2013, han participat com a convidats a les reunions del Consell de Direcció del CEDAT el Dr. Santiago Castellà Sorribas, 
el Dr. Víctor Merino Sancho, el Dr. Endrius Cocciolo i el Dr. Antonio Cardesa. Des de març de 2014 també hi ha participat com 
a convidat el Dr. Mario Ruiz.  
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Durant l'any 2020 el Consell de Direcció del CEDAT s'ha reunit en tres ocasions, en les següents dates: 28/01/2020 (Teams), 

10/07/2020 (Teams), 30/10/2020 (Teams) 

3. Consell Assessor 
 
El Conveni de creació del CEDAT i el seu Reglament preveuen la creació d’un Consell Assessor. El seu desplegament no s’ha 
materialitzat, ateses les dificultats pressupostàries per fer front a les seves despeses. 
 
4. Comissió de Seguiment 
 
El Conveni de creació del CEDAT preveu la constitució d’una Comissió de seguiment. La Comissió de seguiment es va constituir 
el 9 de febrer de 2010. La seva composició va ser modificada per l’Addenda al Conveni de creació, signada e l 15 de novembre 
de 2011. 
 
II. ORGANITZACIÓ 

 
1. Personal 
 
1.1. Investigadors del CEDAT 
  
1.1.1. Personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili 
Àrea de Dret internacional públic i Relacions Internacionals, Departament de Dret Públic: 
 

 Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic d’Universitat 

 Dr. Santiago José Castellà Surribas, Titular d’Universitat 

 Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, Titular d’Universitat 

 Dra. Susana Borràs Pentinat, Professora Agregada 
 

Àrea de Dret Penal, Departament de Dret Públic: 
 

 Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic Ad honorem  
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 Dra. Maria Marquès Banqué, Professora Col·laboradora Permanent 

 Dra. Núria Torres Rosell, Professora Agregada Serra Hunter 
 
Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic: 
 

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

 Dr. Jordi Barrat Esteve, Titular d’Universitat 

 Dr. Jordi Jaria Manzano, Professor Agregat Serra Hunter 

 Dra. Laura Roman Martín, Titular d’Universitat 

 Dra. Neus Oliveras Jané, Titular d’Escola Universitària 
 
Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic: 
 

 Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Titular d’Universitat  

 Dra. Lucía Casado Casado, Titular d’Universitat 

 Dr. Endrius Cocciolo, Professor Agregat 

 Dra. Anna Pallarès Serrano, Professora Agregada  

 Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, Professor Associat  

 Dr. Adolf Barceló Barceló, Professor Ad Honorem 

 Dra. Aitana de la Varga Pastor, Professora Agregada  

 Dra. Marina Rodríguez Beas, Professora Lectora  

 
Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic: 
 

 Dra. Àngels Galiana Saura, Professora Agregada 

 Dr. Víctor Merino, Professor Agregat 

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

 

 

 



Memòria d’activitat 2020 

9 

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

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

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

 Dr. Xavier Fernández Pons, Titular d’Universitat de Dret internacional públic i relacions internacionals 
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 

 Dra. Judith Gifreu Font, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 

 Dra. Isabel Pont Castejón, Titular d’Universitat de Dret Administratiu  
 
Universitat Jaume I de Castelló 
 

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

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

 Dr. Santiago Manuel Álvarez Carreño, Profesor Titular de Dret Administratiu 
 
Universidad de Navarra 
 

 Dr. Ángel Ruíz de Apodaca Espinosa, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 
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Universidade de Santiago de Compostela 
 

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

 Dr. Albert Noguera Fernández,  Titular d’Universitat de Dret Constitucional 
 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
 

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

 Dr. Antonio Cardesa Salzman, Lecturer in EU Environmental Law (des del 19 d’octubre de 2016) 
 
1.1.3. Investigadors Associats 
 

 Dra. Stephanie Ascencio Serrato, Investigadora associada del CEDAT 

 Dr. Daniel Donati. Professor associat de Dret Administratiu Università di Bologna 

 Dra. Gabriela Fauth. Investigador/a associat/da del CEDAT  

 Dra. Beatriz Felipe Pérez. Investigador/a associat/da del CEDAT  

 Dr. Daniel Iglesias Márquez. Investigador postdoctoral "Juan de la Cierva" de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla 

 Dra. Thays Ricarte Lopes.Investigador/a associat/da del CEDAT  

 Dra. Malka San Lucas Ceballos. Investigador/a associat/da del CEDAT  

 Dr. Ulisses Terto Neto. Investigador associat del CEDAT, Universidad Estadual de Goiás (UEG), Uruaçu/GO, Brasil  

 Dra. Paola Villavicencio Calzadilla.Investigador/a associat/da del CEDAT 

 Dra. Rahna Bendirou Mathlouthi, Lecturer at the University of Grenoble's Faculty of Law. Investigadora visitant de la 

Universitat de Barcelona, Investigadora associada del CEDAT 
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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, Grup III. 

 Sra. Stephanie Ascencio Serrato. Tècnica de Suport a la Recerca, Grup II. Data d’incorporació: 01/12/2019. Data 
finalització: 30/11/2021. 

 
1.3. Becaris 
 
Becaris d’investigació URV 

  
a) Becaris postdoctorals 

 
Durant 2020 no hi ha hagut becaris postdoctorals 

 
b) Becaris predoctorals 

 

 Marcos de Armenteras Cabot (Beca Programa Marti Franquès d’Ajuts a la Investigació). Data incorporació: 
01/03/2017. Data de finalització: 28/02/2020. 

 Gastón Alejandro Médici Colombo (Beca Programa Marti Franquès d’Ajuts a la Investigació COFUND 2017). Data 
d’incorporació: 10/11/2017. Data Finalització: 09/11/2020. 

 Patricia Melissa Sangama Suazo (Beca AGAUR Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI-

2018). Data incorporació: 01/03/2018. Data finalització: 28/02/2020 

 Laura Presicce (Investigadora Predoctoral FI). Data incorporació: 02/2018. Data de finalització: 05/2021. 

 Clara Esteve Jordà (Beca Programa Marti Franqués). Data d’incorporació: 07/01/2020 

 Iván Hortigüela Bolsa (Investigador Predoctoral. Programa de Doctorat Industrial del Departament de Dret Públic 

i a Insta-Dret Ambiental diàleg, sostenibilitat). Data d’incorporació: 27/11/2020 . Data finalització: 27/11/2023 
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c) Becaris pràctiques externes al CEDAT:  
 
Durant el curs 2019-2020, al CEDAT li han estat assignats els següentes alumnes del Grau de Dret per a la realització 
de pràctiques externes:  
 

 Sr. Victor Hugo Cerqueira Rodrigues: Data d’incorporació: 03/02/2020 Data de finalització: 17/04/2020 (durada 

153 hores)  

 Sr. Daniel Gröling González. Data d’incorporació: 03/02/2020. Data de finalització: 07/06/2020 (durada 135.hores) 

 Sr. Alberto José Morales Llort. Data d’incorporació: 03/02/2020 Data de finalització: 07/06/2020 (durada 135 

hores) 

 Sr. Álvaro Susín González. Data d’incorporació: 25/05/2020. Data finalització: 28/06/2020 (durada 135 hores) 

 Sra. Laia Margalló Gullí (alumna mobilitat). Data d’incorporació: 18/05/2020. Data finalització: 28/06/2020 (durada 

135 hores) 

 Sr. Joan Morales Marsal. Data d’incorporació: 01/06/2020. Data finalització: 21/06/2020 (durada 135 hores) 

 Sra. Cristina Lirón Ocaña. Data d’incorporació: 01/06/2020. Data finalització: 28/06/2020 (durada 135 hores) 

 
Tots ells van fer les practiques on-line, amb un alt grau d’eficàcia i de motivació, sota l’orientació de la Dra. Susana 
Borràs.  
 

d) Becaris Erasmus+ Studen Mobility for traineeships:   
 

 La Sra Ilaria Gallua (Becària Erasmus+ Studen Mobility for traineeships) va realitzar pràctiques al CEDAT des 
d’octubre 2020 fins a febrer de 2021 

 
1.4. Passanties i estades de recerca 
 

 La Dra. Maria Chiara Alberton, Senior Researcher, Institute for Comparative Federalism, Eurac Research 

(Bolzano, Italia), va realitzar una estada de recerca al CEDAT des del dia 2 desembre de 2019 fins al 28 de  febrer 

de 2020.  
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 La Sra. Luciana de Amorin Albuquerque, investigadora en formació, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro- 

Brasil, va realitzar una estada de recerca al CEDAT del 16 de setembre de 2019 al 31 de març de 2020.  

 

 La Dra. Tatiana Andrea Celume, Advocada. Doctora en Dret i Màster en Regulació Econòmica de la Universitat 

de Salamanca i Llicenciada en Dret a la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, va realitzar una estada de recerca 

al CEDAT del 10 al 15 de gener de 2020.  

 

 El Sr. José Maria Enriquez Sánchez, investigador docente de la Universidad de Vallodolid, va realitzar una estada 

de recerca al CEDAT, des del dia 16 de gener fins al 15 de juliol de 2020. Una part de l’estada va ser presencial i 

l’altre online a causa de la COVID-19. 

 

 El Sr. Fabio Massimo Battaglia, de la Universidade Catolica portuguesa de Lisboa, va realizar una estada de 

recerca al CEDAT, del dia 6 d’octubre de 2020 fins al 30 de gener de 2021. 

 
1.5. Investigadors convidats 
 
La. Sra. Milena María Florez, defensora del medi ambient a Colòmbia, va participar en la primera sessió del cicle  Defenders: 

“Les persones defensores del medi ambient”, celebrat el dia 23 de setembre de 2020, al Palau Macaya de Barcelona.  El 

seminari va ser co-organitzat per l’Obra Social “La Caixa” i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). 

 

2. Seu i adreces de contacte 
 
La seu del CEDAT està ubicada a la Facultat de Ciències Jurídiques (Campus Catalunya), Av. Catalunya, 35, 43002 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:  
https://www.facebook.com/CEDAT.URV  
https://twitter.com/cedaturv 
 

mailto:cedat@urv.cat
mailto:becaris.cedat@urv.cat
https://www.facebook.com/CEDAT.URV
https://twitter.com/cedaturv
https://twitter.com/cedaturv
https://www.facebook.com/CEDAT.URV
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3. Comunicació 

 
3.1. Registre de la Marca CEDAT 
 
El CEDAT disposa del certificat de registre i la protecció per a tota la Unió Europea de la marca CEDAT en les categories 
d’educació, serveis científics i tecnològics, publicacions i papereria (Núm: 008758691). Al novembre de 2019 es va tramitar la 
renovació de la marca CEDAT de la Unió Europea per un període de 10 anys. 
 
3.2. Pàgina Web 
 
L’adreça del web del CEDAT, creat el 2008, és la següent: www.cedat.cat.  

Durant l’any 2020 s’han rebut 7.271 visites des de 82 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 but lletí 
inclou novetats normatives, notícies, jurisprudència, i una agenda amb convocatòries de Sem inaris, Jornades, etc. S’edita en 
llengua catalana i castellana. Es distribueix de manera gratuïta mitjançant subscripció. Durant l’any 2020 s’han publicat els 
butlletins nº 118 al nº 128. Els butlletins es poden consultar a http://cedat.cat/butlleti/index.php 
 
3.4. Impacte en els mitjans de comunicació 
 
El CEDAT ha aparegut en els següents mitjans de comunicació durant l’any 2020: 
 
Diari digital, 8 de gener de 2020  
L’estudiant Irene Mataró Villacampa (exalumna del Màster Universitari en Dret Ambiental) ha guanyat el premi de la IV 
edició de la  Càtedra de l'Aigua i la Sostenibilitat de la Universitat de Múrcia al millor Treball de Fi de Màster amb el 
treball titulat: “L'eliminació d'obres hidràuliques ineficaces”. El treball el va dirigir la Dra. Anna Pallarès, subdirectora 
del CEDAT  

http://www.cedat.cat/
http://revistes.urv.cat/index.php/rcda
http://cedat.cat/butlleti/index.php
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Les obres hidràuliques en desús que hi ha a l’Estat espanyol i que no s’han eliminat tenen un 
impacte per al medi ambient, especialment perquè no afavoreixen la restauració dels rius que han 
quedat afectats. No hi ha un recompte centralitzat del nombre d’obres ineficaces ni tampoc una 
normativa que afavoreixi el seu desmantellament i recuperació dels espais naturals en els casos 
que sigui més costós ambientalment deixar-les dempeus. El pantà projectat a Jánovas, al Pirineu 
aragonès, als anys 50 del segle XX, del qual es va construir un talús que desviava el riu, és un 
exemple de la falta de planificació i també dels resultats de l’activisme, que va aconseguir que 
l’administració el desmantellés. Jánovas és precisament el poble de l’avi d’Irene Mataró, advocada 
i Màster en Dret Ambiental per la URV, i el cas que va inspirar el seu Treball de Fi de Màster. Per 
fer-lo es va proposar analitzar les obres hidràuliques ineficaces que hi ha a l’Estat que ja no tenen 
utilitat i com la seva eliminació afavoriria la restauració fluvial. L’estudi li ha valgut el Premi de la 
Càtedra de l’Aigua i la Sostenibilitat de la Universitat de Múrcia als millors treballs finals de màster 
en la seva quarta edició, valorat en 600 euros.El treball ofereix una visió de la situació i una 
proposta de regulació. Així, en la primera part estudia l’impacte ambiental de les obres ineficaces; 
en la segona, analitza el fenomen de la restauració fluvial i la seva repercussió a Espanya a partir 
dels pocs casos en què ja s’han eliminat les construccions. En tercer lloc, ha estudiat la normativa 
relacionada amb les obres hidràuliques, que és antiga i basada en el criteri de dominar l’aigua sense tenir en compte les 
conseqüències ambientals”, apunta Mataró.I per últim, a través de l’estudi de normatives sobre el dret urbanístic, a partir de les 
qual s’eliminen construccions per motius de seguretat, i de la regulació de la restauració minera, Irene Mataró fa una analog ia 
i formula propostes normatives de millora aplicables a les obres hidràuliques. Foto: diaridigital.urv.cat 
 

Pàgina web del CEDAT, 26 de març de 2020 
TIEC. Actualitzacions COVID 19 

Després de diverses reunions, el comitè organitzador del TIEC ha decidit seguir endavant i continuar amb l'organització del V 
Col·loqui Internacional de Dret Ambiental de Tarragona (TIEC). A causa de la situació incerta que està provocant el Covid-19, 
s'ha decidit fer una conferència 100% virtual. El termini per a la presentació de resums s'ha ampliat fins al 15 d'abril. Per tant, 
es convida als investigadors i investigadores a enviar les seves contribucions abans d'aquesta data. Es farà tot el possible per 
comunicar els resums acceptats a la fi del mes d'abril. Durant les pròximes setmanes, el Comitè organitzador continuarà 
treballant àrduament per a garantir la qualitat de l'esdeveniment i comunicar, tan aviat com sigui possible, tota la informació 
rellevant en relació amb la plataforma que acollirà l'esdeveniment, qüestions logístiques, etc. S'informarà de les actualitzacions 
a través de la pàgina web de l'esdeveniment  i de les xarxes socials.  

https://tiecolloquium.com/call-for-abstracts/
https://tiecolloquium.com/abstract-submission/
http://www.tiecolloquium.com/


Memòria d’activitat 2020 

16 

Pàgina web del CEDAT, 30 d’abril de 2020 
Migraciones climáticas: una reflexión sobre sus complejidades y desafíos per Paola 

Villavicencio Calzadilla, investigadora associada del “Centre d’Estudis de Dret 

Ambiental de Tarragona (CEDAT)” 

Publicat dins la "Memoria del VIII Encuentro de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y 

Ciudadanas del Mediterráneo (FACM)". La darrera Trobada es va celebrar a Barcelona, el 

novembre de 2019 i va tractar sobre "La Joventut a la Mediterrània". Ens complau compartir 

la Memòria d'aquesta Trobada, en la qual trobareu una síntesi de les conclusions i 

recomanacions de les quatre àgores i les contribucions dels representants institucionals que 

hi van participar. Es tracta de diagnòstics i proposicions per al futur dels pobles mediterranis, 

dels joves de la Mediterrània, basats en el coneixement de les realitats de la nostra 

regió. Busquem un futur comú d'integració mediterrània, amb tota la seva diversitat, amb 

els nostres joves, per un Mediterrani digne, humà i unit.  

 

Pàgina web del CEDAT, 27 de maig de 2020 

Beques individuals Marie Sklodowska-Curie del Centre d’Estudis de Dret Ambiental deTarragona, CEDAT 
Per a la present convocatòria MSCA Individual Fellowships, el Centre d'Estudis de Dret 

Ambiental de Tarragona (CEDAT), està interessat a rebre propostes en les següents àrees: 
Environmental Crime, Energy, Governance and Global Crisis, Sociolegal studies/Emerging 
Rights.  
 
El CEDAT, com a institució amfitriona, proporcionarà suport a investigadors experimentats que 
reuneixin els requisits de la convocatòria CALL MARIE SKLODOWSKA-
CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) per a desenvolupar les seves propostes de recerca. 
Les expressions d'interès hauran d'enviar-se al correu uspir@urv.cat i posar en el títol del correu 
"URV- MSCA - IF - Nom del professor responsable".  
 
El CEDAT ofereix un espai de treball internacional i multicultural. Gràcies a la xarxa mundial de 
recerca a la qual pertany, formaràs part d'un constant intercanvi d'experiències. A més, oferim 
totes les facilitats tècniques i científiques per a dur a terme el teu projecte.  

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/seeking-post-doc-fellow-law-environmental-crime
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/seeking-post-doc-fellow-law-energy-governance-and-global-crisis
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/seeking-post-doc-fellow-law-sociolegal-studies-emerging-rights
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/seeking-post-doc-fellow-law-sociolegal-studies-emerging-rights
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020
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Diari digital URV, 26 de juny de 2020 
La prespectiva de gènere centra el V Col.loqui Internacional en Dret Ambiental de Tarragona (TIEC) 

Un centenar de persones de tot el món participen d’aquesta trobada virtual, adreçada especialment a joves investigadors per 
tal que puguin exposar les seves línies de recerca i impulsar projectes comuns. Abordar la perspectiva de gènere en l’àmbit del 
dret ambiental és l’objectiu principal del V Col·loqui Internacional en Dret Ambiental que, en el que des d’ahir dijous i fins a 
aquesta tarda participa un centenar d’experts de tot el món. L’objectiu d’aquesta trobada virtual és proporcionar als estudiants 
de postgrau, investigadors predoctorals i acadèmics un fòrum on discutir i reflexionar sobre les seves investigacions, però està 
especialment pensada per a què el col·lectiu investigador més jove pugui compartir la seva recerca i establir sinergies que 
permetin iniciar noves línies d’estudi en matèria de gènere aplicades al dret ambiental. Dijous i divendres els investigadors en 
formació de la URV i d’altres universitats de diferents països del món debaten les recerques que fan sobre aquesta temàtica a 
través de la presentació de panells temàtics i pòsters. A més, s’hi han convidat experts internacionals que protagonitzen les 
ponències centrals.  

 
 

https://tiecolloquium.com/
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Es tracta de Karen Morrow, professora de Dret Ambiental de la Universitat de Swansea, qui parla sobre el gènere i la necessitat 
d’escoltar i tenir en compte la visió de la governança ambiental global basada en la sostenibilitat; Amanda B.M. Fadigas, 
professora de Dret Ambiental a la Universitat de Girona i a la UOC, qui explica l’emergència climàtica des d’un enfocament de 
gènere i Lina Muñoz, professora en Dret Ambiental a la Universitat del Rosario (Bogotà), qui fa una ponència sobre el paper de 
les dones defensores del medi ambient a l’Amèrica Llatina. Aquesta trobada virtual està organitzada pel Centre d’Estudis en 
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i l’Associació d’Estudiants en Dret Ambiental de Tarragona (AEEDAT). El CEDAT té 
com a objectiu generar i socialitzar el coneixement en el camp de la legislació ambiental i s’ha convertit en un punt de referència 
d’aquesta disciplina a Espanya i Europa. L’AAEDAT és una associació fundada el 2009 per alumnes i ex-alumnes del Màster 
en Dret Ambiental a la URV que organitza activitats dins de la comunitat universitària per promoure els valors ambientals i 
socials i crear espais per al debat, la reflexió i l’intercanvi amb altres universitats i grups d’investigació.  
 

Pàgina web del CEDAT, 20 de juliol de 2020.  
Publicació del llibre d’actes del VIII Congrés Nacional de Dret Ambiental amb aportacions de membres del CEDAT  

Els dies  10 i 11 d'octubre de 2019, es va dur a terme el VIII Congrés Nacional Dret Ambiental (vulnerabilitat ambiental), Congrés 

Homenatge a Ramón Martín Mateo. El congrés va tenir per objectiu principal retre homenatge al Dr. Ramón Martín Mateo i 

discutir temes rellevants del Dret ambiental com: l'economia circular, la responsabilitat ambiental, l'urbanisme i medi ambient, 

els litigis ambientals, l'avaluació d'impacte ambiental , etc. En aquest congrés diversos membres del CEDAT van participar amb 

ponències sobre l'economia circular, la protecció de persones defensors del medi ambient, l'avaluació d'impacte ambiental de 

projectes miners i la governança climàtica a l'agenda Urbana. Les comunicacions van ser recollides i publicades en un número 

especial d'Actualitat Jurídica Ambiental dedicat al Congrés. 

 

Pàgina web del CEDAT, 20 de juliol de 2020 

El grup de recerca, Territori, Ciutadania i Sostenibilitat de la URV estudiarà l’impacte exterior de la contractació pública 
textil de la Generalitat de Catalunya, sobre els drets humans, l’equitat de gènere i el medi ambient 

Un equip d'investigadors del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, encapçalat pel Dr. Antoni Pigrau, entre els 
quals diversos membres del CEDAT, farà un estudi per a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament sobre l'impacte 
exterior de la contractació pública tèxtil de la Generalitat de Catalunya, amb especial èmfasi en els drets humans, l'equitat de 
gènere i el medi ambient. L'estudi compren tant una diagnosi de les pràctiques actuals com la formulació de propostes de 
millora. És un pas en el camí adoptat per les principals administracions catalanes i en aquets cas la Generalitat de Catalunya 
d'avançar en contractació pública socialment responsable. L'equip compta també amb la participació de la Dra. Dolors Setó, 
del Departament de Gestió d'Empreses. El pes de la contractació pública en termes econòmics (20% del PIB de l'estat Espanyol; 

http://www.cedat.cat/
http://www.cedat.cat/
http://www.cedat.cat/formacio/postgrau/espai-de-lalumnat/aaedat/
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i 19% del PIB d'Europa) és molt superior a l'Ajut Oficial al Desenvolupament (amb un objectiu del 0,7% dels ingressos corrents 
no condicionats l'any 2030, segons la Llei 26/2001). La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que 
transposa diverses directives europees promou que s'introdueixin aspectes socials, ambientals i laborals, com a criteris 
d'adjudicació i com a condicions especials d'execució dels contractes, i insta a prendre en consideració tota la cadena de 
subministrament, des de l'extracció de les matèries primeres, fins a la disposició final. Són diversos els departaments de la 
Generalitat que adquireixen productes tèxtils, en particular els de Salut, Justícia, Interior o Territori i Sostenibili tat. El nombre 
de contractes de subministrament en els darrers quatre anys supera de llarg el centenar.  
 
En segon lloc, la indústria tèxtil es caracteritza per força subcontractació 
i les fàbriques on es realitza la producció i l'origen de les matèries 
primeres es troben, en bona part, en països receptors d'AOD, on es fan 
més notoris els impactes socials i ambientals del sector. Finalment, el 
comerç just i l'economia social i solidària a Catalunya ofereixen, cada 
cop més, alternatives sostenibles (des del punt de vista social, econòmic 
i ambiental). Aquests motius, juntament amb la voluntat de guanyar 
coherència en les diverses polítiques públiques de la Generalitat, 
expliquen l'elecció del sector tèxtil com a objecte d'aquest estudi.  
 

Diari digital URV, 20 de julol de 2020 
La URV estudiarà l’impacte exterior de la contractació pública téxtil de la Generalitat sobre els drets humans, l’equitat 

de gènere i el medi ambient 

El grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat farà una diagnosi de les pràctiques actuals i formularà propostes de 
millora. Un equip d’investigadors del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, encapçalat per Antoni Pigrau, Director 
del CEDAT, del Departament de Dret Públic, farà un estudi per a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament sobre 
l’impacte exterior de la contractació pública tèxtil de la Generalitat de Catalunya, amb especial èmfasi en els drets humans,  
l’equitat de gènere i el medi ambient. L’estudi comprèn tant una diagnosi de les pràctiques actuals com la formulació de 
propostes de millora.És un pas en el camí adoptat per les principals administracions catalanes, en aquest cas la Generalitat de 
Catalunya, per avançar en contractació pública socialment responsable. L’equip compta també amb la participació de la 
investigadora del Departament de Gestió d’Empreses, Dolors Setó, El pes de la contractació pública en termes econòmics (20% 
del PIB de l’Estat espanyol; i 19% del PIB d’Europa) és molt superior a l’Ajut Oficial al Desenvolupament (amb un objectiu del 
0,7% dels ingressos corrents no condicionats l’any 2030, segons la Llei 26/2001). La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
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contractes del sector públic, que transposa diverses directives europees, promou que s’introdueixin aspectes socials, 
ambientals i laborals, com a criteris d’adjudicació i com a condicions especials d’execució dels contractes, i insta a prendre en 
consideració tota la cadena de subministrament, des de l’extracció de les matèries primeres, fins a la disposició final.Són 
diversos els departaments de la Generalitat que adquireixen productes tèxtils, en particular els de Salut, Justícia, Interior o 
Territori i Sostenibilitat. El nombre de contractes de subministrament en els darrers quatre anys supera de llarg el centenar. En 
segon lloc, la indústria tèxtil es caracteritza per fer força subcontractacions i les fàbriques on es realitza la producció i l’origen 
de les matèries primeres es troben, en bona part, en països receptors de l’Ajut Oficial al Desenvolupamen t, on es fan més 
notoris els impactes socials i ambientals del sector.Finalment, el comerç just i l’economia social i solidària a Catalunya ofereixen, 
cada cop més, alternatives sostenibles (des del punt de vista social, econòmic i ambiental). Aquests motius juntament amb la 
voluntat de guanyar coherència en les diverses polítiques públiques de la Generalitat expliquen l’elecció del sector tèxtil com a 
objecte d’aquest estudi. 
 

Diari de Barcelona , 23 de juliol de 2020 

La Dra. Anna Pallarès, subdirectora i investigadora del CEDAT, va ser entrevistada per un estudiant de periodisme de 
la UPF anomenat Lluís Bassa Tomàs en relació a problemes ecosistemics i jurídics del Delta de l’Ebre. L’enllaç web és: 

https://www.diaridebarcelona.cat/w/radiografia-delte-ebre-enfonsa  

 

Diari digital URV, 18 de setembre de 2020 

Un cicle promou el debat i la necessitat de protecció de les persones defensores del Medi Ambient 

La iniciativa del CEDAT és un dels projectes de reflexió innovadors seleccionats en la darrera convocatòria impulsada pel Palau 
Macaya de la Fundació ”la Caixa”. Defenders: les persones defensores del medi ambient” és un dels projectes innovadors 
seleccionats en la darrera convocatòria impulsada pel Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” i està coorganitzat pel Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta d’un cicle que té l’objectiu de 
donar veu a les persones defensores del medi ambient i fer visible la seva activitat, per involucrar la societat civil i els agents 
socials en la seva protecció i dignificació, i fomentar les aliances de cura i protecció. La primera taula de diàleg, “Les persones 
defensores del medi ambient en un context de crisis ecològica i social”, se celebrarà el proper dimecres, 23 de setembre a les 
18 h al Palau Macaya de Barcelona. Comptarà amb la participació de Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat (CCAR); Alberto Guerrero, Brigades Internacionals de Pau de Catalunya, i Laura Lorenzi, International Action for 
Peace.  
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L’activista Milena Florez, defensora mediambiental i vicepresidenta del Movimiento 
Ríos Vivos (Colòmbia), intervindrà en l’acte de manera virtual. Florez ha estat 
víctima de seguiments, fustigacions i amenaces al seu país arrel del seu activisme, 
raó per la qual va ser acollida al Programa Català  de Protecció a Defensors i 
Defensores de Drets Humans 2019. La taula estarà moderada per Antoni Pigrau 
Solé, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i director del CEDAT. 
L’objectiu d’aquesta primera trobada és contextualitzar la situació de crisi ecològica 
global i veure com afecta aquesta a la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). Així mateix, es donarà a conèixer a la figura 
defensora els drets humans i el medi ambient, i la relació amb la situació de 
degradació ambiental actual.  

 

L’acte estarà obert al públic amb aforament limitat, seguint les normatives d’higiene 
i seguretat actuals. És imprescindible la inscripció prèvia al web del Palau Macaya. 
Un cicle que reuneix les veus defensores del medi ambient fins al juny de 2021. El 
nou cicle es durà a terme des del 23 de setembre fins el 30 de juny de 2021 i 
programarà conferències i taules de diàleg per a l’intercanvi d’idees i propostes de 
protecció i dignificació de la defensa dels drets humans ambientals.  

 

D’altra banda, el projecte vol fomentar el treball en xarxa entre defensors i defensores, programes i iniciatives de protecció i 
societat civil per buscar propostes de millora i empoderament de les persones que estan en la primera línia de defensa i 
resistència front a la degradació del medi ambient.  Així mateix es pretén reflexionar sobre el paper de les universitats en la 
defensa del dret a defensar el medi ambient. La primera ponent destacada del cicle és Milena Florez, defensora del medi 
ambient i els béns comuns a Colòmbia, que intervindrà el proper dimecres 23 de setembre al Palau Macaya. És vicepresidenta 
del Movimiento Ríos Vivos, fiscal de l’Organización de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida AMARU i presidenta de 
l’Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos de las veredas de Orejón, Chirí y Buenavista (ASVAM ORCHIBU). El 
Movimiento Ríos Vivos treballa per a la defensa dels drets humans i ambientals, i es basa en l’organització de les comunitats 
afectades per megaprojectes de grans hidroelèctriques i mineres, com és el cas de la hidroelèctrica d’Hidrotuango, construïda 
al riu Cauca per Empreses Públiques de Medellín. La construcció de la presa ha generat greus vulneracions de drets humans 
que es sumen a les ja provocades pel conflicte armat a la regió. Foto: diaridigital.urv.cat 

 

https://palaumacaya.org/ca/p/les-persones-defensores-del-medi-ambient-en-un-context-de-crisi-ecologica-i-social_a12718936
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Dos projectes innovadors i sostenibles de la URV seleccionats per la convocatòria del Palau Macaya de la Fundació 
“La Caixa”  

La 5a convocatòria del Palau Macaya de la Fundació” La Caixa” que impulsa projectes de reflexió per desenvolupar-se en 
aquest centre de Barcelona durant el nou curs que va des de setembre de 2020 a juny de 2021 ha seleccionat 2 projectes de 
la URV: “Defenders: les persones defensores del medi ambient”, que comença el proper dimecres liderat pel CEDAT, 
i “Envelliment i necessitats de cura. Una qüestió social i política”, que començarà el 21 de gener del 2021 i té per objectiu 
generar un espai de diàleg per promoure un abordatge integral i holístic de la cura a les persones grans entre tots els agents 
implicats, institucionals, empresarials i socials. En aquesta convocatòria-s’hi  van presentar un total de 79 entitats i finalment es 
van seleccionar onze projectes. 

 

Pàgina web del CEDAT, 18 de setembre de 2020 

El Palau Macaya de la Fundació "la Caixa" en col·laboració amb el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 
(CEDAT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), presenten el cicle Defenders: les persones defensores del medi ambient, 
un dels projectes innovadors seleccionats a la darrera convocatòria impulsada pel Palau Macaya  

El cicle té l'objectiu de donar veu a les persones defensores del medi ambient i fer visible la seva activitat, per tal d'involucrar la 
societat civil i els agents socials en la seva protecció i dignificació, i fomentar les aliances de cura i protecció.  
 

Pàgina web del CEDAT, 23 de setembre de 2020 

Defenders: les persones Defensores del Medi Ambient  

Cicle de reptes Medioambientals del 23 de setembre al 30 de juny de 2021. La creixent degradació del medi ambient i la 
competitivitat en l'explotació dels recursos naturals generen impactes ambientals i socials greus. En aquest cicle parlarem i 
reflexionaren sobre les persones "defensores ambientals", que són les que defensen el medi ambient enfront d'aquestes 
agressions, amb la qual cosa s'exposen a diferents tipus de violències. Coorganitzat amb: Universitat Rovira i Virgili (URV) 
i Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 
 
Pàgina web del CEDAT, 24 de setembre de 2020 

Des del passat 1 de setembre, la Dra. Anna Pallarès ha ocupat el càrrec de subdirectora del CEDAT, agafant el relleu 

de la seva predecessora, la Dra. Lucia Casado, després d'una brillant gestió al llarg d'aquests darrers anys ocupant 

aquest càrrec 

La Dra. Pallarès és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1992) i Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de 

Barcelona amb la qualificació excel·lent "cum laude" (2005). Actualment és professora agregada de Dret Administratiu al 



Memòria d’activitat 2020 

23 

Departament de Dret Públic de la URV. Ha participat, des de 1996 fins avui, de manera continuada i sense interrupció, en 

nombrosos projectes de recerca competitius I+D estatals i autonòmics. Fruit d'aquesta participació ha desenvolupat diverses 

línies de recerca en l'àmbit del Dret administratiu general, del Dret local i, sobretot, del Dret ambiental administratiu, que es 

reflecteix en les seves publicacions. Forma part d'un grup de recerca consolidat anomenat "territori, ciutadania i sostenibilitat", 

reconegut per la Generalitat de Catalunya (CURE-comissionat per a universitats i recerca) a la convocatòria SGR 2009, a la 

SGR 2014-2016 i a la SGR 2017. Ha obtingut la valoració positiva dels sexennis 2002-2007, 2008-2013 i 2014-2019 

corresponents a tres trams de recerca per la Agencia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). 

Ha estat avaluada favorablement pel programa de reconeixement de la qualitat de la recerca de la URV.  

 

Pàgina web del CEDAT, 28 de setembre de 2020 
El 23 de setembre es va celebrar la primera sessió del Cicle de Tallers que porta per nom "Defenders: les persones 

defensores del medi ambient"  

Aquest acte que va tenir lloc al Palau Macaya (Barcelona), va ser co-organitzat per la Obra Social "La Caixa" i el Centre d'Estudis 

de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT-URV) i moderat pel Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i director 

del CEDAT, el Dr. Antoni Pigrau Solé. El mateix va comptar amb la participació de diversos ponents que van visibilitzar la 

situació de les persones defensores del medi ambient i els diferents mecanismes de protecció alternatius que existeixen.  
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En concret, van participar representants del Programa Català de Protecció de Persones Defensores del Drets Humans (Miguel 

Pajares), Brigades Internacionals de Pau de Catalunya (Alberto Guerrero) i International Action for Peace (Laura Lorenzi), els 

quals van aportar la seva expertesa i experiència en aquest camp. Finalment, es va poder gaudir de la intervenció de la Sra. 

Milena María Florez, defensora del medi ambient a Colòmbia, la qual va acabar de donar visibilitat a la precària situació 

mediàtica i social i la manca de seguretat que han de fer front les persones defensores dels recursos naturals i del medi ambient 

arreu del món.  

 

Diari digital URV, 5 d’octubre de 2020 

Es completa la primera temporada de la serie de vídeos divulgatius #URVGoals  

Les càpsules mostren les línies de recerca de la URV que donen resposta als objectius de desenvolupament sostenible i es 
complementen amb una nova entrega de les càpsules Ciència en 1 minut. La sèrie de vídeos divulgatius #URVGoals ha 
completat la primera temporada amb 10 vídeos que mostren la recerca que es fa a la Universitat Rovira i Virgili i que dona 
resposta als objectius de desenvolupament sostenible marcats per Nacions Unides per al 2030. El projecte, impulsat per 
la Unitat de Cultura Científica de la Universitat, ComCiència, es complementa amb una nova entrega de la sèrie Ciència en 1 
minut, càpsules de vídeos que expliquen un concepte científic amb il·lustracions animades i que s’editen en català, espanyol i 
anglès.  

Les Nacions Unides s’han fixat un total de 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) per al 2030 sobre els quals 
la recerca que es fa a la URV hi té molt a dir. Per donar-la a 
conèixer s’ha creat el projecte #URVGoals, una sèrie de vídeos 
de curta durada, pensats especialment per ser difosos a través de 
les xarxes socials, en què cada capítol es centra en un ODS i en 
el qual s’explica la recerca en què treballen investigadores i 
investigadors de la U niversitat per contribuir assolir aquest 
objectiu. La lluita contra el canvi climàtic, la reducció de les 
desigualtats, la producció i consum responsables, l’objectiu 
d’eradicar la gana al món o la conservació i ús sostenible dels 
mars, oceans i els recursos marins són alguns dels reptes que les 
Nacions Unides plantegen i en els que la URV hi fa recerca. En 

els vídeos #URVGoals es contextualitza la problemàtica i una investigadora o investigador de la Universitat explica en què 
consisteix la recerca que s’està fent a la Universitat, però també amb la perspectiva global de participar en la construcció d’un 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8yyYJSAXdwmGklPyqo8rEuhmB8qsexBC
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8yyYJSAXdwmGklPyqo8rEuhmB8qsexBC
http://comciencia.urv.cat/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8yyYJSAXdwlu5u-m9Dy3pWCWDmRYyYQW
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8yyYJSAXdwlu5u-m9Dy3pWCWDmRYyYQW
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món millor. Els vídeos estan subtitulats en català i espanyol per a que puguin ser consumits a les xarxes socials sense necessitat 
d’activar l’àudio. En aquesta primera temporada s’han fet deu vídeos que donen resposta a onze ODS, i la intenció és continuar 
l’any que ve amb els objectius restants. Hi participen els investigadors Antonio Paolo Russo, del Departament de 
Geografia; Blanca Deusdad, del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social; Gerard Aragonès, del Departament de 
Bioquímica i Biotecnologia; Sílvia de Lamo, del Departament d’Enginyeria Química; Manola Brunet, del Centre de Canvi Climàtic 
(C3); Mercè Gisbert, del Departament de Pedagogía; Ana Fernández, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques; Ángel 
Belzunegui, director de la Cátedra d’Inclusió Social; Roberta Carafa, investigadora del programa Tecniospring del Departament 
d’Enginyeria Química i Susana Borràs, membre del Centre d’Estudios de Dret Ambiental. Aquests dos projectes han estat 
cofinançats per la Diputació de Tarragona i per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 

 

Diari digital URV, 8 d’octubre de 2020 
Els professors Lucía Casado i Antoni Carreras, premiats pel Centro 

de Estudios Financieros 

La Dra.Lucía Casado, profesora de Dret Administratiu i membre del 

CEDAT, ha guanyat el primer Premi Estudios Financieros 2020 en la 

modalitat de Dret Constitucional i Administratiu (XVII edició), que atorga 

el Centro de Estudios Financieros. Casado ha rebut el premi per l’article 

“La desprotección de los recurrentes frente a las infracciones procesales 

en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: ¿quiebra del 

derecho a la tutela judicial efectiva?”. Aquest premi és un referent de 

prestigi en l’àmbit de les ciències socials.Foto: diaridigital.urv.cat 

 

Diari digital URV, 29 d’octubre de 2020 

Marouane Labbas El Guennouni, graduat de la primera promoció de la doble titulació de Dret i Relacions Laborals i 

Oupació de la URV (2014-2019), ha rebut el reconeixement que atorga la Societat Espanyola d’Excel·lència Acadèmica 

(SEDEA) als millors graduats de l’Estat espanyol 

En el cas de Marouane Labbas, ha estat el millor en la titulació de Relacions Laborals de l’any 2020, i entra a formar part del 

TOP-25 del rànquing espanyol d’aquest any, que engloba a tots els graduats. Labbas també ha obtingut el premi extraordinari 

del grau de Dret i el premi extraordinari del grau de Relacions Laborals i Ocupació. Actualment està cursant el Màster 

https://www.youtube.com/watch?v=lJFYVvwXer0&list=PL8yyYJSAXdwmGklPyqo8rEuhmB8qsexBC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=A-oVpZ37MDo&list=PL8yyYJSAXdwmGklPyqo8rEuhmB8qsexBC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=t_P4kT3YaWk&list=PL8yyYJSAXdwmGklPyqo8rEuhmB8qsexBC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UReUTt2sxVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N2cfJ_Eepcc&list=PL8yyYJSAXdwmGklPyqo8rEuhmB8qsexBC&index=6
https://youtu.be/_7QCDpHGRAw?list=PL8yyYJSAXdwmGklPyqo8rEuhmB8qsexBC
https://youtu.be/R7NxT3Gxmy8?list=PL8yyYJSAXdwmGklPyqo8rEuhmB8qsexBC
https://youtu.be/oRdeoQaYUG0
https://youtu.be/oRdeoQaYUG0
https://youtu.be/Gi0Fo38kxWc
https://youtu.be/Ql9w_le5gEk
http://www.dipta.cat/
http://www.fecyt.es/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
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Universitari en Dret Ambiental de la URV i treballa com a tècnic en captació de talent investigador a la Unitat d’Impuls a la 

Recerca, la Innovació i el Desenvolupament Territorial de la mateixa universitat. 

 
Diari digital URV, 4 de novembre de 2020 
El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb 
la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, convoquen 
la VI edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en 
Dret Ambiental 2020  

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que 
presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola 
durant el curs acadèmic 2019-2020, per la seva contribució a la generació de 
coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de 
l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local. A 
aquesta sexta edició, el Premi compta 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 i que no es 
comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió 
sobre l'atorgament del Premi.  
 
Diari digital URV, 14 de desembre de 2020  
El professor Jordi Barrat participarà a la Missió organitzada per l'Oficina d'Institucions Democràtiques i Drets Humans 
(ODIHR) de l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE)  

Tots els països membres, que inclouen els europeus més Estats Units d'Amèrica, Canadà i Mongòlia, sotmeten els seus comicis 
a una avaluació externa que aspira a millorar els processos de representació política. El professor Jordi Barrat hi participà en 
qualitat d'analista electoral, en el si d'un grup de sis experts que cobrien diversos àmbits electorals. La missió romangué 
aproximadament un mes a Romania i s'entrevistà amb tots els actors involucrats en l'organització de les eleccions. Més 
informació: https://www.osce.org/odihr/elections/romania/467130 
 
 

https://www.osce.org/odihr/elections/romania/467130
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4. Fons bibliogràfic 
 
Entre els anys 1993 i 2016, la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha adquirit documents en matèria de medi ambient 
per un import aproximat de 128.000 € a través del pressupost ordinari, diversos projectes de recerca, d’un ajut de la CIRIT 
(1994) i de quatre ajuts específics: PIR (2003), PEIR (2004), PEIR (2005) i PEIR (2007). Això inclou un fons de més de 3.000 
volums, aproximadament, i 31 publicacions periòdiques en paper a més d’altres revistes jurídiques electròniques. 
 
A través del CBUC, el CEDAT té accés a més de 300 revistes relatives al medi ambient, en tots els seus aspectes, en format 
electronic, disponibles en les bases de dades Lexis-Nexis, Ecoiuris, Iustel, i Ecolegis; els portals de revistes electròniques 
JSTORI, JSTORII, Taylor&Francis i Scopus i els Llibres-e Oxford Referencie Online i Springer.  
 
Des del 2010 el fons de llibres, juntament amb altres documents afins procedents de la Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria, 
ocupen un espai singular al CRAI del Campus Catalunya.  
 
Els libres que s’han adquirit durant el 2020 són: 

1. Antonio Fortes Martín. Movilidad urbana sostenible y acción administrativa: perspectiva social, estrategias jurídicas y 

políticas públicas de movilidad en el medio urbano, 2019 

2. Richard J. Lazarus. The rule of five: making climate history at the Supreme Court, 2020 

3. Tim Staal. Authority and legitimacy of environmental post-treaty rules, 2019 

4. Sumudu Atapattu and Andrea Schapper. Human rights and the environment: key issues, 2019 

5. Dimitra Manou, Andrew Baldwin, Dug Cubie, Anja Mihr and Teresa Thorp. Climate change, migration and human 

rights: law and policy perspectives, 2017 

La majoria d’aquests llibres són en format electrònic i, per tant, es poden consultar des de casa. 
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III. RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
1. Trobades institucionals 
 
Durant el 2020 es poden destacar les següents trobades institucionals: 
 

 El dia 21 de gener de 2020 el degà de la Facultat i director del CEDAT es va reunir amb la rectora i la secretària 
general de la URV. Pel que fa al CEDAT es va tractar el tema de la renovació del Conveni amb l’Ajuntament de 
Tarragona. Es va acordar que la millor opció era formalitzar el conveni no com a cátedra sino com a centre de recerca. 
Els vicerectors responsables de les càtedres estan d’acord amb nosaltres que el que fem no s’assembla a una càtedra. 
A nivell de recerca es va plantejar el tema dels centres de recerca. Es va manifestar que nosaltres el volem mantenir. 
La rectora estava d’acord en mantenir-lo però no es va comprometre a donar-nos el finançament del contracte 
programa.   

 
 El dia 15 de juny el Dr. Pigrau va participar en una reunió que es va celebrar al voltant de la possible creació d’un 

Institut de recerca en sostenibilitat a la URV, continuació de reunions anteriors. El centre tindria entre els seus objectius 
poder aspirar als reconeixements Severo Ochoa i Maria de Maeztu. Hi ha més grups que hi estan interessats. Es 
planteja l’existencia d’un Comitè executiu i dos caps visibles. L’equip rectoral aposta per investigadors reconeguts i 
visibles internacionalment: Dr. Domingo i Dra. Brunet.  

 
 El Dr. Josep Ramon Fuentes s’ha reunit en més d’una ocasió amb els de l’Ajuntament de Vila-seca per tal d’intentar 

fer un nou conveni en relació a la publicació dels Quaderns de Dret Ambiental, que va quedar interromput per decisió 

de l’esmentat Ajuntament.  

 
 La Dra. Stephanie Ascencio es va reunir el dia 19 d’octubre amb la Sra. Ana Estellés i la Sra. Raquel Llop per parlar 

del CANVAS del CEDAT. Una eina de la URV que permet a la USPIR tenir una visió estratègica del perfil del CEDAT 

per cercar projectes i socis a través d’aquest perfil.  

 
 La Dra. Stephanie Ascencio es va reunir a finals d’octubre amb la Sra. Ana Estellés de la Fundació URV per tal que el 

CEDAT pogués formar part d’un consorci per poder participar o fins i tot liderar algun projecte de recerca europeu. Al 

respecte li va suggerir participar en algunes convocaòries European Grean Deal (European capacities for citizen 
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deliberation and participation for the Green Deal, Behavioural, social and cultural change for the Green Deal, Fostering 

regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and phamaceuticals: from science to 

evidence based policies).  

 
2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT  
 
Durant el 2020, el CEDAT ha impulsat la signatura dels següents convenis de col.laboració relatius als estudis de Dret Ambiental 
o a les activitats del Centre:  

 Conveni 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 27 d’abril de 2020.  

 Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Fundació 'La Caixa' 

Objecte: Desenvolupament del projecte 'Defenders: les persones defensores del medi ambient'. Signat el dia 29 de 

setembre de 2020.  

 Addenda V al Conveni de Coordinació, 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). Es va tramitar 

però finalment no es va signar. 

 Conveni específic de col.laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització 

dels estudis de dret ambiental (publicació d’un treball de recerca final del Master Universitari en Dret Ambiental. 

(pendent de signatura) 

 
3. Altres 
 
Afiliació a la IUCN Academy of Environmental Law 

A proposta del CEDAT, el Consell de Govern de la URV, en la seva sessió de 18 de desembre de 2008, va acordar sol·licitar 
l’afiliació de la Universitat a la IUCN Academy of Environmental Law. 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 coloqui anual el 2014 i assumint la gestió del web en 
castellà el 2016. 
 
Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal 

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

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 CEDAT ha 

col·laborat en l’elaboració dels informes anuals, en els que hi participen els professors esmentats i, des de 2017, la professora 

Aitana de la Varga.  

 

Convocatòria Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental  

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 2019 es va convocar la V 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 13 de març de 2020, va decidir atorgar el Premi 

Josep Miquel Prats Canut, en la modalitat 1, a la tesi presentada pel Dr. Eduardo Salazar Ortuno titulada: “El acceso a la justicia 

ambiental a partir del Conveni de Aarhus (propuestas para un acceso efectivo a la justicia en conflictos ambientales)”, dirigida 

pels Drs. Santiago M. Álvarez Carreño, professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Murcia i Germán Valencia 

Martín, professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat d’Alacant.  

En la modalitat 2 el premi es va atorgar a la tesi presentada per la Sra. Carlota Faccioli titulada: “Calidad el aire y ciudad 

inteligente (smart city). La protección de la calidad del aire como motor de desarrollo urbano sostenible”, dirigida pel Dr. Santiago 

Castellà Surribas, professor Titular de Dret Internacional Públic de la URV.  
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El día 3 de novembre de 2020 es va obrir la convocatoria del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor Tesi Doctoral en Dret 

Ambiental (VI edició). El termini de presentació de les sol·licituds va finalizar el día 29 de gener de 2021. 
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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 de l’antiga titulació 
pròpia de la URV, el Graduat Superior en Dret Ambiental (que s’impartia des del curs 2002-2003). 
 
El Dr. Jordi Jaria va ser-ne el Coordinador els cursos 2006-2007 i 2007-2008. La Dra. Susana Borràs n’és la coordinadora des 
d’aleshores. 
 
El curs 2014-2015 va entrar en funcionament el nou pla d’estudis que configura el Màster Universitari en Dret Ambiental com 
una titulació on-line. 
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El nou Màster consta de 120 crèdits ECTS, impartits en dos cursos acadèmics. 
 
La formació és a distància, a través de la plataforma virtual Moodle, amb la possibilitat de realitzar l'últim quadrimestre del segon  
curs en la modalitat presencial, amb la finalitat de potenciar al màxim el desenvolupament de les habilitats en el camp de la 
recerca en Dret ambiental, afavorint la transició dels estudis de Màster als de doctorat, gràcies a la possibilitat d'estar en contacte 
permanent amb els investigadors del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de la URV (CEDAT) i de l’accés a la seva biblioteca 
especialitzada en Dret Ambiental. 
 
El dia 12 de desembre de 2017, un Comitè d'Avaluació Externa designat per AQU Catalunya va avaluar el desenvolupament i 
els resultats d’aquest Màster. En aquest procés, la veu i l'opinió de tots els implicats en aquesta titulació va ser molt important. 
Per aquest motiu, en el transcurs de la visita, el Comitè d'Avaluació Externa es va reunir amb els diferents grups d'interès del 
Màster: equip de direcció, professorat, estudiants, titulats i ocupadors. 
 
L’audiència publica va tenir lloc el dimarts 12 de desembre, a les 17.00 h, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya. 
Podeu consultar l'autoinforme per a l'acreditació a l'enllaç següent: /qualitat/informes-dacreditacio/ 
 
1.1.1. Nous Alumnes  
 
Durant el curs 2020-2021 s’ha assolit el nombre de 61 estudiants matriculats al Màster Universitari en Dret Ambiental, dels 
quals 19 són estudiants de nou accés del curs 2020-2021. A causa de la pandèmia el nombre d’estudiants ha baixat. Malgrat 
el context és positiu tenir aquest nombre de matriculats. 
 
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. 
 

http://www.fcj.urv.cat/qualitat/informes-dacreditacio/
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1.1.3. Activitats del Màster 
 
1.1.3.1. Actes públics  
 
Degut a la pandèmia generada pel Covid-19, durant el curs 2020-2021 no s’ha pogut portar a terme la tradicional trobada entre 
professors i estudiants del Màster. 
 
1.1.3.2. Activitat acadèmica 
 
1.1.3.2.1. Assignatures impartides 
 
Les assignatures que s’imparteixen a partir de l’entrada en vigor del nou pla d’estudis (2014) per al Màster 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 
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15675107 Intervenció Administrativa Ambiental    8 
15675108 Dret Ambiental Comparat     4 
15675109 Protecció de la Biodiversitat     4 
15675110 Dret Penal Ambiental      4 
15675111 Dret de l'Energia i Tecnologies  

Ambientals i Energètiques    8 
 
Segon curs 

 
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 
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1.1.3.2.2. Pràctiques externes 
 
Durant el 2020 s’han realiitzat les pràctiques curriculars següents: 

 L’alumna Elvira Córdova Pérez , estudiant del Master Universitari en Dret Ambiental va realizar pràctiques curriculars 

a l’empresa Luís Oviedo Mardones  des de l’1 d’agost de 2019 fins al 30 de gener de 2020. (120 hores). 

 L’alumna Irene Duque Femenía , estudiant del Master Universitari en Dret Ambiental va realitzar pràctiques curriculars 

a l’empresa Ecologistas en Acción Madrid des d’octubre de 2019 fins a juliol de 2020 (270 hores). 

 L’alumne Albert Roger Herreros , estudiant del Master Universitari en Dret Ambiental va realitzar pràctiques curriculars 

a l’empresa Ramboll Iberia des d’octubre de 2019 fins a juliol de 2020. (270 hores). 

 L’alumna Anna Martínez Guallar, estudiant del Master Universitari en Dret Ambiental va realitzar pràctiques curriculars 

a l’empresa Cespa Gestión de Residuos S.A  des del 2 de març de 2020 fins al 10 d’agost de 2020. 

 L’alumna Elvira Cámara Pérez , estudiant del Master Universitari en Dret Ambiental va realitzar pràctiques curriculars 

a l’empresa Servicios Mediambientales del Ayuntamiento de Burgos des de l’1 d’agost de 2019 fins al 30 de gener de 

2020 (120 hores). 

 L’alumne Morouane Laabbas el Guennouni, estudiant del Master Universitari en Dret Ambiental va realizar practiques 

externes al CEDAT des de l’1 d’agost de 2020 fins al 31 d’octubre de 2020.(18’ hores). 

 L’alumna Cristina Salueña Laguna, estudiant del Master Universitari en Dret Ambiental va realitzar pràctiques externes 

al CEDAT des de l’1 de març fins al 30 de juny de 2020 (180 hores). 

Durant el 2020 s’han realitzat les següents estades internacionals:: 

 L’alumna Bàrbara Ambròs Martínez va realitzar una estada internacional a Simbiente Açores - Engenharia e Gestão 

Ambiental, Lda. des de maig fins a juliol de 2020.  

 L’alumna Estefanía Martínez Martínez va realizar una estada internacional a Centro de gerenciamiento de Residuos 

doña Juana, S.A des de l’1 de març de 2020 fins al 30 de juny de 2020.  

 L’alumne Marco Antonio Meles Pita va a realizar una estada internacional al Gobierno Autónomo de Descentralización 

Principal de Esmeraldas (Ecuador) des del 22 de juny de 2020 fins al 14 d’agost de 2020.  
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 L’alumna Raquel Llop Labaila va realizar una estada internacional a la Comisión Internacional de Juristas des del 20 

de noviembre de 2019 fins al 20 de gener de 2020.  

 L’alumna Viviana Cordero Rostenberg va realizar una estada internacional a la Universidad Nacional Autónoma de 

México des del 3 d’agost de 2020 fins al 3 de novembre de 2020.  

1.1.3.2.3. Clínica Jurídica Ambiental  
 
Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Clínica està treballant en el següents casos:  

Client: Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático /Dirección General Calidad Ambiental y Cambio 
Climático /Principado de Asturias, “El uso de los residuos de construcción y demolición en la restauración de espacios mineros”. 

Client: WWF España, “La gestión de los residuos procedentes del dragado de los puertos en España y su sometimiento a 
Evaluación de Impacto Ambiental”. 

Client: Ecologistas en Acción y Greenpeace, “Análisis sobre el planteamiento de posibles cuestiones prejudiciales en relación 
al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la 
Unión de la Energía y de la Acción por el Clima”. 

Client: Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC), “Derecho a la no caza”. 

Client: Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC), “Estudio sobre la responsabilidad penal de las compañías 
eléctricas por electrocución de aves”. 

Client: Plataforma Salvem la Platja Llarga, “Observaciones y propuestas para una mayor protección de la Anilla Verde-Azul y 
la Platja Llarga de Tarragona”. 

Client: Movimiento Ríos Vivos de Colombia, “Estándares normativos internacionales ambientales vinculados al proyecto 
hidroeléctrico Ituango”. Cas desenvolupat en col.laboració amb la Universidad de Chile. 
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1.1.3.2.4. Acció tutorial i de coordinació 
 
Sessions de coordinació 
 
Al llarg del curs acadèmic es realitzen sessions grupals amb la coordinació del Màster, amb l’objectiu de poder analitzar el 
transcurs del curs i poder resoldre qualsevol tipus de dubte o incidència que pugui sorgir i atendre, també, els sugeriments de 
l’alumnat. Aquestes sessions van dirigides tant a l’alumnat de primer, com de segon curs de Màster. 
 
Aproximadament, es celebra una sessió de coordinació cada quadrimestre a l'Aula General de Coordinació del Moodle pels 
estudiants del Pla d'Estudis 2014, excepte que l'alumnat o la coordinació del Màster estimin oportú convocar altres sessions, a 
més de las previstes. El calendari de les sessions de coordinació es comunica oportunament a començament de curs per part 
de la coordinació acadèmica. 
 
Tutories acadèmiques 
 
Les tutories acadèmiques es dirigeixen a atendre, informar, orientar i/o assessorar a l'alumnat del Màster, de forma 
individualitzada, en relació a qualsevol aspecte relacionat amb el pla d'estudis, activitats organitzades pel CEDAT i en tots 
aquells aspectes que es considerin necessaris sobre la formació acadèmica i orientació professional del alumnat.  
 
Aquestes tutories acadèmiques es realitzen per la Coordinació del Màster i el professorat tutor, prèvia cita concertada i a 
excepció dels dies que estiguin convocades les sessions de coordinació. Aleshores, les tutories es realitzaran un cop finalitzada 
la sessió de coordinació. 
 
Horari d’atenció del professorat 
 
Durant el curs acadèmic, el professorat del Màster atèn les consultes de l’alumnat en relació amb les assignatures que imparteixi 
cada professor/a al Màster. En aquelles assignatures on el professorat és extern a la Universitat, les consultes seran ateses 
pel/la corresponent coordinador/a de l’assignatura en qüestió. 
 
L’horari d’atenció del professorat es publica en la web del CEDAT i en el taulell d’anuncis reservat a l’alumnat del Màster, situat 
en el Seminari 1 del Departament de Dret Públic de la URV. 



Memòria d’activitat 2020 

40 

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 i recolzament 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. 
 
1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster  
 
Els treballs de fi de Màster defensats durant el curs 2019-2020 han estat els següents: 

 

 L’émergence de l’écocide comme catégorie juridique dans la société internationale contemporaine. Data de defensa: 

14/09/2020  

 El tráfico ilegal de especies amenazadas: una cuestión de salud pública. Data de defensa: 14/09/2020 

 El tráfico ilegal de residuos plásticos. Data de defesa: 15/09/2020  

 El cumplimiento de las Directivas de Aves y Hábitats en la Platja Llarga y el Bosc de la Marquesa. Data de defensa: 

15/09/2020 

 Los retos de la valorización de residuos tras la incorporación de la economía circular en el ordenamiento jurídico. Data 

de defensa: 15/09/2020 

 El derecho a la ciudad: cambio de paradigma hacia la movilidad sostenible en Mallorca. Data de defensa: 16/09/2020 

 Análisis en torno a la necesidad del reconocimiento del valor intrínseco de los animales y sus implicacions. Data de 

defensa: 16/09/2020 

 Régimen jurídico de las comunidades energéticas y la figura del prosumidor en materia de energías renovables. Data 

de defensa: 17/09/2020  

 La energía como presupuesto para la transición a ciudades sostenibles en el marco de los objetivos de desarrollo 

sostenible. Data de defensa: 17/09/2020  
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 El Síndic de Greuges de Catalunya y la defensa del derecho al medio ambiente adecuado. Data de defensa: 

17/09/2020  

 Derecho internacional y la gestión de residuos plásticos en el contexto del Convenio de Basilea. Data de defensa: 

18/09/2020  

 Los efectos de la planificación hidrológica sobre Doñana; estudio sobre el esquema provisional de temas importantes 

del tercer ciclo de planificación de la demarcación hidrográfica del guadalquivir y sus efectos sobre el espacio protegido 

Doñana. Data de defensa: 17/09/2020  

 El tráfico ilegal de residusos de aparatos electrícos y electrónicos, Data de Defensa: 27/11/2020  

 Bones pràctiques en acció local per fer front al canvi climàtic en municipis de més de 50.000 habitants. Data de 

defensa: 25/11/2020 

 Los vertidos de aguas residuales a la ribera del mar mediante emisarios submarinos ¿es esta una solución a defender?. 

Data de defensa 24/11/2020 

 La consulta prèvia para la protección de los pueblos indígenas: una visión desde colombia. Data de defensa: 

24/11/2020 

 Retos y barreras al despliegue de las energía renovables. El caso de colombia y otras experiencias internacionales. 

Data de defensa: 27/11/2020 

  
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 2020, entre les que destaquen les que es consignen a continuació. 

 

a) Organització del V Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC)  

 

L’AAEDAT va col. laborar amb el CEDAT en l’organització del V Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC), 

titulat: “New Trends in Environmental Litigation: Issues of Theory and Practice”, que va tenir lloc els dies 25 i 26 de juny de 

2020. Degut a la ràpida evolució de la situació de la Covid.19 a nivell global i la incerteza que això representava en un event 

internacional com aquest es va decidir continuar la organització del congrés però realitzant-lo 100% virtual. Els temes que es 

van tractar són les perspectives del dret ambiental com a eina per promoure els drets humans de gènere i LGTBI+ el context 

de lluites mediambientals. El canvi climàtic i gènere, un enfocament feminista: estratègies d’adaptació, justicia mediamiental de  
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gènere, migració i desplaçament, pla d’acció climàtic segons la CMNUCC, dimensions de gènere de les lleis nacionals sobre el 

clima i contribucions nacionals determinades (CDN). Nous i crítics desenvolpaments de l’eco feminisme. Interseccionalitat i 

discriminacions múltiples. Teories ambientals i critiques de gènere: explotació de noves masclinitats i dret ambiental sota 

perspectives de gènere. Mecanismes, metodologies i estratègies de gènere per a la protecció i defensa dels defensors de 

l’entorn.  

 

b) Seminaris virtuals/Webinars de l’AAEDAT  

 

Aquest any es va optar per una nova modalitat de col. loquis i seminaris virtuals perquè gran part dels membres de l’associació 

són fora de Tarragona i a més per la situació de la COVID-19. Els seminaris que es van organitzar van ser: 

 

1. Seminario on-line Diálogos URVegs 

 

L’AAEDAT està treballant des de 2019, junt amb altres alumnes de la URV, en una campanya 

que es titula: “Per una URV més respectuosa amb el medi ambient i els animals (URVegs.). 

Es tracta d’una petició que té per objectiu final l’adopció de més i millor opcions veganes i 

vegeterarianes en els campus de la URV i en cada una de les seccions alimentàries 

(cafeteries, menús, màquines expenedors, etc). Es preten promoure una dieta més inclusiva, 

sostenible, justa i sana en l’àmbit universitari d’acord amb el codi ètic universiari i els objectius 

de desenvolupament sostenible que impulsa la Universitat. Es va fer una petició de 

signatures adreçada a la comunitat universitària per recolzar la proposta, que ja té més de 

280 signatures.  

 

El día 22 de juny de 2020, membres de l’ AAEDAT i de la comunitat universitària de la URV 

es van reunir virtualment amb els integrants de l’Oficina de Compromís Social de la URV 

“Per una URV més respectuosa amb el medi ambient i els animals (URVegs) 

El día 20 de juliol de 2020 es va dur a terme un seminari on-line Diàleg URVegs per a donar 

a conèixer la iniciativa de la comunitat URV i buscar més aliats dins de l’àmbit universitari. Hi 

van participar els membres de l’AAEDAT següents: Sra. Clara Esteve, Dra. Paola 

Villavicencio i Dra. Stephanie Ascencio.  
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2. Seminari on-line “El daño ambiental en Perú” 

 

El día 29 d’octubre de 2020 es va dur a terme aquest seminari on-line. El seminari va consistir 

en la presentació de l’AAEDAT a la comunitat universitària, especialment als alumnes del 

Master universitari en Dret Ambiental, per part de la Dra. Stephanie Ascencio, que és l’actual 

presidenta de l’Associació. Es va fer una explicació completa de les activitats que realitza 

l’associació, la manera de participar i es va fer una invitació a formar part de la mateixa. 

Després el Sr. Paulo Cesar Delgado, membre de l’AAEDAT i actual coordinador de la gestió 

ambiental del Ministerio de la producción de Perú, va exposar els tipus de responsabilitat 

jurídica per danys ambientals ocasionats, amb especial ènfasi a Perú.  

 
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.  
 
La Dra. Lucía Casado Casado, membre del CEDAT, ha participat, durant curs 2019-2020, en els següents postgraus: 
 
-CASADO CASADO, L., Impartició de la sessió “Dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient” (4 hores), al Diploma 
de Postgrau en gestió pública tècnica i jurídica del medi ambient (III edició), organitzat per l’Associació Catalana de Munic ipis, 
en col·laboració amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), la Universitat Rovira i Virgili i la Càtedra 
Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, i realitzat a Barcelona el curs acadèmic 2019-2020. Sessió realitzada el dia 3 de 
febrer de 2020.  
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-CASADO CASADO, L., Impartició de la sessió “Praxis I” (4 hores), al Diploma de Postgrau en gestió pública tècnica i jurídica 
del medi ambient (III edició), organitzat per l’Associació Catalana de Municipis, en col·laboració amb el Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (CEDAT), la Universitat Rovira i Virgili i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, i 
realitzat a Barcelona el curs acadèmic 2019-2020. Sessió realitzada el dia 17 de febrer de 2020.  
 
-CASADO CASADO, L., Impartició del mòdul “Medi ambient i ens locals” (8 hores), al Diploma de Postgrau en Dret Local, 
organitzat per la Fundació Universitat de Girona, i realitzat a Girona, el curs acadèmic 2019-2020. Sessions realitzades els dies 
10 i 12 de març de 2020.  
 
-CASADO CASADO, L., Impartició de l’assignatura “Medi ambient i ens locals” (8 hores), al Postgrau en Dret Local (Tarragona). 
Sessions realitzades on line, els dies 20 d’abril i 4 de maig de 2020. 
 
En el Diploma de Postgrau en gestió pública, tècnica i jurídica del medi ambient (III edició), han participat també com a docents 
altres membres del CEDAT (Dr. Aitana de la Varga, Dr. Endrius Cocciolo, Dr. Antoni Pigrau, Dra. Susana Borràs i Dra, Maria 
Marquès). 
 
1.3 Seminaris de formació i conferències 
 

En el marc del Màster Universitari en Dret Ambiental, al llarg del curs acadèmic 2020-2021, s’han realitzat els següents 

seminaris: 

 

- Del 27 de gener al 23 de febrer de 2020 es va impartir el Seminari titulat: “La regresión del estándar de protección en 

la normativa ambiental” a càrrec del Dr. Santiago Álvarez Carreño, Professor titular de Dret Administrratiu de la 

Universidad de Murcia.  

 

- Del 2 al 29 de març de 2020 es va impartir el Seminari titulat: ” 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 20 d’abril al 17 de maig de 2020 es va impartir el Seminari titulat: “Miradas ecofeministas a la crisis de civilización" 

a càrrec de la Sra. Yayo Herrero, antropòloga, enginyera, professora, activista ecofeminista i Professora de la Cátedra 

de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Univerdidad Nacional de Educación a Distancia. 
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- Del 23 de novembre al 20 de desembre de 2020 es va impartir el Seminari titulat: “Las negociaciones internacionales 

sobre el cambio climático” a càrrec de la Dra. Mar Campins Eritja, Catedràtica de Dret Internacional Públic i titular de 

la Cátedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la Universitat de Barcelona.  

 
1.4. Projectes d’innovació docent 
 

Pel que fa als projectes i/o activitats d’innovació docent en què els investigadors del CEDAT han treballat durant el 2020, cal 

destacar el següent: 

 

 La Dra. Aitana de la Varga Pastor va participar en el Programa d’Aprenentatge Servei (APS) de la URV com a Docent 

de l’assignatura Clínica Jurídica Ambiental, de l’ensenyament Màster Universitari en Dret Ambiental, el curs 2019-

2020.També com a tutora en l’assignatura “Clínica Jurídica Ambiental” del Màster Universitari en Dret Ambiental. 

Forma part de xarxes de caràcter estatal i internacional d’Aprenentatge Servei i de Clíniques Jurídiques, com són la 

Xarxa APS i la ENCLE (Environmental Net of Clinical Legal Education).  

 

 Durant el 2020, a causa de la COVID-19, no s’han dut a terme les Jornades d’Innovació docent que s’organitzen cada 

any pel Grup d’Innovacio Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques (GIF-FCJ). 

 
2. Recerca  
 

2.1. Projectes 
 
2.1.1. Projecte finançats 
 
A continuació, es detallen els projectes de recerca relacionats amb les línies de recerca del CEDAT on participen investigadors 
del Centre. 
 
Projectes amb Investigador Principal membre del CEDAT 
 



Memòria d’activitat 2020 

46 

- “Jean Monnet Chair on European Union Environmental Law”, finançat per EACEA, European Commission, 

587220-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-CHAIR. Durada: 2017-2020. Investigador principal: Dra. Mar Campins Eritja. 

Hi participa el Dr. Xavier Fernández Pons, el Dr. Antoni Pigrau i la Dra. Susana Borràs. 

 

- “Diversidad Biológica y Derecho Internacional: Nuevos problemas y tendencias, interacción de regímenes 

jurídicos y principales retos normativos” (“Biological diversity and International Law: New problems and trends, 

interaction of legal regimes and main normative challenges”). Ministeri d'Educació i Ciència. Referència: 

DER2017-85406-P, Import. 24.200 €, Durada: 2018-2021. Investigador principal: Dra. Mar Campins Eritja i Dr. 

Francesc Xavier Pons Rafols. Hi participa el Dr. Xavier Fernández Pons. 

 

- “Constitución climática global: gobernanza y derecho en un contexto complejo-proyecto CONCLIMA”. Dirección 

General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio 

de Economía y Competividad. Programa Proyectos EXCELENCIA y Proyectos RETOS. DER2016-80011-P. 

Durada: 30/12/2016-29/12/2019. Prorrogat fins el 30/06/2020. Investigadors principals: Dra. Susana Borràs i Dr. 

Jordi Jaria.  

 

- “Conseqüències del feminicidi en la violència masclista: Anàlisi de les necessitats de fills, filles i familiars per a 

noves propostes d’intervenció integral a Catalunya”. Institut Català de les Dones. Durada: 3 mesos. Investigadora 

principal: Dra. Laura Roman i Dra. Eva Zafra. Hi participa la Dra. Neus Oliveras Jané, la Dra. Núria Torres Rosell 

i el Dr. Victor Merino.  

- Grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la URV, al que pertanyen la major part dels investigadors 

del CEDAT, va estar reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya. Convocatòria 

per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR). Referencia SGR 2017-781. Durada: 1/01/2017-

31/12/2019. La durada ha estat prorrogada. L’Investigador principal és el Dr. Antoni Pigrau Solé. 

 

- “Marco Jurídico del fomento de la innovación por el sector público, bases, sistemas e instrumentos”. Programa 

Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnia y de Innovacón 2013-2019. Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. RTI2018-099295-B-I00. Import 12.100€. Durada: 01/01/2019-31/12/2021. Investigador principal: 

Dr. José Luís Blasco.  
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- “La efectividad del derecho ambiental en la comunidad autónoma de la región de Murcia”. Fundación Séneca -

agencia de ciencia y tecnología de la región de Murcia (convocatoria de ayudas a proyectos para el desarrollo 

de investigación científica y técnica por grupos competitivos, incluida en el programa regional de fomento de la 

investigación. Plan de actuación 2019. carm. Referencia: 20971/pi/18. Import: 16.640€. Durada: 01/04/2019-

31/03/2022. Investigador principal: Dr. Santiago Alvarez Carreño. 

 
- Projectes amb participació de membres del CEDAT  

 

- “Recovery and utilization of nutrients 4 low impact fertilizer (RUN4LIFE)”. Call: Industry 2020 in the circular 

economy. Call identifier: H2020-IND-CE-2016-17/H2020-CIRC-2016. Referencia: 730285. Import: 6.239.340,65 

€ (Universidad Santiago de Compostela 527.125 €). Durada: 01/06/2017-31/05/2021. Investigador principal: Dr. 

Juán Lema Devesa. Hi participa: Dra. Alba Nogueira López. 

 

- “La minería extractiva en el siglo XXI: retos jurídicos y ambientales”, Dirección General de Investigación Científica 

y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competividad. 

Programa Estatal de I+D+I Orientado a los Retos de la Sociedad, Subprograma Estatal de Generación del 

Conocimiento, en el marco del Pla Estatal de Investigación Científica y Tècnica y de Innovación 2013-2016. 

Referència: DER2016-78393-R. Import: 11.000. Durada: 30/12/2016-29/12/2020. Investigadors principals: Drs. 

Encarnación Montoya Martín i José Luis Rivero Ysern. Hi participen la Dra. Lucía Casado i el Dr. Josep Ramon 

Fuentes. 

 

- “Marco Jurídico del fomento de la innovación por el sector público, bases, sistemas e instrumentos”, Programa 

Estatal de Invesitagación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnia y de Innovacón 2013-2019. Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades.  Referencia RTI2018-099295-B-I00. Import 12.100 €. Durada: 01/01/2019-31/12/2021. 

Investigador principal: José Luís Blasco. Hi participa la Dra. Anna Pallarès Serrano.  

- “La reforma de los delitos del Título XVI del Código Penal: cuestiones problemáticas”, Direcció General de Ciència 

i Investigació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana. 

AICO/2019/177. Durada: 2019-2020. Investigadora principal: María Luisa Cuerda Arnau. Hi participa la Dra. Lucía 

Casado Casado.  
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- “De la Jurisdictio a la sobirania: Formas de organización política y jurídica de las Monarquias hispánicas (siglos 

XIII-XX)”. Universitat Pompeu Fabra. Referencia DER2016-75830-P. Durada: 01/01/2017 - 01/01/2020. Hi 

participa el Dr. Antoni Jordà Fernández. 

 
- “La justicia especial para la paz (JEP) en Colombia. Diseño de un observatorio social”. Banco de Proyectos de 

Alto. Diseño de un observatorio social”. Referencia: IMP-DER 2928/2019. Durada: 2019-2020. Investigadora 

principal: Melba Luz Calle Meza, Universidad Militar de Nueva Granada. Hi participa el Dr. Albert Noguera 

Fernández.  

 

- “Hacia una Ley integral contra la trata de seres humanos y la esclavitud”, MEYC - Ministerio de Economía y 

Competividad. Referencia: RTI2018-094686-B-C21. Durada: 2019-2021. Investigadora prinicipal: Villacampa 

Estiarte. Hi participa la Dra. Núria Torres Rosell. 

 

- “Mesures de protecció dels i de les menors víctimes de violència masclista: una reforma pendent en l'atenció”, 

finançat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Durada: 11 mesos (2020). 

Investigadora prinicipal: Ana Gimenez. Hi participa la Dra. Núria Torres Rosell, el Dr. Victor Marino, la Dra. Neus 

Oliveras i la Dra. Laura Roman.         

- Generalitat de Catalunya. Beca 2017MFP-COFUND-16 (DLFI5346/Climate litigation and constitutional 

discourse), finançat per la Universitat Rovira i Virgili i la Comissió Europea, per la realització d’una tesis doctoral, 

concedit a Gastón Médici Colombo, pel període 2017-2020. El supervisor de la beca és el Dr. Jordi Jaria 

Manzano. 

 

- “2010-2020: dix ans de QPC, en matière d’environnement: quelle (r)évolution?” finançat pel Conseil 

Constitutionnel de Fraçia, període 2018-2020. Investigadores principals: Jessica Makowiak i Emilie Chevalier. Hi 

participa el Dr. Jordi Jaria Manzano. 

 

- Proyecto ECOCIVILITZACIÓ CATSUD de la URV, en el reto “Gobernanza en la Transición energética”, Julio 

2020 (Codi Identificador: 202009 - REF. https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-

program-inenglish.html) . Hi participa la Sra. Laura Presicce.  

 

https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about
https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-program-in-english.html
https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-program-in-english.html
https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-program-in-english.html
https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-program-in-english.html
https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-program-in-english.html
https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-program-in-english.html
https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-program-in-english.html
https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-program-in-english.html
https://agenda.urv.cat/event_detail/51927/sections/25290/about-these-program-in-english.html
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- “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 (Ministerio de Economía y 

Competitividad, 2018-2021). Hi participa el Dr. Ángel Ruíz de Apodaca com a investigador associat del projecte.  

- Projecte de Reflexió del Palau Macaya "Defenders: les persones defensores del medi ambient. Hi participa la 

Dra. Aitana de la Varga Pastor. La investigadora principal és la Dra. Susana Borràs 

 

- Cidade standard e superendividamento: retrocessos e agravamento das vulnerabilidades. Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Brasil. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2019-2023. Hi 

participa la Dra. Gabriela Fauth  

 

- Paisagem  metropolitana e construçoes normativas: direito à cidade e urbanismo de austeridade. Universidade 

Federal do Rio de Janeiro Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo. 2019-2023. Hi participa la Dra. Gabriela 

Fauth  

 

- Vulnerabilidades na paisagem da cidade standard: o desafio do direito à cidade no compromisso com as práticas 

sociais instituintes. Universidade Federal do Rio. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeio. 

2015-2020. Hi participa la Dra. Gabriela Fauth  

 

Projectes innovadors i sostenibles de la URV: 

- El projecte: “Defenders: les persones defensores del medi ambient”, liderat pel CEDAT va ser seleccionat a la 5a 

convocatòra del Palau Macaya de la Fundació “La Caixa” que impulsa projectes de reflexió per desenvolupar-se en 

aquest centre de Barcelona durant el nou curs que va des de setembre de 2020 a juny de 2021. En aquesta 

convocatòria van presentar-se un total de 79 entinats i finalment es van seleccionar onze projectes. 

-  
2.1.2. Altres projectes de recerca sol·licitats, pendents de resolució  
 
El mes de novembre de 2019 es va presentar una sol.licitud de projecte al Ministerio de Asustos Económicos y de 

transformación Digital titulat: “Conflictos ambientales en el antropoceno” en el que hi participaven diversos investigadors del 

CEDAT. Al juliol de 2020 ens van notificar la denegació del projecte. Investigadors principals: el Dr. Jordi Jaria i la Dra. Susana 

Borràs. 
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El mes d’octubre de 2020 es va presentar una sol.licitud a la convocatòria “Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els 

àmbits d’execució penal, la mediació penal”, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia, el dret civil català i l’ordenament 

jurídic català” del Centre d’Estudis Jurídics i Formació de la Generalitat de Catalunya. El projecte es titula: “Els programes 

formatius de defensa del medi ambient i de protecció dels animals en la suspensió de l’execució de pena”. L’equip està format 

per la Dra. Maria Marquès, el Sr. Gastón Mèdici, la Dra. Stephanie Ascencio i la Sra. Mònica Pons. No ha estat otorgat. 

A finals de desembre de 2020 es van presentar quatre projectes amb participació de membres del CEDAT a la convocatòria 

del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Pendents de resolució. 

 “El nuevo rol de la ciudadanía ante la justicia administrativa: la regulación y la implementación de la mediación 

como sistema de prevención y resolución de conflictos (MEDAM)”. IP. Lucía Casado. 19 acadèmics/ques de 5 

centres universitaris. Hi participen també el Dr. Josep Ramon Fuentes; la Dra. Marina Rodríguez; la Dra. Judith 

Gifreu; la Dra. Ángeles Galiana, la Dra. Anna Pallarès. I en l’equip de treball, la Dra. Stephanie Victoria Ascencio; 

el Sr. Marcos de Armenteras; la Sra. Clara Esteve Jordà, i el Dr. Josep Maria Sabaté, a banda d’altres 

investigadors associats al CEDAT. 

 “Cambio climático y residuos plásticos: desafíos jurídicos de la economía circular como paradigma para la tutela 

de la salud y la justicia planetarias (JustCircular)”. IP. Aitana de la Varga. 11 acadèmics/ques de 5 centres 

universitaris. Hi participen també el Dr. Endrius Cocciolo i la Dra. Maria Marquès. I en l’equip de treball, el Sr. 

Iván Hortigüela i la Sra. Mònica Pons. 

 “Violencia contra personas y organizaciones Defensoras del Ambiente. La debibida diligencia en la Construccion 

de la Responsabilidad del Estado y de la Empresa (DE-VIDA-CREE)”. IP: Antoni Pigrau. 36 acadèmics/ques de 

20 centres universitaris de quatre països. Hi participen també la Dra. Susana Borràs Pentinat; el Dr. Jordi Jaria i 

la Dra. Maria Marquès Banqué, en l’equip investigador. I en l’equip de treball, la Dra. Stephanie Ascencio; el Dr. 

Juan Ramon Fallada; el Dr Alexandre Moreno Urpí; la Sra. Clara Esteve Jordà; el Sr. Ivan Hortigüela Bolsa i la 

Sra. Mònica Pons Hernández, a banda d’altres investigadors associats al CEDAT. 

 “Necesidades y derechos de las hijas e hijos del feminicidio: Una aproximación transdisciplinar a las 

consecuencias de la violencia de genero (FEMMINOR)”. IPs: Dra. Eva Zafra i Dra. Laura Roman. 20 

acadèmics/ques de 4 universitats. Hi participen també el Dr. Víctor Merino, la Dra. Neus Oliveras i la Dra. Núria 

Torres, en l’equip investigador. I en l’equip de treball, la Sra. Clara Esteve Jordà. 



Memòria d’activitat 2020 

51 

El CEDAT ha presentat un projecte en la convocatòria de la Unió Europea en el marc de l’Instrument Europeu per la Democràcia 

i els drets humans titulat: “Promovent el compromís de les empreses en la protecció de les persones defensores del medi 

ambient a Colòmbia i Mèxic” amb col.laboració amb Peacetartup Foundation, de Colòmbia i l’associació Servicios y Asesoría 

para la Paz (Serapaz) a Mèxic. No ha estat seleccionat.  

El CEDAT ha presentat un projecte presentat en el marc de la Convocatòria Pandèmies 2020 de la Generalitat titulat: “Anàlisi 

de l’impacte de variables mediambientals i socioeconòmiques sobre la prevalença de la COVID-19 a Catalunya i 

desenvolupament d’Estratègies Preventives de la vulnerabilitat del sistema sanitari davant futures pandèmies en el context del 

canvi climàtic”. No ha estat seleccionat. 

El grup de recerca “Territori, ciutadania i sostenibilitat” va presentar un projecte a les Ayudas Fundación BBVA a Equipo de 

investigación Científica SARS Cov..2 y Covid.19. El projecte es titula: “Crisis sociosanitaria y respuestas jurídicas en el marco 

de la emergencia climática: el derecho de alarma, el derecho de la reactivación económica y el derecho de la sostenibilidad 

ambiental. Aplicación y reformas legales a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. L’investigador principal és el Dr. 

Pigrau. En el projecte hi haurien participat 55 investigadors de 16 universitats  i centres de recerca diferents. No ha estat 

seleccionat.  

 
2.2. Participació en Jornades i Congressos  

Ascencio Serrato, S., ponència “La mitigación y adaptación al cambio climático en México desde una perspectiva de género”, Quinto 
Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario: Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo, Universidad Virtual 
de Michoacán, en línea, novembre 2020.  

Ascencio Serrato,S., ponència “Derecho del cambio climático”, Taller organizado por Círculo de Estudios Jurídico 
Multidisciplinario, en línia, Tempus Perú, decembre 2020.  

Borràs Pentinat, S., ponència “Nous desafiaments en materia de protecció internacional: les migracions forçades per motius  
ambientals”, 8 edició Curs d'asil, immigració i drets humans de la CCAR,16 gener 2020.  

Borràs Pentinat, S., ponència “Cambio climático y personas desplazadas: El aumento de desastres naturales continuarà 
forzando desplazamientos”, Personas desplazadas: Un desafío social y para la salud pública, Universitat Pompeu Fabra, 
Campus Mar, 17 de gener 2020. 
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Borràs Pentinat, S., ponència “La justicia climàtica: realitats i responsabilitats”, Setè Congrés d'energia de Catalunya, 14 i 15 
de febrer 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “Refugiados climáticos y justicia climática”, Asociación de Estudiantes por el Medio Ambiente de  
la Universidad Pompeu Fabra (AEMA UPF), 19 de febrer 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “Climate Change and migration”, Conferencia Doing Good, Doing Well, IESE Business School, 
Campus Norte (Barcelona), 2 març 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “Migració climàtica: una realitat invisibilitzada”, Jornades Visions d'un món desigual 2020, 
Aquestes Jornades s’organitzen de forma conjunta entre les universitats de Girona (UdG), Lleida (UdL), Tarragona (URV) i 
Pompeu Fabra (UPF). 

Borràs Pentinat, S., ponència “Constitución y recursos naturales ¿un nuevo entendimiento entre humanidad y los elementos de 
la naturaleza?” ciclo de seminarios: ¿desafíos globales para la democracia en la nueva constitución: medio ambiente y derechos 
humanos, protección constitucional del medio ambiente, Universidad de Chile, 26, 27, 28 d’octubre 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “Covid-19 y los impactos ambientales”, Especialización en Derecho Público de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga UNAB Colombia, 13 novembre 2020. 

Borràs Pentinat.S., presentació ponència de la Sra. Esther Pozo Vera, de la Comisión Europea “Migraciones, degradación 
ambiental y desplazamientos inducidos por el cambio climático: Cual es el enfoque que da la “UE”, organitzat per la Càtedra 
Jean Monet de Dret Ambiental de la UE de la UB, en la que també participa al CEDAT, a través d’alguns dels seus investigadors. 

Borràs Pentinat, S., ponència “El papel del derecho ante la emergencia climática: desafios y transformaciones”, Webinar CEDAT 
URV, 8 juny 2020.  

Borràs Pentinat, S., ponència “Dialogos de Saberes”, organizado por Planeta Paz i GIDCA, Universidad Nacional de Bogotà 
UNAL Colombia, 30 juny 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “Derechos humanos, justicia ambiental y cambio climático”, Seminari El dret de la UE davant 
l'emergència climàtica", Universitat de Barcelona, Catedra Jean Monnet, 11 de juny 2020. 

Borràs Pentinat, S., conferència “La emergencia climática en tiempos de la COVID-19: implicaciones ambientales y humanas”, 
Desafios do Direito Atual diante da COVID-19, o Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Negocial da Universidade 
Estadual de Londrina/Paraná/Brasil, 12 i 13 de juny 2020. 
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Borràs Pentinat, S., ponència “El refugiado ambiental: una realidad invisibilizada”, Seminario: Ambiente y Sociedad, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, 19 de juny 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència, “Método reflexivo, pensamiento crítico e impacto social de la investigación”, Novos Olhares na 
Metodologia Cientifica, Universidade de Marilia (Brasil), 17 juny 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “Conversatorio sobre defensores ambientales”. Docentes y estudiantes de las Clínicas Jurídicas  
Ambientales integrantes de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales. Carlos de Miguel CEPAL, Webinar simultani per: Lima, 
Bogotá, México, Quito, Santiago de Chile, Manaos i Sao Paulo, 18 de juny 2020.  

Borràs Pentinat, S., ponència “Derecho ambiental y el enfoque del cambio climático” Jornadas de derecho ambiental 2020, 
Universidad Espíritu Santo, Equador, 21 de juliol 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “La Pandemia desnuda la crisis ambiental”, Planeta Paz, Sectores Sociales Populares para la 
Paz en Colombia y el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales – GIDCA de la Universidad Nacional de 
Colombia, 30 juliol. 

Borràs Pentinat, S., ponència “A proteção internacional e os desafios aos migrantes ecológicos”, São Paulo, Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, 26 agost 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “El cuidado de la vida. Las personas en movimiento forzado en tiempos de emergencias 
ecosociales”, Foro Transiciones, 3 decembre 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “Justicia climática”, Mañana 2020. Barrabés, IFEMA con el apoyo institucional de ENISA, 18 
novembre 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponencia “La acción climática colectiva en la Unión Europea”, I Congreso italo-español sobre la lucha en 
clave judicial frente al cambio climático, 19 novembre 2020. 

Borràs Pentinat, S., ponència “Vulnerabilidades cruzadas e direitos humanos: erosões e lutas por direitos”, Congreso 
Internacional de direitos humanos, Faculdade CESUSC, 29 d’octubre 2020. 

Campins Eritja. M., col.loqui “Valors i diferències culturals a Europa: donant contingut a la identitat europea”, organitzat pel 
Consell Català del Moviment Europeu (round table) Palau Macaya, Barcelona, 20 de gener 2020.  
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Campins Eritja, M., col.loqui annuel de la Société Française pour le Droit de l’Environnement: Urgence écologique: quelles 
urgences pour le droit ?, organitzat per L’Institut de l’Ouest Droit et Europe (IODE UMR 6262 CNRS), Université de Rennes, 
France, gener a juliol 2020. 

Campins Eritja, M., conferència on-line 20th International Wildlife Law Conference (IWLC-20), organized by the Institute for 
Biodiversity Law and Policy de Stetson University (Florida, USA) (keyspeaker conference: “ITLOS’ judicial interpretation of the 
precautionary principle within the framework of the UNCLOS”), Tampa, Florida 1-2 abril 2020. 

Campins Eritja, M., Master of Political Ecology, Degrowth and Environmental Justice, ICTA-UAB lecture: “EU Environmental 
Law Disputes and Juridial remedies”, Universitat Autònoma de Barcelona, Juny 2020. 

Casado Casado, L., ponència “El recurs de cassació autonòmica”, en el marc de l’Aula Contenciosa Administrativa Local Juli 
Gens i Rivalt, a les Jornades d’estudi “Els recursos contenciosos administratius a debat”, organitzades per la Càtedra d’Estudis 
Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín de la Universitat Rovira i Virgili, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus i la Fundació 
Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb la Facultat de Ciències Jurídiques i el Departament de Dret Públic de la 
Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, realitzades a Tarragona, els dies 21 i 28 de febrer 2020. 

Casado Casado, L., ponència “L’abast de la potestat normativa local en matèria ambiental a la llum de la jurisprudència del 
Tribunal Suprem”, a la 32ª edició del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya i realitzat 
en modalitat virtual, Barcelona, 19 de juny 2020. 

Casado Casado,L., moderadora de la taula rodona “Els reptes de la potestat normativa ambiental local”, a la segona sessió, La 
potestat normativa local en matèria ambiental, de les IV 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, 
realitzades el 3 i 10 de desembre de 2020, en modalitat virtual, Sessió realitzada el dia 3 de desembre 2020. 

Casado Casado, L., ponència “La desprotección de los recurrentes frente a las infracciones procesales en el ámbito 
contencioso-administrativo” (al Cicle de Seminaris sobre Justícia Administrativa, organitzats pel Centro de Investigación sobre 
Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid (CIJA-UAM)), modalitat virtual, realitzada el dia 11 de desembre 
2020.  
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De la Varga Pastor, A., ponència “Las leyes de cambio climático de Cataluña y Baleares”, en el Seminario Cambio Climático, 
organitzat en l’àmbit del  Máster Derecho Urbanístico de la Universidad de La Laguna, celebrat a Tenerife, 19-21 de febrer 
2020. 

De la Varga Pastor, A., ponència “Los entes locales y la prevención y gestión de los residuos domésticos en el contexto de la 
economía circular y la crisis climática”, Seminario de derecho local, curs 2019-2020, dirigit per Antonio Embid Irujo, Universidad 
de Zaragoza, virtual, 12 de març 2020. 

De la Varga Pastor, A., ponència “La economía circular en la legislación de Catalunya” al  Seminario Internacional de Derecho 
y Economía Circular en la Universidad de La Rioja, Proyecto de investigación RTI2018-097216-B-I00 El Derecho Español ante 
los Retos Inminentes de la Economía Circular (DERIEC); finançat por el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad de la Agencia Estatal de Investigación, investigadors principals Dres. René Javier Santamaría Arinas y Mariola Urrea 
Corres. 

De la Varga Pastor, A.. ponència “L’economia circular dels residus, l’impacte de la covid-19” en la jornada L’impacte de la covid-
19 en la generació i gestió de residus a Andorra i Catalunya (en línea), Universitat Europea de Andorra, 29 de setembre 2020. 

De la Varga Pastor, A.,. ponència “La potestat normativa local en matèria de residus: el repte de l’economia circular en el context 
de la crisi climàtica”, XI Fòrum d’actualització en Dret Local, Seminari de Dret local Manuel Ballbé Mallol, IV Jornades de Medi 
ambient i ens locals (I). La potestat normativa local en materia ambiental, 3 de decembre 2020. 

De la Varga Pastor, A., ponència “Los retos jurídicos del cambio climático”, Universitat Jaume I (Castelló), 17 de novembre 
2020.  

Fajardo del Castilo, T., ponència “Environmental Rule of Law and Environmental Crime”, Seminar on The protection of the 
environment through criminal law of the Jean Monnet Chair on European Union Environmental Law, conferencies de la Càtedra 
Jean Monnet de Dret ambiental de la UE de la Universitat de Barcelona, 24 de febrer 2020. 

Fajardo del Castillo, T., “EU Waste Legislation and Protection of the Environment Through Criminal Law-Focus on combating 
waste crime”, Workshop for Judges and Prosecutors, ERA, Academy of European, Law, Triers, Alemania, 9-10 de març 2020. 

Fauth, G., ponència “Ciudad standard y agendas urbanas posibles: derechos en riesgo en un contexto de austeridad”, IV 
Congreso ISUF-H, Barcelona, Universitat Politécnica de Barcelona, 28-30 de setembre 2020. 
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Fauth G., organització i participació V Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC): Gender and 
environmental law. Challenges and opportunities for promoting the role of gender in environmental justice, 25 i 26 de juny 2020. 

Felipe Pérez, B., “Una aproximación multidisciplinar a las migraciones climáticas”, III Congreso Internacional Políticas Públicas 
en defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género: Migraciones y Derechos Humanos, Universidad de Salamanca, 17 de 
juliol 2020. 

Felipe Pérez, B., “Migración y cambio climático”, Congreso Refugio y Migraciones Humanas ¿Tragedia u Oportunidad? 
Universidad de Valladolid, 27 de febrer 2020. 

Fernández Pons, X., presentació: “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la Organización Mundial del Comercio 
y otros acuerdos comerciales Internacionales”, seminari: Biodiversidad y Derecho internacional: algunos retos para el post-
2020, organització: Jean Monnet Chair on European Union Environmental Law (Universitat de Barcelona), 17 de desembre 
2020.  

Fuentes Gaso, J.R., ponència “El desafio del patrimonio cultural en las Smart cities en el Estado español”, II Congresso Global 
de Direitos Humanos: A defensa de Democracia e do Estado Constitucional, Lamego, Portugal, 15-18 de gener 2020.  

Galiana Saura, A., comunicació “El cohousing como modelo de vivienda colaborativa: riesgos derivados de la determinación de 
los espacios y los usos y el carácter dogmático del propósito”, Congreso Internacional de Alojamiento colaborativo, Universidad 
de Almería, 21 i 22 de novembre 2020. 

Gifreu Font, J., conferència “Derecho a la ciudad y derechos en la ciudad”, XV Congreso de la Asociación Española de 
Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), organitzat per la Universitat de les Illes Balears, Ibiza, 7 de febrer 2020. 

Gifreu Font, J., conferència “La actuación y planificación de la Agencia de la Vivienda de Cataluña: las personas, en el centro 
de la política de vivienda”, II edición del Postgrado en Políticas de Vivienda, Escola Sert (Col.legi d’Arquitectes de Catalunya). 
Barcelona, 13 de febrer 2020. 

Gifreu Font, J., conferència “La atención a las persones en situación de emergencia habitacional”, Jornada Nuevos paradigmas 
en materia de vivienda: el Decreto 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, organitzat per ACM i 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Barcelona, 2 de març 2020. 

Gifreu Font, J., conferència “La situación actual del acceso a la vivienda. Posibles soluciones”, 4a edició del Máster Universitario 
en Urbanismo y Estudios Territoriales, organitzat per la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Instituto 
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Nacional de Administración Pública (INAP), on-line, 26 de març 2020. 

Gifreu Font, J., conferència “La garantía del derecho a la vivienda en tiempos de crisis: de la emergencia al coronavirus”, 
Seminario de Derecho Local, FMC, 15 de març 2020. 

Gifreu Font, J., conferència “Urbanismo y políticas de vivienda”, Profundización en Derecho Urbanístico, Máster Universitario 
en Abogacía, UPF, 14 de març 2020. 

Gifreu Font, J., conferència “La complejidad de la ciudad: ciudades inteligentes y ciudades humanas”, webinar: Hacia donde va 
nuestro urbanismo, APLU (Xunta de Galicia), Wolters Kluwer y Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 3 de juny 2020. 

Jaria Manzano, J., moderador i relator del panel “Libertad económica y protección constitucional del medio ambiente” cicle de 
seminaris: Desafíos globales para la democracia en la nueva constitución: medio ambiente y derechos humanos. Protección 
constitucional del medio ambiente, organitzat per la Univesidad de Chile, 26-28 d’octubre 2020. 

Jaria Manzano, J., conferència “Transición energética y cambio climático: experiencias normativas recientes en las 
comunidades autónomas en España”, sessió: La Regulación Subnacional del Cambio Climático: la experiencia de España y 
América Latina, Jornadas: Una Ley de Cambio Climático, Universidad Nacional del  Litoral, Santa Fe, Argentina, en las que 
tomó parte, 2 de novembre 2020. 

Jaria Manzano, J., ponència webinar “El papel del Derecho ante la emergencia climática: desafíos y Transformaciones”, Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 8 de juny 2020.  

Jaria Manzano, J., “Proceso constituyente, constitución formal y transición geólogica”, webinar Hacia una Constitución 
ecológica: Principios constitucionales ambientales, FIMA, organització no governamental a Chile, 30 de juliol 2020. 

Jordà Fernández, A., ponència “La Mancomunidad de Cataluña y las diputaciones provinciales catalanas (1914-1925): Un 
modelo de organización administrativa supraprovincial”, Congreso Internacional: Nuevos modelos de organización territorial y 
de gobernanza política en Europa, Universidad Miguel Hernández, Generalitat Valenciana, 17 de novembre 2020. 

Médici Colombo, G., ponència: “El papel del derecho ante la emergencia climática: desafíos y transformaciones”, webinar 
CEDAT, Universitat Rovira i Virgili, juny 2020. 

Médici Colombo,G., seminari webinar presentació del llibre Cuaderno de Derecho Ambiental "La tutela Judicial frente al daño 
ambiental colectivo: radiografía del acceso a la justicia ambiental en Argentina y España" amb la participació i exposició de 
l’autor Gastón Medici Colombo, 27 de juny de 2020.  



Memòria d’activitat 2020 

58 

Merino Sancho, V., ponència “La protección de los derechos LGTB en los organismos regionales de derechos humanos. 
Especial mención al asilo”, Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 2020. 

Merino Sancho, V., ponència “Vulnerabilidad y asilo”, Facultad de Derecho, Universidad de Deusto, Bilbao, 2020.  

Merino Sancho, V., ponència “Identidades LGTBI migrantes: disidencias y esteriotipos en el asilo”, Instituto Internacional de 
Sociologia Jurídica, Oñati, 2020.  

Merino Sancho,V. ponència “Asilo y género. Una tensión a resolver”, València, 2020. 

Merino Sancho,V, ponència “Violencia de género y pandemia. Una mirada desde España”, Instituto de Estudios 
Latinoamericanos Freie Univertat de Berlín, Berlín, 2020.  

Nogueira López, A., ponència “Is circular economy compatible with strong market rules and competition law?”, International 
Conference on Innovation and Circular Economy, Universidade de Santiago de Compostela, 26-27 de març 2020. 

Nogueira López, A., ponència “La adecuación de nuestro Derecho público para combatir una pandemia global”, Seminario: El 
Derecho público ante la crisis del COVID-19, Universitat de Valencia, 14 d’abril 2020. 

Nogueira López, A., ponència “Derechos fundamentales y covid-19”, Jornadas (online): Derechos fundamentales en los 
escenarios posteriores al Estado de alarma, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 7-8 de juliol 2020.  

Nogueira López, A., ponència “Regulació dels usos institucionals i administratius de les llengües oficials en les administracions 
públiques: present i futur”, Jornada sobre la regulació dels usos lingüístics en les administracions publiques, Palma de Mallorca, 
18 de setembre 2020. 

Nogueira López, A., ponència “La nueva Estrategia Española de Economía Circular”, I Seminario Internacional Derecho y 
Economía Circular, Universidad de La Rioja, 29 i 30 de setembre 2020. 

Nogueira López, A., ponència “Los derechos lingüísticos en el Estado autonómico”, Webinar: Full de ruta per al 
desenvolupament estatutari valencià (TSPUNI/2020/46/6), Facultat de Dret de la Universitat de València, 1 i 2 d’octubre 2020. 

Nogueira López, A., ponència “Aprender, competir, solapar o colaborar. La gestión administrativa del COVID-19 en un estado 
plurinivel”, VII Jornadas de Desarrollo Estatutario: El Estado autonómico ante la crisis del COVID-19, online, 19 i 21 d’octubre 
2020. 
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Nogueira López, A., ponència “La Estrategia nacional española de economía circular”, III Simposio transición energética y 
responsabilidad social: avanzando en la economía circular, Universidad de Valencia, 14 d’octubre 2020. 

Nogueira López, A., ponència “Efectividad de los instrumentos jurídicos de protección ambiental en el derecho español”, 
Seminario Internacional sobre la efectividad de la protección ambiental a través del Derecho Público. Análisis comparativo 
España y República Dominicana, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Tribunal Constitucional de la República 
Dominicana, 10 i 11 de novembre 2020. 

Nogueira López, A., ponència "Servicio público, burocratización y cultura de servicio a la ciudadanía", Seminario Realidad y 
retos de los Servicios públicos (tambien en los tiempos de la covid), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-Cátedra 
UB-Ccies de regulación de los servicios públicos (Carsep), en línea, 26 i 27 de novembre 2020. 

Pigrau Solé, A., participació “El proceso hacia un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos”, V Foro Regional 
sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe (virtual): La conducta empresarial responsable en tiempos 
difíciles: Convirtiendo los desafíos en oportunidades, 9 de setembre 2020. 

Pigrau Solé, A., participació Webinar “Situación de Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza en el Perú”, Organitzat 
per la Oficina de Hivos en Ecuador, en el marco del Programa Todos los Ojos en la Amazonía, 11 de setembre 2020. 

Pigrau Solé, A., moderador “Las personas defensoras del medio ambiente en un contexto de crisis ecológica y social”, 
Defenders: las Personas Defensoras del Medio Ambiente, coorganitzat per: Defenders-Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 

Tarragona (CEDAT) Universitat Rovira i Virgili (URV), Palau Macaya, Barcelona, 23 de setembre 2020. 

Pigrau Solé, A., participació Curso de Actualización Jurídica 2020/2021, “Empresas y Derechos Humanos: el lado oscuro del 
Derecho Internacional”, Facultad de Derecho del Campus de Ourense (Universidad de Vigo),13 de novembre 2020. 

Pigrau Solé, A., participació Curs sobre l'impacte exterior de la contractació pública, “Impactes i opcions de millora en sectors 
concrets (III): sector tèxtil”, Escola d’Administració Pública de Catalunya, 19 de novembre 2020. 

Pigrau Solé, A., participació I Congreso italo-español sobre la lucha en clave judicial frente al cambio climático, “Emisiones de gases 
de efecto invernadero y responsabilidad internacional del estado. Reflexiones preliminares”, Universitat Jaume I, 19-20 de noviembre 
2020. 
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Pressicce, L., taula rodona al Seminari Fòrum d’actualització en Dret Local IV Jornades de Medi Ambient i Ens Locals (II) Governs 
locals i canvi climàtic, ponència “Ayuntamientos para el impulso del autoconsumo eléctrico doméstico de titularidad privada”, La 
Pobla de Mafumet, 10 de desembre 2020.  

Ruíz de Apodaca, A., ponència: “Ciudades y cambio climático”, 3ª Jornadas de Investigación en Derecho, Universidad de 
Mendoza, Argentina, 25 de novembre 2020. 

Ruíz de Apodaca, A., ponència “Sistema europeo y corrupción”, Maestría en anticorrupción de la Universidad Panamericana, 
México DF, 31 d’octubre i 7 de novembre 2020. 

Ruiz de Apodaca, A., ponència “Modos de gestión del servicio público de saneamiento y depuración: consideraciones jurídicas”, 
Retos actuales del saneamiento de aguas residuales. Derivadas jurídicas, económicas y territoriales, Universidad de Zaragoza, 
29-30 d’octubre 2020.  

Ruíz de Apodaca, A., ponència “La intervención administrativa en España sobre actividades extractivas: autorizaciones y 
evaluación ambiental”, 1er Ciclo Internacional de Conferencias sobre Derecho de Minería y Medio Ambiente, Universidad San 
Ignacio de Loyola, Lima, Perú, 27 d’octubre 2020. 

Ruíz de Apodaca, A., ponència “Legislación autonómica y economía circular”, III Simposio sobre Economía social, Universidad 
de Valencia, 14 d’octubre 2020. 

Ruíz de Apodaca, A.,  ponència “La economía circular en la legislación de Navarra”, Seminario Internacional Derecho y 
Economía Circular, Universidad de La Rioja, 29-30 de setembre 2020. 

Ruíz de Apodaca, A., ponència “El acceso a la justicia en España a la luz del Convenio de Aarhus: reflexiones para la aplicac ión 
del Convenio de Escazú”, Jornadas del Instituto de Agua y Ambiente, Universidad de Mendoza, 28 setembre de 2020. 

Ruíz de Apodaca, A., ponència “La pandemia y sus efectos sobre la protección jurídica del medio ambiente”, Jornadas de 
Ciencias Económicas, Investigación y Vinculación, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 7-9 de setembre 2020. 

Ruíz de Apodaca, A., ponència “Los retos más importantes en el acceso a la justicia ambiental en España”, Seminario sobre el 
acceso a la justicia como mecanismo para garantizar la aplicación del Derecho ambiental: situación actual en Europa y en 
EEUU, Universidad de Barcelona, Barcelona, 17 de juliol 2020. 

Ruíz de Apodaca, A., ponència “La pandemia y sus efectos sobre el futuro del a protección ambiental”, II Seminario 
Interdisciplinario Ciudades Sostenibles, vínculo entre agua y residuos, Universidad de Mendoza, Argentina, 5 de juny 2020. 
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Ruíz de Apodaca, A., ponència “Planes energéticos y evaluación ambiental estratégica”, Master de Derecho de la energía. Club 
Español de la Energía, Madrid, 30 d’abril 2020. 

Ruíz de Apodaca, A., ponència “Las exigencias a los nuevos planes urbanísticos derivadas del cambio climático y la necesaria 
implementación medidas de mitigación y adaptación”, Congreso anual de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo (AEPDA), Ibiza, 7-8 de febrer 2020. 

Torres Rosell, N., webinar “EL abordaje jurídico penal de la trata de seres humanos: trata para explotación laboral”, Trata de 
Seres humanos: aproximación comparada y espanyola, Universitat de Lleida, 26 de novembre 2020. 

Torres Rosell,N., N., Villacampa C.,”Human trafficking and Forced marriage”, The Criminology Consortium: First Annual 
Meeting, 18-20 de novembre 2020. 

Torres Rosell, N., N., Villacampa C., “Forced marriage as a form of human trafficking”, European Society of Criminology, 20th 
Annual COnference of the ESC, online Edition, 10-11 de setembre 2020.  

Villavicencio Calzadilla, P., presentació oral “Ecological Approaches to Participation in the Anthropocene”, Sustainability 
Through Participation? – Legal Perspectives, online, Trier University, Berlin, Alemania, 4 de desembre 2020. 
 
2.3. Seminaris de recerca – congressos 
 
Durant l’any 2020, s’han organitzat els següents seminaris de recerca:   
 

- El día 5 de febrer es va impartir el Seminari titulat “La recentralización de competencias en materia de protección del medio 

ambiente en Italia: evolución y tendencias recientes", Impartit per Dra. Mariachiara Alberton, Senior Researcher, Institute for 

Comparative Federalism, Eurac Research, Bolzano, Italia.  

- El dia 8 de juny, amb motiu del Dia del Mediambient, es va impartir el Webinar CEDAT col.loqui online “EL paper del derecho 

ante la emergencia climática: desafíos y transformaciones”. Els ponents que hi van participar són: El Dr. Antoni Pigrau, degà 

de la Facultat de Ciències Jurídiques i director del CEDAT, la Dra. Susana Borràs, professora Agregada de Dret Internacional 

Públic i Relacions Internacionals i membre del CEDAT, el Dr. Jordi Jaria Manzano, professor Agregat de Dret Constitucional i 

membre del CEDAT, el Dr. Endrius Cocciolo, professor Agregat de Dret Administratiu i membre del CEDAT i el Sr. Gastón 

Médici, becari  predoctoral COFUND. El seminari estava organitzat en el marc del projecte CONCLIMA (DER2016-80011-P).  
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- Els dies 15 i 16 de juny estava prevista la celebració del Segon Congrés Català de Dret Ambiental “Acció climàtica i transició 

energètica” a Tarragona. Malauradament, a causa de la crisi del COVID-19 i les enormes incerteses, el Comitè organitzador de 

comú acord amb la Generalitat de Catalunya, i després de valorar la situació i les alternatives, van decidir suspendre’l.  
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- Els dies 25 i 26 de juny es va impartir el V Tarragona International Environmental Colloquium (TIEC) “Gender and 

environmental law. Challenges and opportunities for promoting the role of gender in environmental justice”. Aquesta trobada 

virtual la va organitzar el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) conjuntament amb L’Associació 

d’Estudiants de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT). Té com a objectiu generar i socialitzar coneixement en el camp de la 

legislació ambiental i s’ha convertit en un punt de referència d’aquesta disciplina a Espanya i Europa. Hi van participar un 

centenar de persones de tot el món . A la trobada hi van participar experts internacionals que van protagonitzar les ponències 

centrals. Experts com Karen Morrow, professora de Dret Ambiental de la Universitat de Swansea, qui va parlar sobre el gènere 

i la necessitat d'escoltar i tenir en compte la visió de la governança ambiental global basada en la sostenibilitat; Amanda B.M. 

Fadigas, professora de Dret Ambiental a la Universitat de Girona i a la UOC, qui va explicar l'emergència climàtica des d'un 

enfocament de gènere; i Lina Muñoz, professora en Dret Ambiental a la Universitat del Rosario (Bogotà), qui va fer una ponència 

sobre el paper de les dones defensores del medi ambient a l'Amèrica Llatina. 

- El dia 29 de juny es va dur a terme la presentació del Quadern de dret 

ambiental: “La tutela judicial frente al daño ambiental colectivo: la radiografia 

del acceso a la justícia ambiental en Argentina y España” amb la participació 

i exposició de l’autor Gastón Médici Colombo. La presentació va anar a 

càrrec de la Dra. Àngels Galiana Saura. L’autor del llibre i investigador 

predoctoral del CEDAT va compartir-hi, a través d’un seminari webinar, les 

principals troballes, reflexions i conclusions de la seva recerca. Durant la 

presentació, l'autor va realitzar una anàlisi comparativa entre la normativa 

espanyola i argentina partint de la premissa: la inadequació de les normes 

processals afecta no només a l'accés a la jurisdicció sinó també a la mateixa 

justícia ambiental, considerada des d'una visió multidimensional (Schlosberg, 

2009). Amb aquesta comesa, va repassar la normativa supranacional 

dedicada al dret d'accés a la justícia ambiental, incloent l'Acord de Escazú. 

Finalment, l'autor va concloure la seva exposició amb consideracions 

crítiques i propostes de modificació legislativa, les que entén necessàries per 

a una adequada tutela de l'ambient, i dels interessos difusos en general, en 

un context de conflictivitat global creixent.  
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- El dia 17 de juliol es va impartir el seminari: “L’accés a la justícia com a mecanisme per garantir l’aplicació del dret ambiental: 

situació actual a Europa i als Estats Units d’Amèrica”. La Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE, amb la col·laboració 

del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), la Clínica Jurídica ambiental del programa "dret al Dret" de la 

Facultat de Dret de la UB i la Secció de Dret ambiental de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, organitza la seva 

Conferència final. 

  

- El dia 23 de setembre es va celebrar el fòrum inicial de reflexió del cicle de tallers: 

"Defenders: les persones defensores del medi ambient". Aquest acte, que va tenir lloc 

al Palau Macaya (Barcelona), va ser co-organitzat per la Obra Social "La Caixa" i el 

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT-URV) i moderat pel Degà 

de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, el Dr. Antoni Pigrau Solé. Va comptar 

amb la participació de diversos ponents que van visibilitzar la situació de les persones 

defensores del medi ambient i els diferents mecanismes de protecció alternatius que 

existeixen. En concret, van participar representants del Programa Català de Protecció 

de Persones Defensores del Drets Humans (Miguel Pajares), Brigades Internacionals 

de Pau de Catalunya (Alberto Guerrero) i International Action for Peace (Laura 

Lorenzi), els quals van aportar la seva expertesa i experiència en aquest 

camp. Finalment, va intervenir la Sra. Milena María Florez, defensora del medi 

ambient a Colòmbia, la qual va acabar de donar visibilitat a la precària situació 

mediàtica i social i la manca de seguretat que han de fer front les persones defensores 

dels recursos naturals i del medi ambient arreu del món.  

- El 29 de setembre es va celebrar la Jornada: “L’impacte de la COVID 19 en la generació i la gestió de residus a Andorra i 

Catalunya” (on-line). L’objectiu de la jornada va ser posar en comú la problemàtica en la producció i gestió de residus que es 

generen amb la pandèmia, i que malauradament es preveu llarga, i cercar les solucions adients i més sostenibles per a 

l'adequada gestió i tractament del volum de mascaretes, eixugamans i tovallons d'un sol ús, guants i també els gots, tasses, 

plats d'un sol ús. Certament, aquesta situació, a més d'incidir d'una manera directa en la gestió pròpia de residus, també 

interfereix en avançar cap a l'economia circular. Sens dubte, la participació de diferents administracions, entitats acadèmiques 

i professionals permet que la problemàtica que es planteja pugui tractar-se de manera transversal. La Jornada va ser 

organitzada per la Universitat Europea d’Andorra i el CEDAT va col.laborar-hi.  
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- Els dies 27,28 i 29 d’octubre es van celebrar el cicle de seminaris: “Desafíos globales para la democràcia en la nueva 

constitución: medio ambiente y derechos humanos” (on-line). Hi van participar membres del CEDAT. 

- Els dies 3 i 10 de desembre es van celebrar les “IV 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 (On-

line). Hi van participar diversos membres del CEDAT.  

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

Borràs Pentinat, S., (coord.) La defensa de la tierra y de los territorios en tiempos de acaparamientos verdes. Un análisis del 
caso colombiano, Tirant lo Blanch, 2020. 
 

2.4.2. Capítols de llibre 
 
Álvarez Carreño, S.M., Soro Mateo, B., Pérez de los Cobos, E., “Región de Murcia: otra nueva y decepcionante vuelta de 
tuerca normativa en el proceso de degradación del Mar Menor: el Decreto-Ley 2/2019”, Observatorio de Políticas 

Ambientales 2020, CIEMAT, Madrid, 2020.  

 
Álvarez Carreño, S., M., “A la sombra de la pandemia: la crisis climática como telón de fondo de las transformaciones actuales 
del Derecho ambiental”, en Torre-Schaub, M., Soro Mateo, B. (dirs.), Litigios climáticos y justicia: luces y sombras, Laborum, 
Murcia, 2020. 
 



Memòria d’activitat 2020 

66 

Álvarez Carreño, S., M.,  “Los riesgos de regresión ambiental en la era Covid19. Un estudio de caso en la Región de Murcia”, 
en Jordano Fraga, J., Soro Mateo, B., Alenza García, J. F. (dir.), Vulnerabilidad Ambiental y Vulnerabilidad Climática en tiempos 
de emergencia, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2020. 
 

Álvarez Carreño, S. M., Ortuño Molina, J., Ríos Guardiola, M. G., “Las Administraciones Públicas y la Constitución”, en Garcia 
Costa, F., González García. I. (dirs.), Olimpiada Constitucional. La enseñanza de la Constitución en la Educación Secundaria 
en tiempos de crisis y reformas constitucionales, Tirant lo Blanch, 2020. 

 
Álvarez Carreño, S. M., “L’urgence d’agir contre la crise climatique: leçons tirées”, en Torre-Schaub, M. (dir.), Droit et 
changement climatique. Regards croisés à l'interdisciplinaire, Mare et Martin, Paris, 2020. 
 
Álvarez Carreño, S. M., “Instrumentos jurídicos transversales de tutela ambiental de la actividad minera: la evaluación de 
impacto ambiental”, en Montoya Martín, E. (dir.), Minería y Medio Ambiente en el siglo XXI, Thomson Reuters Aranzadi, 2020. 
 
Barrrat Esteve, J., “Actos personalísimos y utilización de nuevas tecnologías: a propósito del debate parlamentario”, 
Reniu Vilamala, JM., Meseguer Sánchez, JV. (dirs.), ¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un 
contexto de pandèmia, Aranzadi, 2020. 
 
Borràs Pentinat, S., Sangama, P., Villavicencio Calzadilla, P., “El derecho a la vida en tiempos de emergencias ecosociales: 
una reflexión sobre su re-conceptualización desde un enfoque biocéntrico”, Fuentes i Gasó, J.R., Jaria Manzano, J., Merino 
Sancho, V., Villavicencio Calzadilla, P. (eds.) El impacto social de la Covid-19. Una visión desde el Derecho, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2020. 
 
Borràs Pentinat, S., “Reshaping the borders of migration in the EU”, Campins Eritja, M. (ed.), Environmental refugees, 

Routledge, 2020. 
 
Borràs Pentinat, S., “ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’aliança mundial per al desenvolupament 
sostenible”, Alcoceba, J. (coord.), Manual d'anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible: Guia d'entitats de cooperació 
i medi ambient del sud de Catalunya, Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2020. 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7773403
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=261106
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Borràs Pentinat, S., “Rights of Nature to Protect Human Rights in Times of Environmental Crisis”, VVAA, Environmental and 
Agricultural Informatics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 2020. 
 
Borràs Pentinat, S., “Acceso a recursos genéticos. Equidad en el acceso. Aprovechamiento compartido de beneficios, 
Bioprospección. Biopiratería”, VV.AA., Lecciones de Bioderecho, Dykinson, en prensa. 
Borràs Pentinat, S., “El régimen internacional, europeo y español de acceso a los recursos genéticos y participación en los 
beneficios derivados de su utilización. Especial referencia a la propiedad intelectual”, VV.AA., Lecciones de Bioderecho, 
Dykinson, en prensa. 
 
Campins Eritja, M., Pigrau Solé, A., Fernández-Pons, X., “Union européenne et droits des peuples autochtones de l'Arctique: 

terres, ressources et consentement”, Hervé-Fournerea, N.; Theriault, S. (eds.), Peuples autochtones et intégrations régionales: 

pour une durabilité repensée des ressources naturelles, de la biodiversité et des services écosystémiques, Presses 

Universitaires de Rennes, 2020. 

  

Casado Casado, L., “Actividades extractivas y espacios naturales protegidos: la Red Natura 2000”, Montoya Martín, E., (dir.), 

Fernández Scagliusi, MªA. (coord.), Minería extractiva, planificación territorial y urbanismo, Tirant lo Blanch, València, 2020. 

 

Casado Casado, L., “El acceso a la información ambiental: límites de acceso a los planes técnicos de caza y a los expedientes 

sancionadores vinculados a licencias ambientales”, García Álvarez, G., Jordano Fraga, J., Lozano Cutanda, B., Nogueira López, 

A. (coords.), Observatorio de Políticas Ambientales 2020, CIEMAT, Madrid, 2020. 

 

Casado Casado, L., “Algunas reflexiones sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales casi tres años después de su aprobación: 

¿un instrumento efectivo?”, Forns i Fernández, Mª V. (dir.), Anleu Hernández, C. M., Rodríguez Beas, M. (coords.), La 

protección jurídica de la atención a las personas en materia de servicios sociales. Una perspectiva interdisciplinar , Atelier, 

Barcelona, 2020. 

 

Casado Casado, L., “Restricciones en los recursos contra resoluciones procesales en el contencioso-administrativo”, Bustillo 

Bolado, R. O., Partidos políticos y control del poder público, Andavira, Santiago de Compostela, 2020. 

 

Casado Casado, L., “La protección del bienestar animal a través del ordenamiento jurídico-administrativo”, Cuerda Arnau, M.ª 
L. (dir.), Bienestar animal y derecho sancionador, Tirant lo Blanch, 2020, en premsa. 
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Casado Casado, L., Fuentes i Gasó, J R., “Los efectos de la pandemia de la Covid-19 sobre la Administración de Justicia. 

Especial referencia al ámbito contencioso-administrativo”, Fuentes i Gasó, J.R., Jaria Manzano, J., Merino Sancho, V., 

Villavicencio Calzadilla, P. (eds.) El impacto social de la Covid-19. Una visión desde el Derecho, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

2020. 

 

Casado Casado, L., “Los procedimientos de expropiación forzosa”, Fuentes i Gasó, J. R., Gifreu Font, J. (dirs.), Esquemas de 

procedimiento administrativo, 4ª edición, Tirant lo Blanch, València, 2020. 

 

Casado Casado, L., “La ejecución forzosa de los actos administrativos”, Fuentes i Gasó, J. R., Gifreu Font, J. (dirs.), Esquemas 

de procedimiento administrativo, 4ª edición, Tirant lo Blanch, València, 2020. 

 

Cocciolo, E., “Estado garante, energía y transición justa. (Re)formulación teórica y despliegue práctico”, Darnaculleta, MM., 

Esteve Pardo, J., Ibler, M., Nuevos retos del Estado garante en el sector energético, Marcial Pons, 2020. 

 

De la Varga Pastor, A., “Capítulo quinto. Las leyes de cambio climático de Catalunya y Baleares”, Hernández González, F.L., 
(dir.), El derecho ante el reto del cambio climático,  Aranzadi, 2020.  

 

De la Varga Pastor, A., “Suelo: novedades legislativas autonómicas y jurisprudencia”, García Álvarez, G., Jordano Fraga, J., 
Lozano Cutanda, B., Nogueira López, A. (coords), Observatorio de Políticas Ambientales 2020, CIEMAT, Madrid, 2020. 

 
De la Varga Pastor,A., “La incorporación de la Economía Circular en la legislación estatal de residuos a raíz de la Directiva (UE) 
2018/851”, Suplemento 102/2, junio 2020. Actas VIII Congreso Nacional de Derecho Ambiental (Vulnerabilidad ambiental), 
Congreso Homenaje a Ramón Martín Mateo,  Actualidad Jurídica Ambiental. 

 
Fajardo del Castillo, T., “El papel de la Unión Europea como potencia normativa y diplomática ante los nuevos retos 

ambientales”, Aldecoa Luzárraga, F. (dir.), A los 70 años de la Declaración Schuman. El debate ciudadano en la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, Marcial Pons, Madrid, 2020. 
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Fajardo, del Castillo, T., “Disentangling the UK from EU Environmental Agreements after Brexit: The Challenges Posed by Mixed 

Agreements and Soft Law”, en Juan Santos Vara, Ramses A. Wessel (eds.), The Routledge Handbook on the International 

Dimension of Brexit, Routledge, Londres, 2020. 

 

Fauth, G., Lunardelli Cavallazzi, R., “Práticas sociais instituintes e direito à cidade no contexto da crise”, Da Silva Antunes De 

Souza, M.C., Antinolfi Diván, G., Ureña Salcedo, J.A., Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade, X Encontro Internacional do 

Conpedi Valência– Espanha, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020. 

 

Fernández Pons, X., “The Role of the EU in the Promotion of Sustainable Development through Multilateral Trade”, Campins 
Eritja, M. (ed.), The European Union and Global Environmental Protection: Transforming Influence into Action, Routledge, 
Londres, 2020. 
 

Fuentes i Gasó, J.R., “La tutela jurídica del medio marino español: especial referencia al nuevo régimen de ordenación del 

espacio marítimo”,  Míguez Macho, L., Sanz Larruga, J. (dir.), Instrumentos jurídico-administrativos de cooperación entre 

España y Portugal en la gestión de los recursos naturales Actas Del XIII Coloquio Luso-Español De Profesores De Derecho 

Administrativo, Andavira, 2020. 

 

Fuentes i Gasó, J.R “La provisión de servicios de atención a las personas en el Estado Español en el marco del Derecho 

Europeo de la Contratación Pública”, Sousa de Vasconcelos, A. W., I Direito em Movimento: Saberes Tranformadores da 

Sociedade Contemporânea, Atena, Paraná, Brasil, 2020. 

 

Fuentes i Gasó, J.R . “El règim jurídic de la provisió de serveis d’atenció a les persones a Catalunya: el concert social després 

de les directives europees contractació pública”, Forns i Fernández, M. V. (ed.), La protección jurídica de la atención a las 

personas en materia de servicios sociales. Una perspectiva interdisciplinar, Atelier, Barcelona, 2020. 

 

Fuentes i Gasó, J.R “I diritti fondamentali nelle periferie. Una nuova cultura della pubblica amministrazione: dalla repressione 
alla prevenzione”, De Giorgi Cezzi, G; Immordino, M. (eds.), Periferie e diritti fondamentali, Editoriale scientifica, Napoli, 2020. 
 

Fuentes i Gasó, J.R., Grau Orts, A., “La dirigenza pubblica professionale in Spagna: una disciplina meramente formale e priva 
di contenuti”, Immordino, M.; Celone, C. (eds.), La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia, Editoriale scientifica, 
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Napoli, 2020. 

 

Galiana Saura, A., Rodríguez Liévano, P., “El cohousing como modelo de vivienda colaborativa: riesgos derivados de la 
determinación de los espacios y los usos y el carácter dogmático del propósito”, VV.AA., Turismo, vivienda y economía 
colaborativa, Aranzadi, Madrid, 2020.  
 
Galiana Saura, A., “Sobre la efectividad de los derechos sociales: bienestar social y justiciabilidad”, Forns i Fernández, M. V. 
(ed.), La protección jurídica de la atención a las personas en materia de servicios sociales. Una perspectiva interdisciplinar, 

Atelier, Barcelona, 2020. 
 
Gifreu Font, J., “Integridad institucional y gestión eficaz y eficiente de las políticas públicas de vivienda. Una aproximación desde 
Cataluña”, Subirana de la Cruz, S., Fortuny Cendra, M. (dirs.), Compliance en el sector público, Thomson Reuters Aranzadi, 

Cizur Menor, 2020. 
 

Gifreu Font, J., “La incorporación de las políticas de vivienda a la planificación urbanística: transversalidad, sostenibilidad, 
justicia social y enfoque territorial”, Cerdeira Pérez, J.A., Domínguez Blanco, J.M., Valenzuela Rodríguez, M.J. (coord.), 
Urbanismo: retos y oportunidades, El Consultor de los Ayuntamientos, APLU-Wolters Kluwer, Madrid, 2020. 
 
Gifreu Font, J., Bosc Mena, J., “Los instrumentos de política de suelo y vivienda en la legislación urbanística catalana”, Práctica 
urbanística, núm. 164, 2020. 
 
Gifreu Font, J., “Urban mobility in Spain: Towards a more efficient, rational and sustainable mobility model in absence of a 
national Law”, VVAA, Urban Mobility, Ed. Bruylant, en prensa. 
 
Gifreu Font, J., Alonso Ibáñez, M.R., “La transposition de la Directive 2007/60/CE en Espagne”, Alonso Ibáñez, M. R., Geniesse, 
A., Gifreu, J. et al., Les plans de gestión des risques d’inondation et le rapport de compatibilité, Études du Gridauh, 2020. 
 

Jaria Manzano, J., “Environmental Justice in EU Law and Policies: A Fundamental Challenge”, Campins Eritja, M. (ed.), The 
European Union and Global Environmental Protection. Transforming Influence into Action, Routledge, Londres, 2020. 
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Nogueira López,A., “Vulnerabilidad administrativa. Los obstáculos administrativos en el acceso a los programas de vivienda”, 
Paleo Mosquera, Gente si casa, casas sin gente, Tirant lo Blanch, 2020. 
 

Nogueira López,A., "La evaluación de impacto de género. ¿Rutina o gafas lilas?", Canals Ametller, D. (dir.), La evaluación de 
impacto normativo por razón de género. Su aplicación efectiva en las instituciones europeas y en España, CEPC, Madrid, 2020. 
 
Nogueira López,A, Puentes Cociña, B., “Galicia: la Xunta se reactiva in extremis sin abandonar la pulsión desreguladora”, García 
Álvarez, G., Jordano Fraga, J., Lozano Cutanda, B., Nogueira López, A. (coord.), Observatorio de Políticas Ambientales 2020, 
CIEMAT, Madrid, 2020. 
 
Nogueira López,A., “Entre la rutina y los signos de acción frente a la emergencia climática. Políticas especiales: valoración 
general”, García Álvarez, G., Jordano Fraga, J., Lozano Cutanda, B., Nogueira López, A. (coord.), Observatorio de Políticas 
Ambientales, CIEMAT, Madrid, 2020. 
 
Noguera, Fernández, A., “Los derechos sociales y sus garantías en las sociedades del siglo XXI”, Martín Cubas, J. (coord.), 
Constitución, política y administración: repensando la Constitución + Cuatro Décadas Después, Tirant lo Blanc, Valencia, 2020. 

 
Pallarès Serrano, A., “La instrucción del procedimiento administrativo”, Fuentes i Gasó, J.R., Gifreu i Font, J. (dir.), Esquemas 
de Procedimiento Administrativo, Tomo IX, Tirant lo blanch, Valencia, 2020. 
 
Pallarès Serrano ,A., “Los procedimientos del régimen de subvenciones”, Fuentes i Gasó, J.R., Gifreu i Font, J. (dir.), Esquemas 
de Procedimiento Administrativo, Tomo IX, Tirant lo blanch, Valencia, 2020. 
 
Pigrau Solé, A., Campins Eritja, M., Fernández Pons, X., «Union européenne et droits des peuples autochtones de l’Arctique: 
terres, ressources et consentement», Hervé-Fournereau, N., Thériault, S. (dirs.), Peuples Autochtones et Integrations 
Regionales - Pour une durabilite repensee des ressources naturelles et de biodiversite ?, Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes, 2020. 
 
Presicce, L., “Pobreza y vulnerabilidad energética. Un análisis multinivel en el marco de la Agenda Urbana de la Unión Europea”, 
Forns Fernández, M.V. (ed.), La protección jurídica de la atención a las personas en materia de Servicios sociales. Una 
perspectiva interdisciplinar, Atelier, Valencia, 2020. 
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Ruíz de Apodaca,A., “Las exigencias a los nuevos planes urbanísticos derivadas del cambio climático y la necesaria 
implementación medidas de mitigación y adaptación”, VVAA, La Ciudad del Siglo XXI. Transformaciones y Retos. Actas del XV 
Congreso anual de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, INAP, Madrid, 2020. 
 
Ruíz de Apodaca, A., “La gestión del servicio de saneamiento: modos de gestión, eficacia y problemática jurídica asociada”, 
Setuáin Mendía, B., Retos actuales del saneamiento de aguas residuales. Derivadas jurídicas, económicas y territoriales, 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2020. 
 
Ruíz de Apodaca,A., “La evaluación ambiental adecuada exigida sobre proyectos y planes con incidencia en Espacios Red 
Natura 2000”, VVAA, Libro de Actas del VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, Actualidad Jurídica Ambiental, 
núm.especial 102/2, CIEMAT, Madrid, 2020. 
 
Ruíz de Apodaca,A., “Los derechos de acceso a la información y participación en los servicios públicos del agua: abastecimiento 
y saneamiento”, en VVAA, El control de la colaboración privada en la gestión de los servicios urbanos del agua, Tirant lo Blanch, 
Madrid, 2020. 
 
Torres Rosell, N., “El Derecho penal frente a la violencia de género”, Giménez, A. (coord.), La respuesta del derecho ante la 
violencia de genero desde un enfoque multidisciplinar, Thomson Reuters, 2020. 
 
Villavicencio Calzadilla, P., “La crisis climática y los derechos de los niños y niñas", Pérez Adroher, A., López de la Vieja de la 
Torre, M.T., Hernández Martínez, E., Derechos Humanos ante los nuevos desafíos de la globalización, Editorial Dykinson, 
Madrid, 2020. 
 
2.4.3. Monografies 
 
Borràs Pentinat, S., El cuidado de la vida. Las personas en movimiento forzado en tiempos de emergencias ecosociales, 
Foro Transiciones, 2020. 

 
Jaria Manzano, J., La constitución del Antropoceno, Tirant lo Blanch, València, 2020. 
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2.4.4. Articles en revistes científiques  
 
Blasco Díaz, J.L., “Innovation policy instruments through the lens of open innovation. An analysis in the Spanish context", María 
Luisa Flor, José Luis Blasco Díaz, María Lidón Lara Ortiz, Journal of Evolutionary Studies in Business, vol. 5, núm. 1, 2020. 

 
Borras Pentinat,S., “Los derechos de la Naturaleza en Europa: hacia nuevos planteamientos transformadores de la protección 
ambiental”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 65, 2020. 
 
Casado Casado, L., Alberton Maria Chiara., “La ricentralizzazione passa per l’ambiente: due esperienze regionali europee a 
confronto. I casi italiano e spagnolo”, Le Regioni. Bimestrale di analisi giuridica e istituzionale, núm. 3, 2020. 
 
Casado Casado, L “XXIII. La evaluación de impacto ambiental de los proyectos mineros: a propósito de la articulación del plan 
de restauración con la declaración de impacto ambiental”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. especial 102/2, coordinado por 
Eva Blasco Hedo, Dedicado al Congreso Homenaje a Ramón Martín Mateo “VIII Congreso Nacional de Derecho Ambiental 
(Vulnerabilidad Ambiental)”, 2020.   
 
Casado Casado, L., “La desprotección de los recurrentes frente a las infracciones procesales en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo: ¿quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva?”, a CEF Legal. Revista Práctica de Derecho, núm. 
237, 2020. Aquest treball ha obtingut el Premio Estudios Financieros 2020, en la modalitat de Dret Constitucional i Administratiu. 
 
Casado Casado, L.,  “La igualdad de armas en el proceso contencioso-administrativo: ¿realidad efectiva o mero desiderátum?”, 
Revista General de Derecho Administrativo, núm. 55, 2020. 
 
Casado Casado, L., “Los efectos jurídicos de la omisión del trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración 
de las disposiciones administrativas de carácter general: ¿nulidad de pleno derecho de la norma aprobada?”, Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva Época, núm. 14, 2020. 
 
Casado Casado, L., “La tutela del bienestar animal en el ordenamiento jurídico-administrativo en España. Especial referencia 
a los animales de compañía”, Revista de Direito Econômico e Socioambiental, vol. 11, núm. 2, 2020. 
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Cocciolo, E., “Cambio climático en tiempos de emergencia. Las comunidades autónomas en las veredas del federalismo 
climático español”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 11, núm.1, 2020.  

 

Cocciolo, E., “Servir con honor. Cuestión moral y derecho público”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020. 

 
Cocciolo, E., Jaria Manzano,J., “Cambio climático, energía y comunidades autónomas: el impulso a la transición energética 
mediante el cierre de centrales térmicas en la Ley balear 10/2019”, Revista Jurídica de les Illes Balears, núm. 18, 2020.  
 
De la Varga Pastor, A., “La ley catalana de cambio climático tras la sentencia del Tribunal constitucional. Estudio de las 
repercusiones de la sentencia y su evolución legislativa”, Revista catalana de dret ambiental, vol. 11, núm. 1, 2020. 
 
Fallada García- Valle, J.R., “Sobre la responsabilidad (ambiental) en la tradición occidental a partir del pensamiento de 
Nietzsche y Agamben. Una crítica a la noción de 'soberanía'", Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 42, 2020. 

 
Felipe Pérez, B, Atapattu, S., Odriola, I. Y Scoot, M., “Sobre el desplazamiento por cambio climático y su regulación en el 
Derecho Internacional”, Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo, vol. 3, núm. 3, 2020.  
 
Fernández Pons, X., “La propuesta de la Unión Europea relativa a un impuesto sobre el carbono en frontera y su compatibilidad 
con las normas de la Organización Mundial del Comercio”, Revista de Educación y Derecho (número especial sobre tributación 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible), núm. 21, 2020. 
 
García Rubio, F., “La protección del paisaje urbano como fórmula de lucha contra la contaminación visual: Una nueva forma de 
actividad administrativa municipal”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. especial 102/2, coordinado por Eva Blasco Hedo, 

Dedicado al Congreso Homenaje a Ramón Martín Mateo “VIII Congreso Nacional de Derecho Ambiental (Vulnerabilidad 

Ambiental)”, 2020.   

 
Gifreu Font, J., “La vivienda, termómetro de cohesión social”, Revista Democracia y Gobierno Local, núm. 48, 2020. 
 
Gifreu Font,J., “La vivienda en tiempos del COVID-19: ¿Nuevas vulnerabilidades sociales? Del impacto social a los retos de 
futuro”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núms. 337-338, 2020. 
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Jaria Manzano,J., “La defensa de la Constitució com a relat i la crisi constitucional catalana”, Revista d’Estudis Autonòmics i 

Federals, núm. 31, 2020. 

 

Médici Colombo, G., “Presupuesto de carbono y autorización de proyectos de producción de combustibles fósiles: El caso 
‘Gloucester Resources Ltd. v. Minister for Planning’”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 11, núm. 1, 2020. 
 
Nogueira López, A., "Implementation of Natura 2000 in Spanish Forests", Zeitschrift für Europäisches Umwelt-und 
Planungsrecht (EurUP), 2020. 
 
Nogueira López, A.,, "Confinar el coronavirus: entre el viejo derecho sectorial y el derecho de excepción", El Cronista del estado 
social y democrático de Derecho, núm. 86-87, 2020. 
 
Noguera Fernández, A., “Soberanía, campos de lucha y práctivas plurales de garantia de los derechos. Respuesta sobrela 
ideologia de la soberanía”, Eunomía: Revista en cultura de la Legalidad, núm. 19, 2020. 
 
Noguera Fernández, A., “Canviar de paradigma per sortir de l’atzucac: Una estratègia per un nou cicle de l'independentisme”, 
Idees: Revista de temes contemporanis, núm. 50, 2020. 

 
Pallarès Serrano, A., “Análisis del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética: luces y sombras”, Revista 
Catalana de Dret Ambiental, vol.11, núm. 1, 2020. 
 
Pigrau Solé, A., “Mecanismos nacionales de protección de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente 
en América Latina. Especial referencia al caso de México”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. especial 102/2, coordinado por 
Eva Blasco Hedo, Dedicado al Congreso Homenaje a Ramón Martín Mateo “VIII Congreso Nacional de Derecho Ambiental 
(Vulnerabilidad Ambiental)”, 2020.   

 
Presicce, L., “Buscando instrumentos de coordinación para la gobernanza climática multinivel en España”, Actualidad Jurídica 
Ambiental, núm. 101, 2020.  
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Presicce, L., “La gobernanza multinivel del cambio climático en la Agenda Urbana de la Unión Europea”, Actualidad Jurídica 
Ambiental, núm. especial 102/2, coordinado por Eva Blasco Hedo, Dedicado al Congreso Homenaje a Ramón Martín Mateo 
“VIII Congreso Nacional de Derecho Ambiental (Vulnerabilidad Ambiental)”, 2020.  
 

Presicce, L., “Energieakkoord y Klimaatakkoord. Los acuerdos como instrumento de coordinación para las políticas 
neerlandesas de cambio climático”, Revista Catalana de Derecho Ambiental, vol. 11, núm.1, 2020.    

 
Terto Neto,U., “Bolsonaro, Populism and the Fascist Threat: The Role of Human Rights Defenders in Protecting Brazilian 
Democracy”, Kairos: A Journal of Critical Symposium, vol. 5, núm. 1, 2020.  
  
2.4.5. Altres publicacions 
 
Álvarez Carreño, S. M., “La pandemia de decretos-leyes que ponen en riesgo el medioambiente”, The Conversation, 7 de julio 

de 2020 (https://theconversation.com/es). 
 
Álvarez Carreño, S. M. (2020), Prólogo del libro Los Presupuestos Participativos Aportes y Límites para Radicalizar la 
Democracia, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2020.  
 
Álvarez Carreño, S., crónica “Política y Legislación ambiental de la Región de Murcia”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 
vol.11, núm. 1, 2020. 
      
Álvarez Carreño, S., crónica “Política y Legislación ambiental de la Región de Murcia”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 

vol.11, núm. 2, 2020. 
 
Álvarez Carreño, S., recensión del libro de Adeline Meynier “Reflexions sur les concepts en droit de l´environnement”, Revista 
Catalana de Dret Ambiental, vol.11, núm. 2, 2020. 
 
Álvarez Carreño, S., recensión libro de Christian Rojas Calderón, “Riesgo y Derecho Administrativo”, Revista de Administración 
Pública, núm. 211, 2020. 
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Borràs Pentinat, S., “L'acció humana ha causat la pandèmia”, Publicació TOTS 21. 28/12/2020 
http://diaridigital.tarragona21.com/susana-borras-urv-laccio-humana-ha-causat-la-pandemia/ 
 
Borràs Pentinat, S., Llop.R., “Los huertos sociales en la universidad: cultivando valores”, Espinet, M., Aragón, L., Valdés, L. 
(coords.), Huertos ecodidácticos El papel de las universidades en la agroecología comunitaria, Pol·len edicions sccl, 2020. 
 
Casado Casado, L., comentari jurisprudencial “Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de desembre de 2019 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, ponente: Octavio Juan Herrero Pina)”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 97, 2020. 

          
Casado Casado, L., comentari jurisprudencial “Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de desembre de 2019 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, ponente: Octavio Juan Herrero Pina)”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 97, 2020. 
 
Casado Casado, L., comentari jurisprudencial “Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 330/2019, Ponente: Rafael Fernández Valverde)”, Actualidad Jurídica 
Ambiental, núm. 105, 2020. 
 
Casado Casado, L., comentari jurisprudencial “Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 2568/2018, Ponente: Inés María Huerta Garicano)”, Actualidad Jurídica 
Ambiental, núm. 105, 2020. 
 
Casado Casado, L., comentari jurisprudencial “Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 269/2018, Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy)”, Actualidad Jurídica 
Ambiental, núm. 106, 2020. 
 
Casado Casado, L., comentari jurisprudencial “Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2020 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 3397/2019, Ponente: Rafael Fernández Valverde)”, Actualidad 
Jurídica Ambiental, núm. 106, 2020. 
 
De la Varga Pastor, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 11, núm. 1, 2020. 

 

http://diaridigital.tarragona21.com/susana-borras-urv-laccio-humana-ha-causat-la-pandemia/
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Jordà Fernández, A., “La congregació de la sang de Tarragona es fundà el mateix any que s'inicià el concili de trento (1545)”, 
475 anys la Sang, 2020. 
 
Marquès i Banqué, M., Torres Rosell, N., “Jurisprudencia penal ambiental (primer semestre 2020)”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental, vol. 11, núm. 1, 2020. 
 
Marquès i Banqué, M., Torres Rosell, N., “Jurisprudencia penal ambiental (segundo semestre 2020)”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental, vol. 11, núm. 2, 2020. 

 
Nogueira López, A., Doménech Pascual., “Fighting COVID 19 – Legal Powers and Risks: Spain”, Verfassungsblog, 2020. 
 
Pallarès Serrano, A., “Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo (primer semestre 2020)”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental, vol. 11, núm. 1, 2020. 
 
Pallarès Serrano, A.,, “Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo (segundo semestre 2020)”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental, vol. 11, núm. 2, 2020. 

 
Presicce, L., “Legislación básica de protección del medio ambiente. Primer semestre 2020”, Revista Catalana de Derecho 
Ambiental, vol. 11, núm. 1, 2020.  
 
Presicce, L., “Legislación básica de protección del medio ambiente. Segundo semestre 2020”, Revista Catalana de Derecho 
Ambiental, vol. 11, núm. 2, 2020.  
 
Vernet Llobet, J., pròleg llibre de Escribano, D., El conflicte lingüístic a Catalunya, el País Valencià i les illes Balears durant la 
Segona República (1931-1936), Lleonard Muntaner, Palma de Mallorca, 2020. 

 
2.5. Tesis doctorals 
           
Durant l’any 2020 s’ha realitzat la defensa de les següents tesis doctorals dirigides per membres del CEDAT: 
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El dia 14 de gener de 2020 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral del Sr. Mohammad Mohsen Masjedi titulada: 
Development of energy sector in Iran in light of energy trilemma, an analysis of legal and policy making challenges, dirigida pel 
Dr. Endrius Cocciolo.  
 
El dia 27 de març de 2020 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral de la Sra. Chiara Mazzanti titulada: Musei: dalla 

passione della memoria alla promozione della conoscenza, dirigida pel Dr. Josep Ramon Fuentes.  

 

El dia 15 d’abril de 2020 es va dur  a terme la defensa de la Tesi doctoral del Sr. Luciano Elias Reis titulada: O dever do estado 

brasileiro usar as licitações e as contratações públicas para a promoção da ciência, tecnologia e inovação nacional, dirigida per 

la Dra. Marina Rodríguez Beas i el  Dr. Endrius Cocciolo. 

 

El dia 10 de juny de 2020 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral del Sr. Armando Donninelli titulada: L'Unione Europea 
e la crisi dell'immigrazione nel Mediterraneo: una sfida per l'integrazione, dirigida per la Dra. Susana Borràs.  
 

El dia 14 de juliol de 2020 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral del Sr. Jerónimo Basilio Sao Mateus titulada: Sitios 

Naturales Sagrados en el Derecho Internacional: una mirada antropológica a la respuesta jurídica", dirigida per la Dra. Àngels 

Galiana Saura.  

 

El dia 26 de novembre de 2020 es va dur a a terme la defensa de la Tesi doctoral de la Sra. Paola Díaz Cordero titulada: La 

contribución del Derecho a la resolución de la problemática ambiental. Un estudio de caso sobre el desarrollo sostenible en la 

región Amazónica, dirigida pel Dr. Antoni Pigrau Solé. 

 
2.6. Quaderns de Dret Ambiental 
 
L’any 2005, amb el patrocini de l’Ajuntament de Vila-seca, es va inicial la publicación d’una col·lecció de llibres sota el títol 
“Quaderns de Dret Ambiental”, on es publiquen, entre d’altres, el millor treball de fi de Màster dels Estudis de Dret Ambiental 
de la URV. 
 
Fins a l’actualitat, s’han publicat els següents números: 
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- Quadern número 1: “L’informe ambiental en el planejament urbanístic”, Irene Martín Abellan, Publicacions URV, USBN: 
978-8424-082-2, 2007. 

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

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

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

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

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

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

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

- Quadern número 9: “La incidencia de la directiva de emisiones industriales en el régimen jurídico catalán de prevención 
y control ambiental de actividades”, Alejandro Ruíz Lobato, Publicacions URV, ISBN: 978-84-8424-517-9. 

- Quadern número 10: “La protección de la calidad del aire en el Marco de la Smart City: Barcelona”, Carlotta Faccioli, 
Publicacions URV, 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, Publicacions URV, 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, Publicacions URV, ISBN: 978-84-
8424-803-3.  

- Quadern número 13: “Acciones locales frente a los retos del cambio climático en España”, Raquel Solà Nadal, 
Publicacions URV, ISBN: 978-84-8424-782-1. 

- Quadern número 14: “La contaminació odorífera: límites y posibilidades de la actuación de un municipio de Cataluña”, 

Alicia Valle Martín, Publicacions URV, ISBN: 9788484248958. 

- Quadern número 15: “La rehabilitación de espacios afectados por actividades mineras: especial referencia a Galicia”, 

Aloia López Ferrro, Publicacions URV, ISBN 978-84-8424-897-2. 
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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 Generalitat per 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 2019, 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 36 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 17 criteris de qualitat de la CNEAI, sobre 18 possibles, i també 20 criteris de qualitat d’ANECA, sobre 22 
possibles) (http://epuc.cchs.csic.es/resh/). En l’edició 2014 de CARHUS+, s’hi inclou en la categoría B i a l’edició 
CARHUS+2018 s’inclou a la categoría A.  
 
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).  

http://www.rcda.cat/
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=20777
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- Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).  
- V/Lex.  
- Dialnet.  
- Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR 2015 Live). 
- DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), CSIC 

/ ANECA.  
- LATINDEX-Catálogo. La RCDA acompleix els 36 criteris de qualitat. 
- RESH 
- La RCDA acompleix 17 dels 18 criteris de qualitat de la CNEAI, i 20 dels 22 criteris de qualitat fixats per ANECA. 
- CARHUS+ 2018 Qualificació A. 
- Plataforma SUCUPIRA (Brazil) Classificació A2 
- 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 2020 han aparegut els números 1 i 2 del Volum 11 (www.rcda.cat). 
 
2.8. Estades de recerca 
 
Durant el 2020 les següent persones han fet les estades de recerca: 

 

La Sra. Paola Villavicencio Calzadilla va realitzar una estada de recerca a Groningen (Països Baixos) de l’1 de febrer al 30 de 

juliol de 2020.  

 

http://www.rcda.cat/
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La Sra. Patricia Sangama Suazo va realitzar una estada de recerca a la Universitat de Göttingen (Alemanya) del 03 de març 

fins al 12 de juny de 2020 

 

El Sr. Marcos de Armenteras Cabot va realizar una estada de recerca al Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la 

UIB (LINCC UIB), Palma, Illes Balears, sota la supervisió de Joaquin Valdivielso Navarro (març - novembre 2020). 

 

El Sr. Gastón Médici Colomo, va realizar una estada de recerca a la Universidad Nacional de Rosario del 5 de desembre de 

2020 fins al 14 de gener de 2021.  

 
3. Transferència  
 

3.1. Projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins 
 
Els projectes o contractes de transferencia desenvolupats pel CEDAT durant el període cobert per aquesta memòria han estat 
els següents:  
 

T20040S 
SERVEIS D'INCINERACIO DE 

RESIDUS URBANS, S.A. 

DICTAMEN SOBRE LA SUBJECCIO A L’IVA DEL CANON 

D’INCINERACIO DE SIRUSA 

T20048S 
CONSELL REGULADOR DE LA 

DOQ PRIORAT 

ASSESSORAMENT JURIDIC SOBRE EL PROJECTE ELS NOMS DE LA 

TERRA 

T20067S 
XARXA SANITARIA I SOCIAL 

SANTA TECLA, AIE 

DIRECCIO DE LA IMPLEMENTACIO I DEL SEGUIMENT DEL 

CORPORATE COMPLIANCE 

T20079S 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 
INFORME DE VOTO ELECTRONICO 

T20085S 
GESTIO SANITARIA I 

ASSISTENCIAL TORTOSA S.A. 

REDACCIO DE LA JUSTIFICACIO D’INTERES CASACIONAL I DEL 

RECURS DE CASSACIO CONTENCIOS ADMINISTRATIU CONTRA 

L’ADJUDICACIO DE L’HEMODIALISI PER PART DE LA SOCIETAT 

ANONIMA MUNICIPAL GESTIO SANITARIA I ASSISTENCIAL DE 

TORTOSA  
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T20089S ARTERO JUAN, FRANCESC 
ASSESSORAMENT I DEFENSA JURIDICA A L'AJUNTAMENT DE 

TORTOSA 

T20092S AJUNTAMENT DE VILA-SECA 
INFORME JURIDIC SOBRE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DE 

2020 DE L’AJUNTAMENT VILA-SECA 

T20096S 
SERVEIS D'INCINERACIO DE 

RESIDUS URBANS, S.A. 

DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC DELS CONVENIS ENTRE LA 

MANCOMUNITAT I ELS CONSELLS COMARCALS PER A LA GESTIO I 

VALORITZACIO DELS RESIDUS URBANS 

T20110S AJUNTAMENT DE FALSET 

ACTUACIONS JURIDIQUES ADMINISTRATIVES I CONTENCIOS 

ADMINISTRATIVES VARIES PER A L’AJUNTAMENT DE FALSET (2015-

2020) 

T20124S COUNCIL OF EUROPE 
CONSULTANCY SERVICES IN THE FIELD OF ELECTORAL 

ASSISTANCE 

T20154S AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
ASSESSORAMENT JURIDIC I ASSISTENCIA TECNICA EN RELACIO 

AL COS DE POLICIA LOCAL DE DELTEBRE 

T20156S 
EUROPEAN CENTRE FOR 

ELECTORAL SUPPORT 
EU SUPPORT TO DEMOCRATIC GOVERNANCE IN NIGERIA 

T20161S 

AGÈNCIA CATALANA DE 

COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT  

LICITACIÓ ELABORACIÓ ESTUDI SOBRE L’IMPACTE EXTERIOR DE LA 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA TÈXTIL DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

 
 
El CEDAT (07/10/2020) ha donat suport al projecte: “El dret d’asil i les activitats en defensa dels drets humans i ambientals 

a les regions meso americana i andina visibilitzant les conseqüències de les desigualtats estructurals i de gènerer en 

l’actual situació d’emergència climàtica”, presentat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (OCAR), en el marc de 

la convocatòria de Cooperació al Desenvolupament de 2020. L’execució del projecte és de l’1 de març de 2020 al 28 de 

febrer de 2021.  
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EL CEDAT s’ha involucrat en un projecte de l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Reus amb la participació de la URV, 

d’empreses locals i de veïns  en relació a “Comunitats energètiques-Reus i territori”. El CEDAT donarà suport en la 

redacció d’instruments jurídics i processos de participació. 

 

La Dra. Neus Oliveras Jané ha participat en aquests projectes de transferència durant el 2020: 

Conferències a les aules de la gent gran:  

- “La Constitució no m’agrada, la canviem?”, El Morell 05/02/2020, Constantí 04/03/2020, Vila-seca 10/03/2020.  

- “Per quan una dona presidenta del govern (II)? Trencant el sostre de vidre: coeducació i noves masculinitats”, Tarragona 

19/02/2020. 

- “Per què les dones no manen? El difícil camí de les dones cap al poder”, Riudoms 06/03/2020. 

 

Conferències a centres de secundària: 

 - “Per quan una dona presidenta del Govern? El difícil camí de les dones al poder”, IES Francesc Vidal i Barraquer, 04/03/2020, 

l’Estonnac l’Ensenyança Lleida 15/12/2020. 

 - “Com aprenem a ser dones i a ser homes? Dels contes de fades a la violència de gènere”, IES Campclar, Tarragona, 

22/01/2020, Institut Nou de Vilafranca, Vilafranca del Penedès, 23/01/2020. 

 

El Dr. Santiago Manuel Álvarez Carreño, Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia i investigador 

Associat del CEDAT ha participat en diversos programes de ràdio durant el 2020 : 

Medio: Onda Regional de Murcia. Programas: La radio del siglo / Te doy la tarde / Afectos Especiales. Sección: Cambio 

climático: https://www.orm.es/programas/tag/santiago-alvarez/?u=1&p=&tab_u 

 

La Dra. Alba Nogueira López , Catedràtica de Dret Administratiu de la Universidad de Santiago de Compostela  ha participat en 
aquests projectes de transferència  durant el 2020:  
Informe “COVID-19 - test for the world's legal systems. Spain”, International and Comparative Law Research Center (Moscú, 

Rusia), julio-agosto 2020, 900 euros. 

Informe “Legislació i les polítiques públiques lingüístiques en els territoris amb llengua propia”, Càtedra de Drets Lingüístics, 

Universitat de Valencia- Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, septiembre 2020. 

 

 

https://www.orm.es/programas/tag/santiago-alvarez/?u=1&p=&tab_u
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3.2. Clínica Jurídica Ambiental 
El pla d’estudis del Màster Universitari en Dret Ambiental preveu l’assignatura de Clínica Jurídica Ambiental com una matèria 
que es cursa durant el segon quadrimestre del segon curs de l’ensenyament. Es poden consultar els casos treballats durant el 
curs 2019-2020 a l’apartat 1.1.3.2.3. d’aquesta Memòria.  
 
4. Cooperació 
 

El CEDAT ha participat com a institució col.laboradora a la Red Empresas y Derechos Humanos - Incidencia especial en el 
extractivismo y los acaparamientos de tierra y agua, Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP (desde 2020)  
https://redhexata.com/instituciones-colaboradoras/). 
 

El Dr. Victor Merino ha participat durant el 2020 amb la Creu Roja fent xerrades sobre igualtal. Cursos d’Inserció Sociolaboral 

de joves en risc d’exclusió (12/02/2020).   

https://redhexata.com/instituciones-colaboradoras/
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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.  
 
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. 
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Capítol I. Disposicions generals 
 
Article 1 - Denominació i règim jurídic 
 

1. El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) és una estructura de recerca pròpia de la URV d’acord 
amb allò que preveu l’article 127.2.a de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Es configura com un centre virtual 
que no modifica l’adscripció als departaments del personal docent i investigador o el personal d’administració i serveis 
que hi treballa.  
 

2. El CEDAT es regeix:  
 

a. Per la legislació vigent que hi sigui d’aplicació.  
b. Per l’Estatut de la URV.  

 
c. Per la normativa de la URV reguladora dels centres de recerca i altres normatives de desenvolupament adoptades 

o que puguin adoptar els òrgans competents de la URV que els puguin afectar.  
 

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

 

Article 2 - Objectius i activitats 
 

1. L’objectiu del CEDAT és generar i socialitzar el coneixement en l’àmbit del dret ambiental, sobre la base del compromís 
pel desenvolupament sostenible.  
 

2. Per assolir aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el CEDAT durà a terme les activitats 
següents:  

 
a. Desenvolupar projectes de recerca i difondre’n els resultats mitjançant l’edició i la participació en publicacions, 

organitzar congressos, col·loquis i seminaris científics i participarhi.  
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.  
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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. 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: 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 
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de ple dret del CEDAT. El pla pot incloure el desenvolupament d'activitats de recerca, publicacions, 
participacions en congressos i conferències o altres activitats relacionades amb el Centre. La pertinença es 
pot renovar en períodes successius de dos anys, sempre que es presentin els plans d’activitat corresponents, 
en les mateixes condicions.  
 
b) Investigadors visitants: tenen aquesta condició aquelles persones que, d’acord amb el procediment 
establert pel Centre, hi facin una estada temporal amb l'objectiu de desenvolupar activitats de recerca o de 
reforç de la cooperació interinstitucional.  
 
c) Investigadors predoctorals: tenen aquesta consideració aquelles persones que siguin beneficiàries d'una 
beca per matricular-se en un programa de doctorat de la URV, quan aquests estudis estiguin vinculats a un 
projecte o línia d'investigació del Centre. També aquelles que durant els estudis de doctorat a la URV hi tinguin 
una relació contractual amb finalitats de suport a la investigació o siguin beneficiàries d'una beca o ajuda 
d'investigació finançada pel mateix Centre. També tenen la consideració d'investigadors predoctorals els 
doctorands de la URV la tesi dels quals tracti sobre temes ambientals, a proposta del director o directora de 
tesi, sempre que aquest sigui membre de ple dret del CEDAT o, si no és el cas, a proposta del director o 
directora i sense que ser’n derivin obligacions per al CEDAT ni que la vinculació amb el CEDAT impliqui cap 
mena de relació laboral amb la Universitat. Perden aquesta condició quan deixin de complir els requisits per 
formar-ne part.  

 
4. El Centre ha d’elaborar protocols interns per definir els seus procediments de vinculació en les formes previstes a l'article 
3.2, lletres a) i b).  
 
5. Es poden vincular temporalment al CEDAT persones procedents d’altres universitats o institucions públiques o privades 
mitjançant un conveni de col·laboració que ha de definir les persones que es vinculin, la durada i les condicions de la 
vinculació.  
 
6. La desvinculació de membres del Centre, a proposta del director o la directora o de la persona interessada, l’ha d’acordar 
el Consell de Direcció del Centre.  
 
7. El director o la directora ha de mantenir actualitzada la relació dels membres del CEDAT. 
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Capítol II. Organització 
 

Article 4 – Estructura del CEDAT 
 

El CEDAT té els òrgans de govern i gestió següents:  
 

1. El director o directora  
2. El subdirector o subdirectora, si escau,  
3. El Consell de Direcció 

 

Article 5 - El director o directora i el subdirector o subdirectora 
 

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

 
a) Representar el Centre, dirigir-lo i gestionar-lo.  
b) Proposar als òrgans competents contractar els recursos humans propis.  
c) Executar el programa d’accions aprovat pel Consell de Direcció.  
d) Signar els contractes programa que es puguin establir entre el centre de recerca i la URV.  
e) Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció.  
f) Autoritzar les despeses del CEDAT.  
g) Trametre anualment al vicerector competent les modificacions que s’hagin pogut produir en la relació dels membres 
del CEDAT.  
h) Totes les altres funcions que li atribueixi aquest reglament i aquelles altres relatives a la direcció de la gestió ordinària 
del CEDAT que aquest reglament no atribueixi al Consell de Direcció.  
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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 
 
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.  
 
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.  
 
Són competències del Consell de Direcció:  
 

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

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

Article 7 - Gestió econòmica 
 

1. Les despeses del centre de recerca les ha d’autoritzar el director o directora.  
2. La gestió econòmica depèn directament del CEDAT i a efectes administratius es du a terme des del Departament de 

Dret Públic.  
3. Tots els projectes de recerca o de transferència relatius al dret ambiental en què la persona responsable o investigador 

principal sigui un membre del centre vinculat a la URV, es gestionen al CEDAT des del Departament de Dret Públic.  
4. La part de cànons corresponent a departaments de projectes de recerca i transferència obtinguts pel CEDAT es 

distribueixen entre els departaments participants en el projecte de manera proporcional al nombre d’investigadors de 
cadascun dels departaments.  

 

Article 8. Drets de propietat intel·lectual i industrial  
 

1. Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre mena de drets derivats de l’activitat desenvolupada 
pels membres del CEDAT vinculats a la URV en l´àmbit del dret ambiental són de titularitat de la URV. En tot cas, aquest 
fet no afecta la condició d’autors.  
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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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